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نشأته
يعتبررا قديررييح ي حاررا احررياا يحرري تَّرراايا قد ترراا قدررا حييا فررج قديرراا قدارراتح فررج ار ا بر ي قد ررا
رايا دثتراقئ قابررايج قداحر ج
(فااحررا) ،ااصررف فررج قدا ررا قداابررااج .ا رح فررج تير يا قدحيرراب قدااباايررف ااررا  .رراا حر لق

قدحج ،يرابي بريا ا قحيره
قديبيج فج قد اا .ا يحي يعتيب قدتيثيي قد احج قداح ج فيتا ياتص بادييح قداابااج
ّ
تثتررا برره ب ر يهررف ،عاَّرره در حررا قت فررج تصررا
قدااا يرف قديقاثيررف ،برريا قدييرح قدا حاايررف بياييررف حيرف .رراا ل
ااا ها ،دذق ايثه ب تاباته ح قاقته تا ب
يرا

حياته.

يارايي ح  Gennadius of Marseillesياره دري فرج حر ي يا  Scythiaيي )،)Dobruja
ي ررافل قديقاحر ر ا قدتح رري ا اح رربته در ر حر ر ي يا ،ي ررا قد رربعل يا تعبي ررا

حادي ررا ا تااي ررا .Romania
ت رريع
ل
" "Scythaابتا ال يعارج قاره حر ي ج ،بر تَّريا در صرحاقي ق حرييي  Sceteي  Scetisفرج تصرا ،حيرئ ه ر
احياا عيب حا قت فج اذه قدتاييف ،ياه بحبا قدتصاهه بها بآبايها اا َّهاته ،فححبت أاها ت ياه.
يا قدبعل قديقاحيا قدحيي يا ياه تا . Provence
يثيب رره قدتواار ر ا قدي رريقت ت ر ر

يا ررايي ح

اح رري ي اح Cassiodrus

تر ر ا

غاي اير ر ح يح رري

" Gregory of Toursكاسيانوس" ،يعج فج بحتاا قدااباا "قسيانوس الرومي".
عاترا .ياتترج احرياا در
ٌ دي تا بيا 063 ،053م تايح تا بيا 003،053م ،ذ عاش ح قدج تحعيا ل
تحيحيا بادحقُ ،يعج ي حاا فج قدعتاي.
عايثف تحيحيف صادحف ،اا
ل
ر يه فررج

تتتر فررج صررباه بررادتعثيم قد حرري ج قدصررادح  ،تحرريئ قدي ااايررف بي هررف ،تترريالبا عثيهررا ي ارراي
قدَّاق .فج قدتااظاب  21:20يعثا عا حزاه قدَّييي يا تا تعثته فج صباه تا ييا ترا تثياره ترا تعثتره ار

هيه قدااص َّحا ذااه بادَّعا ،حت ياه اا يا ا فيه ي ااي قدص ب ،يتذ ا قألت ا قدتافهف هصص قدتعاا
قدتج حتعها فج يا دته قدتب اب .اات قداياالت تراهص يتاتره ي اراي تر ب قدتزقتيرا ،ت يراه فتايريه ايرا ب قدتأتر فرج
ق دهيات .يَّاا فج تابه "عن التجسد ضد نسطور" د تعافته ديح فيي ألعتا آباي قد ايحف قأل ديا ،ب
يعتا قد تاا قدتَّه ايا ت

قدر

َّيَّا ا  Ciceroبياحي ح . Persius

حياته الرهبانية

حر قدج حرراف 083م تررا يا ق ترراز تاحثررف قدتاقايررف حت ر قايثررق د ر فثحررييا ت ر صرريييه تررا ااررح بثرريه

Quasten: Patrology, vol. 0, p. 521 ff.
De Vir Illus. 61.

2
1

N& PN Frs. Series 1, vol. 22, p. 280.
Conf. 20:5.
De Incarn., 6:::23.
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تعا باباي ا حج عتيق .ااا قحتي قا فج ييا ببيت دحم .
اتااي ح  ،هي قاتبيا ل
بعي عاتيا قايثق د تصا حيئ هام بزيااب قدااباا ااا  .زقا بعل قأليياب قدتج تتااح اظام قدَّا ف
فررج ييبررف ،ررم قايثررق د ر بايررف ق حررييي حيررئ بيررج حررب حررا قت يثتيررج فيهررا بتَّرراايا قابرراي قداابرراا ،هرري ررايت
يغثا تااظاقته تاب دهذه قدزيااقت.
عاي احياا بعي حا قت د بيت دحرم ،د اره درم يبرق فيهرا ال دتريب هصرياب رم عراي در ق حرييي فرج عرام
يتب ررار ي اي يار ر ح .بح رربا قاتب ررا قدااب رراا بتَّر ر ثف

حتيت ررا دثي ررييح ي غر رايح
 086ي 087م .رراا ص رريييلا
ل
اهاييا عام . 0::
"قأل اي اايف" يا دهم فج صاقر ت قدبابا اوفيثح قدح اياي ق يا د ت اياب تصا ل

َّتاحا  ،حرام صريييه
ذاا احياا د قديحياييايف حيئ تأ ا باديييح ي حاا قدذابج قدام قدذي حاته
ل
اااا ،د ا احياا ت قا عا قالدتزقم بأيف تحي ديف احيف  .فج اهايف حياته يَّراا در قديرييح ي حارا
اتااي ح ل
هاا ،هاي ل" :ما أكتبه علمني إياه يوحنا ،واعتبر ما اكتبه ُينسب إليه أكثر من أن ُينسبب إلبي.
قدذابج قدام ب

فإن المجرى يصدر عن الينبوع ،وما ُينسب للتلميذ يلزم أن ُينسب بالكامل لكرامة المعلم" .

فررج عررام  030ذاررا در  Patriaتر صرريييه يحتر ا احررادف ت هررف تررا هاررف قديحررياييايف يصرريهاي
قدير ررييح ي حار ررا ذابر ررج قدار ررم قدت ر رريهي ،ذ ي ر ر ق فيهتر ررا ،د ر ررج يير رريتا احر ررادتهم د ر ر يحر رري

ا تر ررا ا حر ررات قأل

 ،Innocent Iييثب ا قدتريا ترا ي ر يحرياهم قدتاارج  .فرج ا ترا يار فرج صريقهف تر قدَّرتاح ال ا قدرذي
تابررا "عببن التجسببد ا ل ببي" .فررج اررذه
صرراا فيتررا بعرري بابررا ا تررا (ي تررا ارراي بادباب يررف قدا تاايررف) .هرري هرريم درره ل
قداتاب فيي صيييه قدعزيز دييه ليق اتااي ح ،ابتا بااتياده تا قدعادم.
ٍ
ييا دثا ا باحم قديييح في ت ا ي
ااا ،يحح لق
فج عام  025ي 026م يهام احياا فج تاحيثيا
ييحا دثييا ،آاا دثاحاي باحم قديييح حاداات ا .حاعاا تا قاتَّات قدحا ف
بييا ،حيئ صاا قألا قدا حج ا ل
قدااباايف ااا

تت قأليياب قاال

تا قدااباا قداقابات .

حيلا ديي حبيه ي ااقتح ي ا ار اقتح  Honoratusفرج قدتهييرف دتأحريح ييرا فرج زيراب قدثيراقا Lérins
ذدر فررج حرراف 023م ،هري تر د احررياا ت تثرف تأحيحرره ،ظر يحتر قحرته حتر قدير م .هري اررا َّررهاب عظيتررف،
اظاتررا تح لتررا دثحيرراب قدااباايررف يحت ر قدا ررا قداابررااج قدَّرراهج ،ااصررف تصررا ،ا ر
د ررا احررياا هرريم أل ت راب ل
تابيرره قدتَّرره ايا  .يير فاارري يا احررياا يترري قد اليررات قد ابيررف باداظررام قداابررااج قدررذي يت رراهم يا ييبثر ه ،قدررذي
يعي قديايق دثاظام قدباي تج .
Conf. 2 :23.
8

Conf. 20 :2.
قا

6
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تاباا  :قديييح ي حاا قدذابج قدام .2:82
De incarn. 8:02:2.
Instit. 1:28.
De Incarn ., 7:03.
Palladius: dialogue 0:0.
K.S. Latourettte: A History of Christianity, 2:50, p. 200.
cf. J.W.C. Wand: A History of the Early Church to A.D. , 2:7:, p. 2:7.
W.H.C. Frend: The Early Church, 2:8:, p. 2:7.
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يير
تايعف

 Montolembertارره حرراعاا تررا صرراا اررذق قدررييا تياحررف دةدهيررات قداثحرراف قدتحرريحيف ،هثعررف

ي يت قج قدبابايف ،تث أ دثعث م قايقا عايتا غ قز قد يي ا يياديا .باالاتصاا صاا اذق قدييا تا لبيرا

دألحاهاف قديييحيا.

هيم احياا اَّرايقت د احرت ا يحري

 Aptباصر ص قألييراب قدحيي رف ،يثرا عرايب تاظريم قداابارف هرج

تيادبا بتزج حياب قدَّا ف ببعل يحاحيات دحياب قد حيب.
قد اا ،تتأ لقا باباقته قدااباايف فج قدَّاق،
ل
ذ تررأ ا قدتحرريحي ا فررج قد رراا بتا تررف" حيبباة أنطونيببوس بقلببم القببديس أنبببا أثناسببيوس" د ر قد تيايررف

تابرات ا فيار ح عررا آبراي قدبايرف فررج تصرا ،رايت حا ررف قديرييح احرياا قدااباايررف فرج ار ا بر ي قد را فررج
قد هت قدتااحا ديحيق تا قَّتهاه قدبعل.

تا يي

 Montalembertفج تابه "رهبان الغرب" ا احرياا فرتح

ذ قاعررج قدحررا د ر يبارراي ر قدَّررع ا قدررذيا ياغب ر ا فررج حررا قدتحرريح ،فاا ررم ديرره ت ر تررا قدت تيررذ تررا افررف

قدَّ ررع ا .فث ررم يع رري قد رراا يحح رري قدَّ رراق .غي ررا يا تَّر ر
يغحييا ح عثيه تا حاا  ،ذ قتهت ه بادتي

قدبي

قد رربعل ف ررج يا ذ ح رريف اح ررياا بح رربا ا ر ر م يتب ررار

يف ،حي تا ي اه.

ا اا باري ت تاَّرأ يعظرم ااباايرات قد راا يار ق احرياا فرج َّرهاته ترييا د احرياا ،فتعظرم هر قايا
قدااباف فج قداظام قدباي تج تأا ذب عا قديييح احياا تباَّاب.
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في مارسيليا بناء على طلب األسقف كاستور وضع كاسيان العملين التاليين:
أولا :المؤسسات لنظام

ثانيا:
ا

المناظرات.

الشركة.

وضع كاسييان "المؤسسات لنظام الشركة" يحيو الووانيب الراروييل التنييمييل والطقسييل للحيياب الر بانييل
والمحاربات الروحيل التي يتعرض لها ال ار ب في نييا الريركل ووياء عمليه النياني "المنااظرات" ليكمي

ي ا العمي

ويدر بنا إلى عمق الفكر الر باني الحي كحياب رركل دارلييل ميع مرليل البريريل .وكينن العمليين مرتبطيان معيا

بمنط ييق روح ييي و ييدف واح ييد .األو ا ييت بالوان ييب الوم يياعي العمل ييي والتنييم ييي بمني ييار روح ييي والن يياني ا ييت
بالوانب الررصي الروحي دون فص بينهما فالعمالن رك از على الحياب الر بانيل وتقاليد ا وروحها.
أولا :المؤسسات (الدساتير) لنظام الشركة
De institutis caenoborum
ووه القديس كاسيان أو عم كتابي إلى األسقف كاستور ( )924-914يحو  12كتابا في وزئين

وصف فيهما حياب ال ار ب الرارويل وصراعاته ونصراته على النمانيل رطايا العيمى.

الجزء األول4-1

بعييد المقدمييل المووهييل لوسييقف كاسييتور يعرفنييا القييديس يوحنييا كاسيييان فييي ي الكتييب علييى المبيياد

والحياب الر بانيل مقدما لنا ربرته المصريل للر بنل.

الكتاب األول  :مالبس الراهب

حي يركز على أعماق النفس
إن كان قد ا ت القديس كاسيان حتى بمالبس ال ار ب لكنه كقائد روحي ّ
الدارليل بفكر إنويلي .ففي مقدمل حدينه عن مالبس الر بان يقو [ :عندئ يمكننا أن نررح في الوقت المناسب
حياتهم الداخلية عندما نضع أمام أعينكم إنسانهم الخارجي .فإن ال ار ب كوند

للمسيح مستعد دائما للمعركل

يلزمه أن يسير على الدوا ممنطقا حقويه ].

ونهار .يرى فيه القديس كاسيان
ا
 .1غطاء الرأس أو كوكولال  :cucullaيرتديه الر بان المصريون ليال

تمنال باألطفا ليعيش الر بان في بساطل واتضاع ولكي يعودوا إلى الطفولل في المسيح يسوع مترنمين في ك

الساعات بالقلب والنفس" :يا رب ل أسلك في العيائ وال في العوائب التي ي أعلى مني فإن كنت ل أتضع
لكن رفعت صوتي من الفطي من اللبن على أمه" ( مز. )2 1:1:1
فارر ب يكون نوبا ليغطى به وسد .
ا
 .2ثوب الراهب :يوب أال يكون

 1فص .1
 2فص .:
 :فص .2
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 .:قميص  tunicمن الكتان يص إلى الركبل وبال أكما ليدرك ال ار ب المصر أنيه قطيع كي أعميا

ا العال وأنه قد مات عن ك أحاديث أرضيل (كو5: :؛ غال22 : 2؛ . )19: 4

 .9اسااكيم ميين الصييوف يميير رلييف الرقبييل ني ينقس ي أمامهييا ليعبيير ك ي منهمييا تحييت ا بييط ويييدور حييو

الوسط .غايته أن يض مالبس ال ار ب حتى ال تعوقه عن العمي

بي يكيون دائميا مسيتعدا لكي عمي

سياعيا بكي

قوته أن يحقق وصييل الرسيو " :حاوياتي وحاويات الي ين معيي ريدمتهما اتيان الييدان" (أع " ):9 : 22وال أكلنيا
ربز موانا من أحد ب كنا نرتغ بتعب ٍ
ونهار لكي ال ننقي عليى أح ٍيد مينك " ( 2تيس " )8 : :إن كيان
ا
وكد ليال
ا
أحد ال يريد أن يرتغ فال ينك أيضا" (2تس . )12 : :
 .5ثاوب مان جلاد المااعز يادع  melotesأو  peraيرتدييه ال ار يب متمينال بالي ين عاريوا فيي العهيد

القيدي كيي للحيياب الر بانيييل وكميا يقييو الرسيو " :طييافوا فييي وليود غيين ووليود معييزى معتيازين مكييروبين لمي لين
و ي لي يكيين العييال مسييتحقا لهي تييائهين فييي بيرار ووبييا ومغيياير ورييقوق األرض" (عييب  .):3 :8 : 11يرييير
ي ا النييوب الولييد إلييى تحطييي ك ي مل ي ات الوسييد لكييي ينطلق يوا علييى الييدوا فييي سييمو الفضيييلل فييال يبقييى فييي
أوساد

ريء من رهوات الرباب والتفكير القدي التافه .
 .4العصا :يستردمونها متربهين باليرع النبي ( 2م  )24 : 9أما مفهومهيا الروحيي فهيو أنيه ال يلييق

بال ار ب أن يسير غير مسلح بين كالب الرطايا التي تنبح والوحيوش الروحييل فيي الرير غيير المنييورب

ي التيي

أراد داود الطوبياو أن ييترلل منهيا قيائال" :ال تسيل يييا رب لليوحش الينفس التيي اتكليت علييك" (مييز .)14 : 39
عنييدما تهاومييه يلزمييه أن يض يربها بعالمييل الصييليب ويطرد ييا بعيييدا .وعنييدما تنييور بعنييف ضييد يبييدد ا بمصييالحته

الدائمل التي آلال الرب واتباعه منا حياب ا ماتل .

 .3ل يلبسااون النعااال (ربمييا ألنه ي يرييعرون دائمييا انه ي علييى أرض مقدسييل ريير 5 : :؛ يييش.)14 : 5

لكن يمكنه ارتدائه في حالل ضيعف الوسيد أو صيقيع األرض صيباحا فيي الريتاء أو حي اررب اليهييرب فهيو للحماييل

فقط مت كرين أنه يلز للنفس أن تكون دائما مستعدب للسباق الروحيي والكي ارزب بإنويي السيال حييث توير أقيدامنا
نحييو رائحييل المسيييح ال كيييل .وكمييا يقييو داود "أويير فييي عطييش" (مييز ): : 42وارميييا" :اتبعييك بغييير اضييطراب"
(إر .)LXX 14 : 13يلزمنا أال نربك أقدامنا با تمامات العال القاتلل.
 .8يرييت القييديس كاسيييان حدينييه عيين مالبييس ال ار ييب المصيير بتنكيييد ارتييداء المنطقااة الروحيااة فيكييون

ال ي ن مسييتعدا لك ي عم ي للييدير دون عييائق بنياب يه وبيينكنر غي يرب نحييو نقيياوب القلييب فينمييو روحيييا ويتمتييع بمعرفييل

كر على الدوا وصيل ا نوي " :لتكن أحقاؤك ممنطقل" (لو
ا لهيات ويمارس ا ماتل عن الرهوات والمل ات مت ا
. ):5 :12

الكتاب الثاني :الخدمة الليلية حسب الطقس المصري
يتحدث فيه عن صلوات السواعي (األجبية) والسهر واء فيها:
 9فص .9
 5فص .5
 4فص .3
 3فص .8

 8فص .11
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[إ يتمنطق وند المسيح به المنطقل المزدوول ...يليق به أن يتعل صلوات السواعي ونيا المزامير
التي رتبها اآلباء القديسون في الررق .أما عن سماتها وطريقل الصالب فكما يووهنا الرسو " :صلوا بال انقطاع"
(ا تس  )13 : 5سنعالوها كما يعطينا الرب في المكان المناسب عندما نبتد
إسقيط مصر ].

[ أعتقد أنه من األفض أن أتبع أقد نيا لآلباء
حتى يتعل ديرك الوديد ال

ا ال

ال از في طفولته في المسيح وال

نسرد المنايرات مع ريوخ

ال يي از يحيتفي بيه ريدا ا فيي مصير كلهيا
بال ربرب أقد األنيمل لآلباء األوائ

].

[في كل مصر وطيبة حيث تأسست األديرة يزهد كل شخص العالم ،ليس حسب هواه ،وانما خالل
األديرب

التمثل باآلباء الذين ل تزال تقاليدهم باقية حت اليوم والتي لوضعت لكي تدو  .لقد الحينا في
نياما للصلوات موضوعا ليراعى في اوتماعاته المسائيل وسهراته الليليل .فإنه ل يسمح لشخص ما أن يرأس
أيضا الحقيقة انه ليس
اجتماعا لإلخوة أو حت يدبر أمور نفسه ما لم يتخلص أولا من كل ممتلكاته وأن يتعلم ا
مدبر لنفسه ،وليس له سلطان عل تصرفاته .ألن من يز د العال مهما كانت ممتلكاته أو غنا ال يملكه
اا

يلزمه أن يسعى ليحيا نيا الرركل فال يفترر بنيل وسيلل بما قد تركه أو بما أحضر إلى الدير .يلزمه أيضا أن

صغير (مت )3 : 11كقول الرب ،فال يعجب بنفسه ،ول
اا
يكون مطيعا للكل ،لكي يتعلم أن يعود ليكون طفالا
بعمره ،ول بعدد السنوات التي يحسبها اآلن مفقودة حيث قضاها في العالم بال هدف ،ويدرك إنه مجرد مبتدئ،
وبسبب حداثة تدربه إذ يعرف انه يخدم المسيح ،ل يتردد عن أن يخضع حت لألصغر منه.
عالوب على

ا يلتز أن يدرب نفسه عل العمل والتعب لكي يعد بيديه طعاميه الييومي سيواء لنفسيه أو

الحتياوييات الغربيياء كوصيييل الرسييو ( 1تييس )11 : 4وأن ينس يى كبرييياء حياتييه السييابقل وترفهييه مقتنيييا اتضيياع
القلب بالتعب بانسحاق.

هكذا ل يختار أحد ليقام عل جماعة إخوة قبل أن يتعلم ذاك الذي يوضع في مركز سلطة الطاعة

وما يجب أن يأمر به الخاضعين له ،ويكتشف من أنظمة الشيوخ ما يعلم به الحديثين التابعين له .إ قب أن

تحك أو تكون تحت الحك بطريقل حسنل يحتاج األمر إلى إنسان حكي

ويحسب
ل

ا أعي

بل ونعمل للروح

القدس .فإنه ل يقدر أحد أن يأمر الخاضعين له بوصايا نافعة إل ذاك الذي سبق فتدرب عل

الفضائل .وال يقدر أحد أن يطيع ريرا إال اك ال

يمتلئ بمحبل ا ويتكم في فضيلل االتضاع ].

كل أنظمة

مزمور في صلوات الغروب والخدمة الليلية،
اا
في الفص الرابع يوضح عادة تحديد المزامير باثني عشر
وختم الصالة بفصل من العهد القديم وآخر من العهد الجديد .وأن ا النيا قدي ودا ي معموال به دون أن

ويقا انه ليس من ارتراع إنسان ب نز إلى اآلباء من السماء بردمل مالك.
ليكسر ل

وفي الفص الرامس أوضح كاسيان أن كنيسة اإلسكندرية ابتدأت باإلنجيلي الطوباوي مرقس كأسقف

عليها ،وأن جماهير المؤمنين كانوا يبيعون كل شيء ويقدمونها للكنيسة ،وينسحبون إل

خارج المدن

ليمارسوا حياة الوحدة في زهد وتقوى .وقد نيموا العبادب تونبا للرقاق .وا ارتلفوا في عدد المزامير التي تلصلى
حدث إ اوتمعوا لممارسل صالب الغروب قا واحد في الوسط (مالك) وابتدأ يسبح بالمزامير و ولوس ينصتون
 4فص .1

 12فص .2
 11فص .:

1:

كتاباته

إلى المرت ال

مزمور ن أنهى األرير بالليلويا ن ارتفي فونب به ا وضع حدا للمناقرل في
ا
تلى انني عرر

مزمور يرجع إل القرن
اا
ا األمر .هكذا يرى القديس يوحنا كاسيان أن الصالة بالمزامير وتحديد عددهم 11
األول الميالدي.
في الفص السابع تحدث عن ممارسل المطانيات أنناء المزامير.
يقو بنن المصري ل يتسرع بالسجود قبل نهاية المزمور كما يحدث في أديرب ونوب فرنسا كمن يريد

أن ينهي صالته سريعا .

منتصبا ويبسط يديه
إذ يحني المصري ركبتيه يمض بعض الوقت في الصالة ،لكنه سرعان ما يقوم
ا
حت ل تتشتت أفكاره بالسجود لفترة طويلة .
ال يورؤ أحد أن يحنى ركبتيه قب أن ينحني الرئيس وال يتمادى أحد في سوود بعد أن يقو الرئيس
واال يكون قد فص نفسه عن الوماعل .
في الفص النامن أوضح توزيع المزامير حيث يرن المزمور الررل ال

يقف في المنتصف .وال

تلقا المودلل "المود لآلب واالبن والروح القدس" إال في نهايل التسبحل .وأوضح أن المزامير لم تكن تتل بل ترنم
كتسبحة أو أغنية للرب .
في الفص التاسع أوضح أن المصريين ل يهتمون بإنهاء المزامير التي يسبحونها بتالوتها مرة واحدة

دون توقف ،لكنهم يقسمونها إل قسمين أو ثالثة حسب عدد اآليات ...انهم ل يهتمون بالعدد بل بانتباه

الذهن والفهم ،حاسبين أنه من األفضل أن يصل الشخص عشرة أبيات بتسبيح مفهوم وفكر يقظ عن أن يتلو

غالبا ما يحدث حينما يهتم المرتل باألعداد ،ول يضع في حسبانه توضيح
المزمور كله بفكر طائش .هذا ا
األلفاظ والمعاني ،انه كمن يسرع لينهي الخدمة.
بسبب عدم الدراية يطيل الراهب المبتدئ في التسبيح أكثر من المعتاد ،بينما يهتم المتقدم صاحب

الخبرة أل يسبب ملالا للحاضرين أثناء التسبيح بسبب التطويل .

وفي الفص العارر يوضح كيف يمتاز المصريون في صلواتهم بالسكون ،فمع كثرة عدد الحاضرين
يترنم واحد بمزمور ول تسمع صوتاا كأنه ل يوجد أحد غير المرتل وحده الذي يقف في المنتصف .ليس من
يبصق وال من يتناءب أو يفتح فا وال من يتنهد ...حتى ال يرتت فكر غير .
كما تتس الصلوات بأنها مختصرة حت ل يتخللها تشويش يقطع الصالة فجأة في أوج حرارتها حت ل

بعيدا ولكي ل تفتر الصالة أو تبرد .
يخطف الشيطان الفكر ويطيش به ا

[يعتقد (اآلباء) أنه من األفض أن تكون الصلوات قصيرة وتقدم بطريقة متكررة عل الدوام حتى من
 12فص .3
 1:فص .3
 19فص .3
 15فص .8
 14فص .4

 13فص .12

19

كتاباته

وانب نستطيع أن نلتصق با

باستمرار ومن الوانب اآلرر بارتصار ا نتونب السها التي يريد العدو أن

يورحنا بها راصل أنناء ممارسل صلواتنا  ].واء في الرسالل  22 :1:2للقديس أغسطينوس[ :واء عن ا روب
في مصر انه يمارسون صلوات متنوعل ودا وقصيرب للغايل .إنها تنطلق فونب وبسرعل حتى ال يترتت ال ن
اليقي والمتنبه وال

ليعتبر أنمن ما في الصالب]...

وفي الفص الحاد

عرر كر أن المصريين لم يكونوا يهتمون بكمية اآليات التي ترنم في الصالة

بل بضبط الفكر ادفين نحو" :أرن بالروح وأرن بالفه " ( 1كو  )15 :19كما أكد ا تما المرت أن يكون
ومفهوما.
اضحا
النطق و ا
ا

سر جلوسهم بينما كان المرتل وحده يقف ليسبح أنه كانوا يعملون طو
يعل في الفص الناني عرر َ
النهار بك غيرب صائمين فال يستطيعون الوقوف وقتا طويال.
وفي الفص النالث عرر أوضح انه لم يكن يسمح للراهب أن ينام بعد الخدمة المسائية مباشرة حت
ل يثير عدو الخير في أحالمه خيالت تسقطه .يليق بالراهب أن يسهر في قاليته حت ل يفقد بركة المزامير

والصلوات.

وفي الفص الرابع العرر يقو أن ال ار ب يكرس حياته في قاليته للعمل اليدوي والصالة بالتساوي.
وفييي الفصي الرييامس عريير يوضييح أنييه ل يجااوز للرهبااان بعااد الصاالوات أن يتباااطئوا فااي الااذهاب إل ا

قاليتهم واللتقاء مع بعضهم البعض ،كما ليس لهم ان يتركوا أعماالهم وقاللايهم خاالل الياوم إل إذا كاان هنااك

استدعاء لواجب هام.

في الفص السادس عرر يعلن أنه ل يجوز للراهب أن يشترك في الصالة مع راهب ممنوع من الصالة
الجماعية حتى يقد الررل توبته وتقبله الوماعل.
في الفص السابع عرر يقو بنن المسئو عن تنبيه الر بان للصالب يويب أن يلتزم بالمواعيد المحاددة

ول يسلك حسب هواه.
عشية.

ير فييي الفصي النييامن عريير يوضييح أنييه ل يجااوز عماال المطانيااات ماان الساابت عشااية حت ا األحااد
أريي ا

الكتاب الثالث :الخدمة النهارية حسب طقس فلسطين وما بين النهرين.

 .1بع ييد أن تح ييدث كاس يييان ع يين ني ييا الص ييلوات المس ييائيل (الس ييهر) والمزامي يير ف ييي مص يير ف ييي الحي يياب

الر بانيل قد نيا الصلوات في فلسطين وما بين النهيرين (الميصيل  )Mespotamiaحاسيبا إييا أكنير اعتيداال.
ففي مصر الصلوات ل تنقطع ،ورهبان مصر يقدمون الصالة الدائمة أكثر من تلك التي في أوقاات محاددة ،ماع

التزام بالعمل اليدوي في القالية وقراءة الكتاب المقدس  .أما في أديرب فلسطين وما بين النهرين فردمل السواعي
النهاريل ي النالنل والسادسل والتاسعل مكتفين بنالنل مزامير في نهايل ك صالب .

 18فص .12
 14فص .2
 22فص .:
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كتاباته

ففي الساعل النالنل ّحي اليروح القيدس عليى التالميي وفيي السادسيل تميت بيحيل ربنيا يسيوع التيي بيال ليو
غالبيا قيوات اليلمييل وفيي التاسييعل بيدد السيييد المسييح ببهياء موييد يلميل الوحييي وكسير مصيياريعه الحديدييل وحييرر
القديسين من السبي ورفعه معه إلى السماء .
تلقد

الصلوات بوانب الردمل المسائيل (مز  )2 :191وردمل الصباح ( مز.)4:

 .2في الفصي ال اربيع أوضيح كاسييان أن صاالة بااكر كانات قابالا ملتصاقة بصالوات الساهر ،لكين بسيبب

كسي بعييض ا رييوب ال ي ين كييانوا ينييامون حتييى رييروق الرييمس تقييرر فصي صييالب الصييباح لكييي يوتمييع الكي لهي
الردمل ويسبحوا نالنل مزامير تمويدا للنالوث القدوس.

 .:في الررق ل تسمح األديرب القديمل النابتل به ا التغيير فبقيت صالب باكر ملتصقل بصالب السحر.
 .9فييي الفصي الرييامس كيير كاسيييان انييه فييي فرنسييا إ لي يعييرف الييبعض سييبب فصي صييالب بيياكر عيين
صالب السحر كانوا يعودون بعد ا إلى فراره ليستننفوا نومه  .وقد او كاسيان

العادب بريدب مادحيا الر بيان

المصريين قائال:
[ لكي يتونب المصريون لك اعتادوا عل القيام في أوقات محاددة قبال صايال الاديك لممارساة خدماة
السواعي ويستمرون في سهرهم بالتسبيح حت طلوع ناور النهاار .وا يريرق علييه نيور الصيباح ديويد

في ح اررب الروح التيي تحفيهي أكنير حرصيا واتقيادا طيو النهيار إ تويد

قيائمين

فيي حاليل اسيتعداد للصيراع متريددين

بالقوب في حربه اليوميل ضد إبليس بممارسل أسهار اللي و ي الروح .
 .5المزامير التي كانت تسبح في السحر ي  152 194 198أميا صيالب بياكر الودييدب فيسيبح فيهيا
مز . )42( 84 )4:( 42 )51( 52
 .4ل يجوز لمن يأتي قبل نهاية المزمور األول أن يشاترك ماع جماعاة الرهباان فاي التارنم بالتسابيح،

مقادما توباة،
خارجا ،وعند نهاية الصالة يلق بنفسه عل األرض أماام اإلخاوة
ول يسمح له بالدخول ،بل يبق
ا
ا
ساائالا الحاال علا إهمالااه وتااأخره ،حتا يمكنااه أن يشااترك بعاد ذلااك فااي الساااعة التاليااة .أمااا بالنساابة للصاالوات
المسائية فيسمح للراهب أن يتأخر حت نهاية المزمور الثاني .
 .3سهرات الصالة في السبت عشيه أكثر طولا

وخدمة يوم األحد تختلف عن بقية أيام األسبوع .

الكتاب الرابع :عن جاحدي العالم (الحياة العامة والفضائل الالئقة بها)

يقيد لنييا ي ا الكتيياب فيي فصييوله النالنيل وأربعييين أرييبه بدسيتور عملييي لننسيان الي

العال ويرتبط بوماعل ر بانيل تكرس حياتها

فيما يلي ملرل مبسط لما ورد في

وقد واء كنير مما ورد في
الفصو :

 21فص .:
 22فص .5
 2:فص .4
 29فص .3
 25فص .8

 24فص .11
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يرييد أن ينبي محبييل

ا الكتاب مطابقا للقوانين الباروميل.

كتاباته

ف :1يرو أن منطقل طيبل (حيث توويد األدييرب البارومييل) تضي عيددا أكبير مين الر بيان وتتبيع نياميا
حازما دقيقا أكنر من غير ا .يوجاد أكثار مان  0555راهاب تحات قياادة أب واحاد ،يخضاع الكال لشايٍ واحاد فاي

طاعة كاملة.

ف :2يبدأ الرهبان بنبذ محبة العالم منذ بداية الطريق حت يبلغوا مرتفعات الكمال.
ف ::كانت أبواب الدير مغلقل أما طالبي الر بنل ليدركوا أنه إنميا يطلبيون الطرييق الضييق ال طرييق
ال ارحييل والموييد الزمنييي .يبقااي طالااب الرهبنااة عشاارة أيااام أو أكثاار خااارج األباواب ،ال يوييد كلمييل لطيفييل ميين ا رييوب

الر بان ال ين يعبرون به ب تلرتبر مد منابرته للتنكد من صدق نيته ولكي يرتبر حيياب االتضياع وطيو األنياب.
وكان يصنع مطانيات أما ا روب ال ين يعبرون عليه.
متي قب في الدير يصير تحت مراقبيل ريديدب وراصيل مين وهيل اتضياعه وصيبر وطاعتيه .وان وجادت
خارجاا كماا يادفع بحجار مان مقاالع (القاوانين
معه قطعة نقود واحدة مما كان يملكه قبالا يطرد من الادير ويلقاي
ا
الباخومية.)12
ف :9يرفض الدير قبول أية تقدمة مما كان لدي طالب الرهبنة معلال لك بنالنل أسباب:
 .1حتى ال يفترر على إروته الفقراء.

 .2لئال يحر نفسه من اتضاع المسيح.
 .:حتى يسه طرد من الدير إن ل يصلح للر بنل دون أن يرعر الدير بالحاول إلى ما قدمه الررل
من تقدمات ماديل.
ف :5متي قلب إنسان في الدير يرلع مالبسه ويقد له األب مالبس الدير ليدرك أنه قد ترليى عين كي
رئ حتى مالبسه ليلتحف بفقر المسيح .وأن ما ينكله وميا يرتدييه يو عطييل مين اليدير ليه .بهي ا ال يروي مين أن

ليحصي بين الفقراء بال تمييز كما ل يرو السيد المسيح من أن ليحصي معهي وييدعو نفسيه أريا
أنه صار له نصيب رركل مع عبيد (القوانين الباروميل.)24

بي يفترير

ف :4تودع المالبس التي يرلعها المقبو حيدينا فيي الر بنيل ليد وكيي اليدير إليى أن يميتحن الريرل
في نمو الروحي وقدرته علي االحتما فإ ا نوح تلسل مالبسه للفقراء .أما إن يهرت عليه بوادر التي مر أو عيد
ويطرد في ٍ
عار ورز أما وميع ا روب.
الطاعل فتنزع عنه نياب الدير ويرتد نيابه ل
بي ييودع تحيت

ف :3إ يرتد ا نسان نياب الدير ال ليسمح له باالرتالط مع مومع ا روب في الحا
رعايييل ريييك يسييكن ليييس بعيييدا عيين مييدر الييدير ويهييت بالغربيياء والضيييوف يب ي ك ي الوهييد فييي اسييتقباله بك ي
لطف.

ويسيل إليى رييك رير
يبقى يرد الغرباء لمدب عا في اتضاع وطو أناب فإن نبت يدر مومع ا ريوب ل
يهت بعررب من الر بان الحدينين يقو بتعليمه وتدريبه و لك كالتدبير ال ورد في سفر الرروج (.)25:1:
ف :8يب ي

الريييك كي وهييد ويقييد أغلييب تعليماتييه كييي يوع ي الحييدينين قييادرين أن يصييعدوا فييي الوقييت

المناسب علي مرتفعات الكما العييمل.
ييدربه أوال أن يقهيروا رغبياته فيعطييه أوامير ترييالف إرادتهي ألنيه ال يقيدر ا نسيان أن يغليب الرييهوات
ما ل يمت أوال عن رغباته بالطاعل .بهي ا يمكنيه أن يغليب الغضيب وروح الزنيا ويحفيي اتضياع القليب واالتحياد ميع
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ا روب ليكون في اتفاق معه به ا يبقي زمانا طويال في الدير.
ف :4يليز عليى الحيدينين فيي الر بنيل أال يعتميدوا عليي تميييز الررصيي وال يرفيون رييئا مين أفكيار
عين الريييك الي

يتعهييد  .بهي ا ال يقييدر الريييطان أن ييدمر الرييرل الحييديث اللهي إال إ أغيوا بالكبرييياء وارفيياء

أفكار  .فإنه واضح أن الفكر ال

نرو من كرفه علي الرئيس و من الريطان.

ف :12طاع ييل الر ب ييان الح ييدينين الكامل ييل حت ييى أنهي ي ال يس ييتطيعوا مغ ييادرب قالل يييه وال الي ي اب لقض يياء
احتياواته الطبيعيل بدون إ ن .يطيعون بنقل ويقين وبال تردد كما لو كان األمر صاد ار من السماء.
ف :11ليقد في الدير أطعمل غير رهيل.
يور ويتيرك ميا فيي ييد .
ف :12متى سمع الررل من يقرع على باب قاليته يدعو للصالب فإنيه يقيو ف ا

فإن كان يكتب وقد بدأ في كتابل حرف ال يكم كتابل الحرف متمما فضيلل الطاعل بغيرب قويل لمن قرع بابه عين
تكملل الحرف أو الكلمل.
ف :1:باسييتنناء المالبييس الراصييل والحصيييرب المهلهلييل ال ينسييب أحييد لنفسييه ريييئا .فإنييه ميين فلتييت ميين
رفتيه عفوا أو في وهالل كلمات من " :كتابي"أو "قلمي"أو "معطفي"أو "ح ائي" ناسيبا أ رييء إليى نفسيه ليحسيب
لك معصيل عيمي يقد عنها توبل.

ير للييدير ليييس ميين حقييه أن يزيييد ميين طلباتييه وانمييا
ف :19إن قييد ار ييب عمييال بيديييه وصييار مييوردا كبيي ا
يقد ا لسد عوز الكنيرين دون أن يفترر أو يتبا ي بقدرته علي العم  .ليسيمح ليه بكسيرتي ربيز .يقيو القيديس
كاسيان إنه يكتب ا و و في رو ألن ا ال يحدث في أديرته بونوب بالد الغا .
يتم ال ار ب

ا كله ألنه يحسب نفسه غريبا عن العال وأنه تلمي في الدير يتعل ورياد ولييس سييدا

على أ ريء.
ف :15يتحييدث فييي روي بمقارنتييه أدييرب مصيير ومييا يحييدث فييي أديرتييه بونييوب بييالد الغييا

حيييث يلييبس

بعض الر بان روات في أصابعه يرتمون بها ولديه دوالييب يومعيون فيهيا ميا تركيو فيي العيال وأنهي يغضيبون
ألسباب تافهل.
ف :14يقد لنا صورب حيل لحياب التدقيق في نيا الرركل معطيا أمنلل ل لك.
يقييو الرييرل بالسييوود حتييى األرض أمييا وميييع ا رييوب طالبييا الحي ميينه وال يقييو حتييى ييين ن لييه أب

الدير ب لك و لك في الحاالت التاليل:
.1
.2
.:

إن حدث رطن كسر ورب لفيحسب مهمال.
إن لدعي لعم ما أو واء إلى عمله العاد وتنرر.
إ ا تردد في التسبيح بالمزمور.

.9

إ ا أواب إنسانا بكال غير ضرور

.4

إ ا أيهر ريئا من الركوى.

.3

إ ا فض القراءب عن العم والطاعل فتباطن في إتما واوبه الملتز به.

.8

إ ا أنهي عمله ول يسرع إلي قاليته.

.5

إ ا أ م في عم أوك إليه.

أو يحم وفافا أو بغير تندب.

18

كتاباته

.4

إ ا وقف مع ررل ما في طريق عودته إلي قاليته إلى فترب قليلل.

 .12إن

ب إلى موضع رر ولو إلى لحيل.

 .11إن أمسك بيد ررل (ليس بقصد المعونل).

ير مييع رييرل غييير زميلييه السيياكن معييه فييي ات القاليييل[ .حسييب النيييا البييارومي
 .12إن تواسيير ونيياقش أمي ا
يسكن اننان أو أكنر في القاليل].
 .1:إن صلي مع ررل ممنوع مؤقتا من الصالب الوماعيل.
 .19إن أر أحد أقربائه أو أصدقائه وتحدث معه دون استئ ان رئيسه.
 .15إن استل رسالل أو كتب إوابل علي رسالل دون إ ن رئيسه.
أما األرطاء األررى التي يسقط فيها الر بان في أديرب ونوب فرنسا من احتقار اآلررين وترك الدير بال
إ ن والرالفات والولوس مع النساء والحسد والطمع واالدعاء بملكيل ريء واألك بين الووبات وما إلى لك فيإن
األمور ال يعالوونها بالتوبيك الروحي كما قلنا وانما بالضرب والطرد من الدير.
ف :13برصيول القيراءات المقدسييل أننيياء الطعييا فيإن ي ا النيييا لي يكيين قائميا فييي نيييا الرييركل فييي
مصر ب في كبادوكيل .وتعلي

لك أن المصيريين يفضيلون الصيمت الكامي  .فميع وويود عيدد ضير ويدا يينكلون

معا ال يوسر أحد أن يتفو ولو بصوت رافت .فال ليق أر ريء حتى ال تنار أيل تساؤالت.

ك ار ب ينز من رأسه غطاء الرأس حتى ال يرى ريئا أو أحدا سوى المائدب والطعيا الموضيوع أماميه
وال يرى أحد ما ا ينك الررل المالصق له.
ف :18بييين الووبييات العاديييل يحييرل ال ار ييب أال يرييتهي ريييئا .فإنييه إ يسييير بييين الحييدائق وتصييطد
الفاكهل بصدر ب قد تكون ملقاب على األرض ويطن ا بقدميه فإنه يرعر بالرطن إن حاو ت وق أحيد الفواكيه أو

لمسها بيد ماعدا ما ليقد له على المائدب وما يوزعه الوكي في ردمل ا روب على الوميع لراحته .

ف :14لكي ال ييهر القديس يوحنا كاسيان انه ح ف رييئا عين مؤسسيات الريركل أريار بارتصيار عميا
يح ييدث ف ييي ب ييالد أر ييرى برص ييول الر ييدمات اليومي ييل لنر ييوب و ل ييك ف ييي الميص ييل (م ييا ب ييين النهي يرين) وفلس ييطين
وكبادوكيل وك الررق .يقومون بتوزيع المسئوليات على وميع الر بان ك أسبوع .ويسرع الك إليى تنفيي ميا يلتيز
بييه فييي غي يرب وباتضيياع .ال يكتفييي ك ي واحي ٍيد بالرييدمات الموكولييل إليييه ب ي يقييو ليييال ويسيياعد اآلر يرين فييي إتمييا
التزاماته بغيرب.

ف :22يحسب الر بيان كي ميا ييدر اليدير (حتيى الطعيا ) مقدسيا فيتعياملون معيه بوقيار وييدبرون كي
ريء في وقار عيي حاسبين ك عم مهما بدا تافها له أورتيه عنيد اليرب حتيى إن ميو ال ار يب الزواويل مياء
ٍ
لررل ما أو قا بتنييف المنصل التي يعي عليها األب أو تنييف قالليه .
أو قد كوب ماء

روى القديس كاسيان ما ر بعينيه عن ار ب سقطت منه  :حبيات عيدس وأ ملهيا كييف لحسيب مهميال
وقد توبل ال من أو قيمل العدس وانما من أو عد اكترانه وا ماله.
له ا الفص أ ميته الراصيل فهيو ال يكريف عين نييرب ال ار يب إليى الحيياب الر بانييل والنسيكيل فقيط كعمي
مقدس وانما أيضا ك عم تمتد إليه يد المؤمن يتطلع إليه بنيرب مقدسل…
الفص التالي تحت عنوان "قدسيل الحياب اليوميل".
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ف :21قييد ميينال للعم ي االرتيييار بغي يرب أنييه سييمح أب الييدير أن ليقي ّيد طعامييا وافييا غييير مطبييوخ لعييد
ووود حطب حو اليدير لكين بعيض ا ريوب بي لوا وهيدا فائقيا بمحيض ارتييار لوليب الحطيب مين أوي اريوته
حتى ليقد له طعا مطبوخ.
ف :22ما سبق كر برصول توزيع الردمات وتبادلهيا بيين ا ريوب كي أسيبوع ال نويد ي ا النييا بيين
يادر عليى ي ا العمي صيحيا ويسيمح سينه
المصريين ب ك ررل يتعهد بعم يلتز به دوما بال تغييير ميا دا ق ا
ب لك.
ف :2:إ يكت ييب ي ي ا لت ييدريب الي ي ين يوح ييدون ي ي ا الع ييال يق ييو أن ال ار ييب يب ييدأ باالتض يياع الحقيق ييي
والطاعييل الكاملييل حتييى يصييعد إلييى مرتفعييات الفضييائ األرييرى أيضييا وقييد ووييد ميين الييالز تقييدي عينييات قليلييل
لتصرفات بعض الريوخ ال ين سموا في
المني األو األب يوحنييا الي

الفضيلل.

عيياش بويوار ليكوبييوليس (أسييوط) فييي منطقيل طيبييل والي

النبوب من أو طاعته العويبل وصارت له رهرب حتى بين ملوك

بلييج إليى دروييل

ا العال فإن ا مبراطور نيؤدوسييوس لي يكين

يوسر أن يعلن الحرب ضد الطغاب األقوياء ودا دون ترويع كلمات

ا األب وانقيا أنهيا صيادرب كميا مين السيماء

فينا نصرات على أعدائه في المعارك التي تبدو ال رواء فيها.
ف :29يرو لنا قصل

ا األب الطوباو يوحنا المتس من صبا باالتضاع والطاعل حتيى كيان معلميه

ييد ش ميين طاعتييه .وا أراد أن يرتبير فضيييلته ي إن كانييت عين إيمييان أصييي وقلييب بسييط مرلييل أصييدر إليييه
عييدب أواميير ال لييزو لهييا وغييير ضييروريل بي ومسييتحيلل ميين بييين ي األواميير ارتييار القييديس يوحنييا كاسيييان نالنييل
ليكرف عن كما طاعل الطوباو يوحنا.
قطييع الريييك عصييا وافييل ميين بييين الحطييب المقطييوع الويياف لليسييترد كنييار للطييبك .لي تكيين العصييا وافييل
فحسب بي ييهير عليهيا أنهيا مقطوعيل مني زمين بعييد .غيرس الرييك العصيا وطليب مين الطوبياو أن يرويهيا مياء
ميرتين كي يييو  .وبالفعي أطياع التلميي بكي وقييار حاسييبا أنيه ليييس ريييء غييير مسيتطاع لييدى الطاعييل .وكييان يسييير
حوالي ميلين ليسقي

ا الفرع الواف لمدب عا كام حتى حين كيان مر قيا وسيديا وفيي أييا األعيياد وعنيدما كيان

مرغوال بنمور امل .ل يمنعه البرد القارل في الرتاء من الطاعل .تطلع الريك فرأى تلمي يطيعيه وكينن األمير
قد صدر إليه من السماء ول تيهر على مالمح ووهه أيل عالمات من الضييق .وبعيد عيا سيحب الرييك العصيا

وطلب من تلمي أن يتوقف عن رّيها.

[روى  Sulpitius Severusقصل مرابهل عن ار يب مصير

لكنيه ييرو أنهيا فيي السينل النالنيل صيار

للفرع و ار والفرع أفرخ].
ف :25يقو القديس يوحنا كاسيان إ فاحت رائحل الطاعل ال كيل التي للطوباو يوحنا في ك األديرب
واء بعض ا روب إلى الريك لكي يرتبروا طاعته أو باألحرى ليتعلموا منه وا سمعوا في الدير عن طاعته
لد روا للغايل .دعا الريك وسنله أن يحضر زواول زيت ويلقيها من الرباك و ي الزواول الوحيدب التي كانت
في البريل ليسترد زيتها ضافل الغرباء .أطاع التلمي دون تردد وبدون تفكير بنن األمر الصادر إليه سريف وال
ف ّكر في حاول الدير إلى الزيت وصعوبل الحصو عليه في البريل.

ير بنقصيى سيرعل ال
ف :24أراد القادمون أن يروا منال رر فنمر الريك التلمي أن يور وييدحرج حو ا
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أمر مستحيال وبال نفع
يستطيع عدد كبير من الروا أن يحركو  .في طاعل ونقل أن معلمه ال يمكن أن يصدر له ا
قا بالتنفي .
ف :23 28تحدث عن طاعل األب باترموكيوس .Patermucius
ف :24طاعييل أخ ميين عائلييل ريريفل غنيييل وعلييى دروييل عاليييل ميين النقافييل لي يروي ميين أن يحمي عريرب
مقاطف على كتفه ويسير في طرق المدينل يبيعها طاعل لرئيسه.
ف ::2طاع ييل األب بينوفي ييوس  Pinufiusالي ي

ك ييان كا ن ييا ف ييي موم ييع ر ييركل ف ييي دلت ييا مص يير ف ييي

 Panephysisلييه رييهرته وقييد نييا ك ارمييل عييمييل بسييبب حياتييه الفاضييلل وسيينه وا ارييتاق إلييى ممييارس الطاعييل
بييروح االتضيياع انسييحب إلييى منطقييل طيبييل وترفّييى كنحييد أف يراد الرييعب وكييان يتوس ي بلواوييل وانسييحاق إلييى فت يرب
طويلل لكي يقبلو في أحد األديرب ناك .وا ينوا أنه واء إلى الدير في ا السن ألنه محتياج قبليو أن يعمي فيي
حديقل الدير كطالب ر بنل تحت إرراف راب فكان مع ا تمامه الرديد بالحديقل يهت بغرس الفضائ ونمو يا فيي
أعماقه راصل االتضاع والطاعل .وكان متى حي الييال يقيو بممارسيل األعميا الصيعبل التيي يحتقر يا اآلريرون
دون أن يعل أحد ب لك .بقى على

ا الحا نالث سنوات يبحث عنه مومعه في ك أنحاء مصر وبالكاد عرفيه

أحد األررال القادمين ألنه كان يلبس نيابا رنيل ويسيلك بيروح متضيعل فيي أعميا الحديقيل .اقتيرب إلييه الريرل

وكلن مترككا في ررصه لكنه الحي نيراته وصوته وفي الحا سقط عند قدميه فتعوب ك الحاضرين .لكن إ

انكرف أمر سنله الوميع أن يسامحه عن أ تصرف صدر عينه  .أعييد إليى موميع الريركل بغيير إرادتيه وكيان
يبكي بدموع مرتاقا أن يكم أيا غربته راضعا مطيعا وكان كنيرون يراقبونه لئال يهرب مرب أررى من المومع.
ف :21تكمليل قصيل األب بينوفييوس الي

يير وا بوليه الكنييرون ترفييى
لي يبيق فييي ديير سيوى وقتيا قصي ا

وأبحيير إلييى مقاطعييل فلسييطينيل بسييوريا وانضي إلييى الييدير ال ي

كييان القييديس يوحنييا كاسيييان يعيييش فيييه .التحييق بييه

كمبتد فيي الر بنيل ولي تم ر
وعرفيت ررصييته .فقيد وياء بعيض ا ريوب إليى
يض فتيرب قصييرب حتيى انكريفت فضيائله ل
وتعرفوا عليه وبتوسالت حارب أعادو إلى المومع مكرما.
األماكن المقدسل ّ

روى لنييا القييديس يوحنييا كاسيييان ات القصييل فييي ريييء ميين التفصييي فييي المنييايرب  22مييع نفييس األب
بينوفيييوس .وكمييا يقييو القييديس كاسيييان أنييه "حسييب تعبييير الييرب صييار كمدينييل موضييوعل علييى ت ي ل ي يسييتطع أن
يرفي نفسه طويال".
ف ::2نصيحة قدمها األب بينوفيوس إلا أخ التحاق بالادير فاي حضاور القاديس يوحناا كاسايان وقيد

بقى عدب أيا على مدر الدير ن قبله وقا له "أنت تعرف بعدد انتيارك

تنض اليو إلى الدير .ولكي نبدأ معك يلزمك أن تعرف صعوبل طريقك…"

األيا العديدب عند المدر

ف( :::تكملل النصيحل) كما أن ال ين يردمون ا بنمانل ويلتصقون به حسب
عييمييا

ا أنيت

ا النيا ينالون مودا

ك ي ا تح ي عقوبييات قاسيييل علييى ال ي ين يسييلكون فيييه بغييير مبيياالب وببييرود ويفرييلون فييي أن ييهييروا نميير

القداسل له ا كما يقو الكتاب حسن أن ا نسان ال ين ر عن أن ين ر وال يفي (ويا .) LXX9:5ي ا يو السيبب
لعد ض ا نسان إلى الدير بسهولل .فإنه إ يقبلون الررل في الدير بتسرع يصيرون م نبين في عيني ا .
ف ::9يكم األب بينوفيوس نصيحته مقدما مفهوما لنب العال :
[نبذ العالم لايس إل شاهادة للصاليب واإلماتاة .لهاذا يجاب علياك أن تادرك أناك الياوم قاد مات عان هاذا
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العالم وأعماله ورغباته ،وكما يقول الرسول :قد صلبت عن العالم ،وصلب العالم عنك (غال.)14:2

ضع في اعتبارك متطلبات الصليب تحت العالمة التي يليق بك من اآلن أن تعيش فيها .ألنك ل تعود

تحيا ،بل يحيا فيك ذاك الذي صلب ألجلك (غال.)15:1

يليق بنا أن نعبر زماننا في هذه الحياة في هذا النمط والشكل الذي فيه قد صلب ألجلنا عل

يسمر جسدنا بخوف الرب (مز )115:111ل تعود كل رغباتنا واشتياقاتنا
الصليب ،حت إذ (كما يقول داود) ّ
تخضع لشهواتنا الذاتية بل إلماتته .هكذا نتمم وصية الرب القائل" :من ل يحمل صليبه ويتبعني فال يستحقني"
حي
(مت .)31:15لكن ربما تقول :كيف يمكن إلنسان أن يحمل صليبه عل الدوام؟ أو كيف يمكن ألحد وهو ّ
أن يصلب؟ استمع كيف يكون ذلك باختصار].
ف ::5يكم األب بينوفيوس حدينه موضحا أن روف الرب و صليبنا.
[ خوف الرب هو صليبنا.

كما أن الشاخص المصالوب لايس لدياه بعاد قاوة علا الحركاة أو توجياه أطرافاه نحاو أي اتجااه حساب

نسامر رغباتنااا واشااتياقاتنا ،لاايس حسااب ماا يساارنا ويبهجنااا اآلن باال حسااب
مسارته ،هكااذا نحاان يجااب علينااا أن ّ
يقيدنا.
ناموس الرب ،الذي ّ

سمر عل خشبة الصليب ل يبالي بعد بااألمور الحاضارة ،ول يفكار فاي اشاتياقاته ،ول
وكما أن الذي ي ّ
يضطرب بالقلق ،ول يهتم بالغد ،ول يرتبك بأية رغبة لالمتالك ،ول يلتهب بأي كبرياء أو خاداع أو منافساة ،ول

يحزن عل أضرار حاضرة ،ول يتذكر أمور ماضية ،وبينما يأخذ أنفاسه في الجساد يحساب نفساه ميتااا عان كال
أيضاا إذ
قريباا ،هكاذا نحان ا
األمور األرضية ،باعثاا أفكار قلبه قدامه إل الموضع الذي ل يشاك أناه ذاهاب إلياه ا

أيضاا
نصلب بمخافة الرب يلق بنا أن نموت حقاا عن كل هذه األشياء ،أي ليس فقط عن الرذائل الجسادية ،بال ا

عن كل األمور األرضية .وتترّكز عيون أذهاننا علا ذاك الموضاع الاذي نترجا كال لحظاة أن نعبار إلياه .فإنناا

بهذا نميت كل رغباتنا وعواطفنا الجسدية (الشريرة)].

ف ::4يح رنا األب بينوفيوس لئال يصير وحدنا للعال بال نفع و لك إن عدنا نرتبك به األمور التي
سبق لنا أن نب نا ا.
[لذلك فلتحذر لئال تعود فتقتني األمور التي سبق أن نبذتها وهجرتها ،وخالفاا لوصاية الارب ترجاع عان

مرتديا الثوب الذي سبق أن خلعته (مت.)11:14
حقل العمل اإلنجيلي وتوجد
ا
ل تغطس مرة أخرى في الشهوات الدنيئة األرضية ورغبات هذا العالم ،فإنك إذ تستخف بكلمة المسيح
شيئا مما جحدته ورفضته…
تنزل عن سطح الكمال وتخسر ،إذ تقتني مرة أخرى ا

احذر لئال في أي وقت عندما تبدأ تادخل إلا عماق معرفاة المزاميار ومعرفاة هاذه الحيااة ،تناتفٍ قلايالا

قليالا وتنعش الكبرياء الذي وطأت عليه بقدميك اآلن في البداية في اتقاد اإليمان وكمال التضااع .وهكاذا (كماا
مرتادا (غاال …)11:1فإناه لايس مان يبادأ بهاذه
يقول الرسول) إذ تبناي مارة أخارى ماا قاد هدمتاه تجعال نفساك
ا
األمور بل ذاك الذي يصبر إل المنته يخلص (مت].)13:14

ير أن يصيطادنا فيي نهاييل أيامنيا لي ا
ف ::3يكم األب بينوفيوس حدينيه بينن الرييطان دائميا يرقيد منتي ا
يلزمنا دوما أن نح ر رأسه التي ي بدايل األفكار التي تنور فينا فنسحقها تحت أقدامنا…
ف ::8يتحدث عن استعداد واحد العال لمقاومل التوربل .فإنه كما قي "عندما تريد أن ترد الرب رفه
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وأعدد نفسك للتوربل" (ابن سيراخ )1:2فإنه بضييقات كنييرب نيدر ملكيوت السيموات .البياب كيرب والطرييق ضييق
ال

يقود إلى الحياب وقليلون

ال ين يودونه (أع 22:19مت.)19:3

باردا عل مثال الكثيرين الفااترين ،بال عاش
[ضع في اعتبارك أنك تنتمي إل القلة المختارة ،ول تكن ا
أيضااا تااذكر أنااه القطيااع
كالبقيااة القليلااة ،فتسااتحق ملكااوت األ معهاام ،ألن كثياارين ياادعون وقليلااون يختااارون .و ا

الصغير هو الذي يسر اآلب أن يعطيه الملكوت مي ارثاا له (مت12:15؛الو .)31:11لهذا يجاب ان تتحقاق مان
أنه ليس بخطية هينة أن الشخص الذي سلك الكمال يسير بعد ذلك في عدم الكمال.
لبلوغ حالة الكمال لتصعد الخطوات في الطريق التالي].
ف ::4طريق الرالل الممتد نحو الحب:
[بدء خالصنا وحصنه كما قلت هو مخافة الرب (أم .)15:1فإنه خالل هذا يمكن ألولئك الذين

أيضا بالتطهر من الرذائل والنمو في الفضيلة .وعندما يقتني
يتدربون في طريق الكمال أن يبدأوا فيه بالتحول و ا
عبا من العالم نفسه.
هذا مدخالا في قلب إنسان ينتج استخفافاا بكل األشياء ،ويلد نسيا انا لألقرباء ور ا

وبالستخفاف من فقدان كل الممتلكات يقتن التضاع .يتأكد التضاع بالعالمات التالية:
أول كل شيء :إن كان اإلنسان قد أمات كل رغباته.

شيئا من أعماله أو حت من أفكاره عن رئيسه.
ثانيا :إن كان ل يخفي ا
ا
ثالثاا :إن كان ل يثق في رأيه الخاص ،بل في حكم رئيسه ،ويصغي بغيرة وشوق إل توجيهاته.

ابعا :إن كان في كل شيء يستخدم الطاعة واللطف والصبر الدائم.
را
أحدا بل ول يتضايق أو يثور إذا حلت به أضرار.
خامسا :إن كان ليس فقط ل يؤذي ا
ا
بشيوخنا.
له.

ايئا ول يجاارؤ عل ا عماال شاايء ل يحثااه عليااه النظااام العااام أو القتااداء
سادسااا :إن كااان ل يفعاال شا ا
ا
مكتفيا بأقل المراكز الممكنة ويحسب نفسه عامالا بطالا وغيار مساتحق لكال ماا أعطاي
سابعا :إن كان
ا
ا

خارجيا بشفتيه أنه أقل من الكل ،بل حقيقة يؤمن في أفكاره العميقة
ثام انا :إن كان ل يعترف فقط
ا
لقلبه بذلك.

كثير.
تاسعا :إن كان يضبط لسانه ول يتكلم اا
ا
مستعدا للضحك.
دوما
اا
ا
عاشر :إن كان ل يتأثر بسرعة ول بكونه ا
بمثل هذه العالمات وما أشابهها يعارف التضااع الحقيقاي .وعنادما يكاون بحاق هاذا فاي أماان ،للحاال

يقودك إل درجة أعلي للحب الذي ل يعرف الخوف (1يو .)11:4بهذا تبدأ بطريقة كما لو كانت طبيعياة ،دون
مجهود ،أن تحفظ كل ما سبق أن راعيته قبالا دون خوف مان العقوباة ،ول تعاود بعاد تفعال ذلاك بسابب العقوباة
أو الخوف منها ،بل خالل حب الصالل نفسه والبتهاج بالفضيلة].
ف :92يطلب األب بينوفيوس أال يقتد

ال ار ب بنمنلل كنيرب من الكما

ب من ررل واحد أو عدد

قلي منه .
ف : :91يقييد األب بينوفيييوس وصيييل امييل لل ار ييب السييالك فييي حييياب الرييركل و ييي أن يكييون كاألص ي
ال

ال يسمع واألررس ال

ال يفتح فمه كقو المرت (مز )15 19::8وأعمى ويحسب نفسه غبيا.

2:
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ف :92الصبر ليس نمرب تصرفات الغير معنا ب نمرب طو أناتنا الدارليل.
[لذلك يجب عليك أل تتطلع إل الصبر في حياتك كثمرة لتصرفات الغير ،ظا انا أنه بهذا فقط يمكناك أن
تضمن الصبر مت لام يثياروك بشايء( ،فإناه لايس فاي سالطانك أن تمناع حادوث هاذا) ،بال بااألحرى يلزماك أن
تتطلع إليه كثمرة اتضاعك وطول أناتك ،األمر الذي يعتمد عل إرادتك أنت].
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ف :32يختم هذا الكتاب بتأكيد أن الراهب يصعد نحو كمال الحب الرسولي بواسطة مخافة الرب التي
هي بدء خالصنا.
[مخافة الرب تلد الندامة.

ومن الندامة ينبع النبذ ،أي التعري عن كل الممتلكات واالستخفاف بها.

اتضاعا،
والتعري يلد
ً

واالتضاع إماتة عن الشهوات.

وخالل اإلماتة عن الشهوات تبطل كل األخطاء وتُستأصل.
وبانتزاع األخطاء تبزغ الفضائل وتنمو.

واذ تبزغ الفضائل تُقتنى نقاوة القلب.
وبنقاوة القلب ُيكتسب كمال الحب الرسولي].

الجزء الثاني21-5

ينظر البعض إلى هذذا الزذ ء  De octo principalium remeditiisكعمذل مسذتٍلر ربمذا نذه يبذدأ

بمٍدمة زديدة موزهة إلى ا سٍف كاستورر بعد ذلك يعالج الثماني خطايا التذي بالنصذرة يهيهذا يبهذم المذممن كمذال
نٍ ذذاوة الٍه ذذب .وه ذذي نق ذذة ااخم ذذة الخطاي ذذا أو الرذاخ ذذل الت ذذي س ذذب أن يالزه ذذا صدددديقل القدددديي أولدددريي البنطدددي
.3 Evgruis Ponticus

الكتاب الخامي :النهم
يحوي  34فصالا.

النهم هو بداية ا وزاع الروحية كمذا أن يمذالي هذو أول ا مذم التذي ااومذب القذعب الٍذديم..فذي معالزذة

خطيذذة الق ذراهة يقلذذل الكتذذاب المسذذيحيون تٍذذديم أمثهذذة وااعيذذة مذذن الكتذذاب المٍذذدة مثذذل ح ذواء وييسذذو وأليقانذذا
Holophernesالذي اطعب يهوديب رأسه وهو مخمور لهغاية (يهوديب . )42
ويمي الٍدية إكليمنضي السكندري ثالثة مظاهر لهذه الخطية:




المبالغة في استخدام المقتهياب .opsophagia

النهم أو زنون البطن .gstrimargia

زنون الحنزرة .laimar

أما الٍدية كاسيان فيمي بين نويين من النهم:


النهم الذي يسحب الراهب ليأكل ابل المواييد المحددة ويثيره ليبالم في ا كل.



النهم الذي يٍود الراهب ليقتهي المأكوالب القهية .
وأما الٍدية أولريي فيرى في النهم ديوة لهتخهي ين النسك والصوم من أزل صحتهر إذ يٍول:

موهما إياه أنه مصذاب بمذرض المعذدة
[يوحي فكر القراهة لهراهب أن يتخهى بسرية ين حياته النسكيةر
ا
والكبد والصذقراء أو أي مذرض آخذر مذن ا مذراض الم منذةر وأنذه يحتذاع إلذى يذالع مذد يذدم وزذود أدويذة طبيذة أو
-1 1.

PG 2721

Tomas Spidlik, The Spirituality of the Christian East, Michigan, 1 1, p. 2 - 57.
Conf. 5211.
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أحيانذا
أطباء لعالزه .فلالا ين هذا فإنه يورد إلى ذاكرته اإلخوة الذين يعانون من مثل هذه ا مراض فعذالا .بذل و ا

يحذذرك العذذدو (القذذيطان) بعذذض اإلخذذوة الذذذين يعذذانون مذذن هذذذه ا مذراض لكذذي يذ وروا الرهبذذان الصذذاخمين ويٍصذذون
يهيهم ما حدث معهمر ويختمون أحاديثهم بأن ما أصابهم لم يكن إال بسبب حياة النسك الصارمة]. 7
سر حتى ال
كثير ما يقار إليها هو قعور الراهب بالخزل من النهم ُفيحارب با كل اا
من الخطايا التي اا
أحدا .أما يالع النهم فكما يٍول القديي يوحنا كاسيان هو تمتد العٍل بهذة التأمل في اإللهيابر فتنقغل
ُيعثر ا
نويا من القبد؛ [ال نستطيد أن نستخف بالهذة التي يٍدمها لنا الطعام ما لم يزد
النقة بالسماوياب فتهب الزسد ا
العٍل فراحا بالتأمل في اإللهياب] 1.

الكتاب السادي :الشهوات ( الزنا)
غالبذذا مذذا ي ذربط ايبذذاء بذذين خطيتذذي الذذنهم وال نذذار ويهذذى العكذذة ال تتق ذ مذذد خطيذذة المزذذد الباطذذلُ.يعذذرف
ا
الٍدية أوغرية ال نا بأنه "اقتهاء ا زساد".
يرى ايباء أن حركة ال نا تنبد ين المصادر الثالثة:


الحركة الطبيعية لهزسد.



كثرة ا كل والقرب.



حرب القيطان.

يتحدث القديي أولريي ين ارتباط الفكر بالشهوات فيقول:

[ زدير بااليتبار أن نقهم إذا كان القكر هو الذي يزهب القهواب ويحركهار أم القهواب هي التي

تزهب القكر .فالبعض ينادون بالرأي ا ولر والبعض ينادون بالرأي الثاني.

طا لنقسذه ال تثذور فيذه
محبا ولذاب ا
لكن القهواب يادةُ تثار وتعمل ين طري الحواةر فإذا كان اإلنسان ا
القهوابر واذا لم يٍتنِها تثور فيه.
يظيما نه يهزم الغلب ].
احتيازا إلى أدوية فعالة ين القهوةُ .ويديى الحب
الغلب أكثر
ا
ا
وفي مقالل عن الحياة العاملة يجيب عن السؤال :كيف نعرف أننا لير شهوانيين؟

نهارار وا حالم ليالا.
[ليتنا نمي يالماب الالهوى ين طري ا فكار ا
ولنسذذمى حالذذة "يذذدم القذذهوة (الالهذذوى)" أنهذذا "صددحة الددنفي"ر و"المعرفددة" هذذي غذذذامها .نذذه بالمعرفذذة

وحذذدها نصذذير متحذذدين مذذد الٍذواب المٍدسذذةر إذ أن اتحادنذذا مذذد الكاخنذذاب غيذذر الزسذذدية ال يذذتم إال إذا كانذذب حالتنذذا
تطاب حالتهم]. 2

الكتاب السابع :الطمع

5

يتحدث القديي يوحنا كاسيان إلى الرهبان في نظام القركة ين خطية "الطمذد"ر فٍذد يبيذد اإلنسذان كذل
2

إلى أناتولية "ا فكار الثمانية .3

Institutes 5212.
Tomas Spidlik, p. 57.

توجيهات إلى أناتوليس عن الحياة العاملة .62
مقال عن الحياة العاملة .62
Tomas Spidlik, p. 57.
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ذدما التبريذراب
ما يمهكه ويتزذرد يذن كذل قذيءر لكذن تذدخل هذذه الخطيذة خهسذةر بذأن يٍتنذي ال ارهذب أاذل الٍهيذلر مٍ ا
ويقسد كل كيانه.
الكثيرة لذلكر فيتسهل الطمد إلى اهبهر ُ
يٍدم لنا كاسيان أمثهة خطيرة لهطمد ومحبة المال:

 بسبب الطمد سٍط جيحزي تهميذ إليقد النبي في الكذب واإلصرار يهيهر فقٍد روح النبوةر والتص به البذر
كل أيام حياته.

 دفد الطمد حنانيا وسفيرة إلى الكذب يهى الروح الٍدة فسٍطا ميتين.

 دفد الطمد يهوذا المختار بين التالميذ إلى خيانة سيدهر فقٍد التهمذة لهسيد المسيح والرسولية بل وانتحر.
الٍهب.

يولد الطمد سهسهة من الخطايار أما أحد وساخل يالزه فهو االتلاع والطاية لٍوانين الدير من كل

أخير ما يمكده كاسيان أن الطمع ال يتوقف على إمكانيات اإلنسان المادية بدل علدى أعماقدل الداخليدة،
اا
فهو خطية تفسد القلب والفكر .إذ يٍول:
أيضدا مدن نفوسدنا تلهفندا عليدل ،إذ
"ينبغي علينا ليي فقط أن نأخذ حذرنا من حيدازة المدال ،بدل ننتدزع ً
من واجبنا ال أن نتحاشى نتائج الطمع إنما باألكثر أن نستأصل جذور كل نزوع إليل ،إذ أن عدم امتالكنا للمال

ال يفيدنا ما دامت فينا شهوة الحصول عليل ".

مستعبدا لعلة الطمع ،وال تنفعل نعمدة الفقدر المددقع ،ألندل
شيئا يكون
"من المحتمل أن إنسا ًنا ال يملك ً
ً
اضديا بثقدل
لم يسدتطع أن يستأصدل مدن نفسدل جدذور خطيدة الشدرابة ،متقدبالً مزايدا الفقدر ال لحسدن فضدائلل ،ور ً

الحاجة إنما فدي فتدور القلدب .ذلدك ألندل كمدا تعلدن كلمدة اإلنجيدل أن الدذين ال يتدنسدون بالجسدد قدد يزندون فدي
القلب ،وأن من المحتمل أن الذين ال يثقل كابلهم عبء المال تلحقهم لعنة نزعة الطمع واالشتياق إليدل ألن مدا

كان يعوزبم بي "فرصة" االمتالك وليست "إرادتل" ،ألن الثانية بي التي ُيتوجها اللَّدل دون جبدر ،لهدذا يلزمندا أن
نستخدم كل حصانة ،لئال تتبدد ثمار جهودنا في لير ما يجدي .ألندل مدن المحدزن أن يتحمدل المدرء أثدار الفقدر
أو العوز ،ولكنل يفقد ثماره ،بسبب سقوط اإلرادة المزعزعة ".

تماما من قلبل الرلبة في حيازتها وامتالكها ".
"لقد نبذ جميع مقتنيات بذا العالم من استأصل ً
يٍول األب مكسيموي المعتدرف [توزذد ثالثذة أسذباب لمحبذة المذال :محبذة المهذذابر المزذد الباطذلر يذدم

اإليمان والثٍة .يدم اإليمان أقر من السببين ا ولين].

يٍذول القددديي أولدريي[ :يتصذذور المزربذون بمحبذذة المذال طذول بٍذذاخهم يهذى ا رضر ويذذدم الٍذدرة يهذذى

العمذذلر والزذذوعر والمذذرضر ومصذذايب االحتيذذاع واالسذذتزداء مذذن ايخ ذرين إلقذذباع احتيازذذاب الزسذذد  ].بينمذذا إذ
يتعذذرض المتوحذذدون لهذذذه الحذذرب يقذذير يهذذيهم العذذدو أنذذه يه ذ مهم تو يذذد الصذذدااب ويمذذل الخيذذر لهغيذذر .27مذذد أنذذه
يستحيل ممارسة يمل الرحمة لمن يرتبط بمحبة المال.21

فصل .34

1

فصل .33
2

فصل .3
إلى أناتولية "ا فكار الثمانية .3

St. John Climaeus ,Ladder of Paradise, 11.
Evagrius: Praktikos, 1 .
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الكتاب الثامن :الغضب

يالج القديي يوحنا كاسيان خطية الغلب بقكر كتابي حي ويمهي.

الغلب أقبه بسذحابة ااتمذة تحذل يهذى الٍهذب فتقٍذده الٍذدرة يهذى البصذر .يفقدد اإلنسدان الحكمدة والفهدم

حتى إن تطهد إليه الكل كإنسان حكيمر ويقٍد كرامته حتى إن َّ
بزهه الزميد.

بالغلب تفقد النفي استنارة الروح القدير فيقٍد يالاته باهللر ويخسر إخوتذه حتذى ا يذ اء لديذه ز اذدار

بل ويقٍد نقسه.

كثير مذا نبذرر الغلذب بذالظروف المحيطذة بنذا وأخطذاء الغيذرر بينمذا زرثومذة الغلذب تكمذن فذي أيمذا
اا
النقة الداخهيةر لذا الق بنا أن نلوم أنفسنا ال إخوتنا.

يظذذن الذذبعض أن الهذذروب مذذن النذذاة أو الع لذذة هذذي يذذالع لهغلذذب ...إنذذه هذذروبر بينمذذا يبٍذذى الغلذذب

كامنا في ا يما حتى يزد القرصة لكي يعبر ين نقسه في الواب المناسب.
ا
يرى القديي أولريي أن أثر الغلب هو أن يههب الغلب با كثر الذي يٍودنا إلى حالة قيطانية ر
2

ويرى أن لهغلب أربد يالماب:



يهيج النقة طوال اليومر خاصة أثناء الصالة.
يٍدم أمام ييني القخ

صورة المعتدي يهيه.



تثير فيه مخاوف أثناء الهيل وفي ا حالم32.



أهم يالمة هي أنه يربك يمل العٍل الذي هو التأمل .33وهذا هو السبب في

أن الغلب يٍف ياخٍاا ين ممارسة الصالة .
أما يالزه فكما يقول القديي أولريي [تهدأ ثورة الغلب بالترنم بالم امير والصبر والعطاء ].
25

21

 يزب اهد سم الغلب الٍاتل من زذوره في أيما النقةر نه إذا بٍي روح الغلب واستٍر
في اهوبنا أظهمب يٍولنا وفٍدب ادرتها يهى الرميةر ن الغلب يصيب بالعمى وبظهمة لارة تزعل الرمية
الروحية مستحيهة .فال تٍدر يهى الحكم الصاخب في أمر من ا مورر بل يتعذر يهينا التأمل الصالح الذي
ينمي الحكمة فينار بل ال نٍدر أن نثبب في الصالحر أو نٍبل النور الحٍيٍي الروحير نه مكتوب" :ييني اد
تعكرب من الغلب" (م .)3 :24

واد يمدحنا الناة كحكماءر ولكننا لن نكون حكماء إذا ال منا الغلبر نه مكتوب" :الغلب يسكن

يحا في صدر ا حم " (زا  .)LXX 4 :وهو ما يعرلنا لقٍدان ميراث الحياة ا بدية .واد يظهر لنا
مستر ا
أننا نقهم الطبيعة اإلنسانية وندرك أسرارهار ولكن إذا ظل الغلب فينار تم فينا ما هو مكتوب" :الغلب يدمر
الحكماء" (أم  .) LXX4 :43ويحرمنا الغلب من إدراك "بر اهلل"ر ننا بسبب الغلب نقٍد اإلف ار ر ومد أن
الناة اد يٍولوا ينا أننا اديسون وكامهون إال أنه مكتوب "غلب اإلنسان ال يصند بر اهلل( ".يد .2 )3 :4

Letter, 5 .
Praktikos 11.
Ibid 1 .
Ibid 1.
Ibid 15.
De institutis caenoborum, Book 21.
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 يحاول البعض تبرير الغلبر هذا المرض الٍاتل لهنقةر بأدلة من ا سقار اإللهية التي
لار حتى إذا غلبنا يهى اإلخوة الذين يخطخونر
تقسير غير الخ  .يٍول همالء أن الغلب لية اا
اا
يقسرونها
ن اهلل نقسه يسخط ويغلب يهى الذين ال يريدون أن يعرفوهر أو يعرفونه ومد ذلك يرفلونه .ومن ا مثهة
التي يٍدمونها كهماب ا سقار" :غلب الرب واقتعل سخطه يهى قعبه"( م  .)3 :4 3أو يندما يصهي

النبي ويٍول" :يا رب ال توبخني بغلبكر وال تمدبني بسخطك" (م  .)4 :3وال يقهم همالء أنهم يندما
يحاولون بهذا اإلصرار يهى تأكيد وتبرير الغلب إنما يٍودون غيرهم إلى التمسك برذيهة لارة وفي نقة
الواب يم زون لالل قهوة زسدانية بنٍاء اهلل غير المحدود والذي هو مصدر كل نٍاء .2
 يندما نٍ أر أن اهلل غلب وسخط فأننا ال يزب أن نقكر في أن هذه انقعاالب بقرية .بل يزب
أن نقكر فيما يهي باهلل الحر من كل هذه االنقعاالبر أو بكهماب أخرى يزب أن نراه مثل الٍالي الذي

يحاكم وينتٍم من ا يمال القريرة ويرد القر يهى فايهيه .هنا ُيوصف بمقراداب خاصة تولد فينا الخوف من
اهلل الذي سوف يحاكم يهى كل يمل لد إرادته .ولكن يزب أن نتذكر أن الطبيعة اإلنسانية تعودب يهى
الخوف من الذين يغلبون ولذلك السبب تترازد ين القر خوفاا من غلب همالء .وفي حاالب الٍلاة
المقهورين بالعدل الصارمر يخاف منهم ا قرارر نهم يعرفون أنهم سوف يواعون بهم يٍوبة صارمة وهذا
أحكاما
وحده ي رع الخوف والقعور بالندم في اهوب ا قرار .ولكن الٍلاة العادلون ال يحكمون وال يصدرون
ا

تحب تأثير انقعاالب الغلب .بل هذه االنقعاالب إذا وزدب فيهم تزعههم يعز ون ين إصدار ا حكام
العادلة .ومد أن الٍلاة ال يعرفون الغلبر إال أن ا قرار بسبب ذنوبهم وخوفهم من الحكمر يتواعون
الغلب يندما يحاكمون وبسبب قعورهم بالذنب يخافون حتى من الٍلاة الودياء المعتدلينر ن صدور أي
حكم يهى إنسان قرير يزعل المذنب يقعر بسخط وغلب الحكم وال يصف ارار الٍالي الذي يعاابه إال
بأنه ارار غلب وسخط .2
الكتاب التاسع :االكتئاب (اإلحباط).

بعد معالزتذه لهخطايذا ا ربذد" :الذنهم والقذهواب والطمذد والغلذب"ر يذالج القدديي يوحندا كاسديان خطيذة

"الكآبة" أو االكتخاب.

يالحظ أن من بين الخطايا الرخيسية التي يزب يهى الراهب أن يٍاومها هي االكتخاب أو حالذة اإلحبذاطر
فإن الحياة الرهبانية مد ما فيها من نسك و هد هذي حيذاة فذرح داخهذير وتذذو لهبهزذة السذماوية .فذال يهيذ بال ارهذب
داخمذذا بذذروح الرزذذاء واالنقتذذاح يهذذى السذذماء بكذذل مزذذدها
أن يحطذذم إيمانذذه وحياتذذه بالكآبذذة أو اإلحبذذاطر بذذل ينمذذو ا
وبهزتهذذا .فذذالمممن .مذذن الرهبذذان أو القذذعب .مذذديو لهتمتذذد بالتأمذذل فذذي اإللهيذذاب ونذوال يربذذون السذذماءر لهذذذا فذذإن
القرح الروحي سمة ال مة تكقف ين تمتد المممن بالحياة الزديدة في المسيح المٍام من ا مواب .
لٍذذد أولذذح الٍذذدية يوحنذذا كاسذذيان خطذذورة "الكآبذذة" أو الح ذ ن الخذذاط ر يهذذى أيماانذذا الداخهيذذةر ويهذذى
يالاتنا باهلل كما بإخوتنا.
ويحذذذرنا كاسذذيان مذذن تبريذذر مذذا يحذذل بنذذا مذذن كآب ذةر بإلٍذذاء الهذذوم يهذذى الظذذروف المحيطذذة بنذذا أو أخطذذاء

ممكدا أن الكآبة هي ثمرة فساد داخهي في النقةر وأنها ال تحل بنا فزأةر بل هي نتاع أخطذاء متراكمذة فذي
الغيرر
ا
De institutis caenoborum, Book 2 .
De institutis caenoborum, Book 22.
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ا يما  .لهذا فإن عالج الكآبة ليي الهروب من الناي ،بل التوبة عن خطايانا.

بذا ويميز كاسيان بين الحزن الشرير الذي يحطم النفي بروح الكآبة ويفقدبا رجاءبا  ،وبين الحزن

داخليا ،حيث تنفتح أمامنا أبواب الرجاء.
سالما
الذي حسب اهلل وبو النابع عن التوبة الواببة
ً
ً
يٍول القديي يوحنا الذببي الفم[ :أنها تهازم لية فٍط الزسد بل النقة ذاتها]..

57

يٍول األب إشعياء[ :أن روح الكآبة يستخدم كل وساخل الصيد لكي تعمل حتى يقٍدك كل طااتك].51
يٍذذول القددديي أولددريي[ :اإلنسذذان الذذذي يهذذرب مذذن كذذل المهذذذاب العالميذذة هذذو بذذرع يصذذد كذذل هزمذذاب

قيطان الكآبة  ].5كما يٍول[ :يندما يهازمنذا شيطان الكآبة يه منذا أن نٍسذم الذنقة إلذى اسذمين :اسذم يٍذدم تع يذةر
وايخذذر يتهٍاهذذار بذذاذرين فينذذا بذذذار الرزذذاء الحسذذنر مذرتهين بم اميذذر داود الٍاخذذل" :لمذذاذا أنذذب منحنيذذة فذذي يذذا نقسذذي.

ولماذا تخنين في؟! ترِّزى الهه ني بعد أحمده نه هو خال

وزهي" م ].5 3:33

الكتاب العاشر :الضجر ( Acediaأو شيطان الظهيرة)

يٍول القديي يوحنا كاسيان[ :أمذا سذادة صذراع لنذا فهذو موزذه لذد مذا يسذميه اليونذانيون باللذزرر أو

مذا يصذذح لنذذا أن نذذديوه بالمهذذل أو تعذذب الٍهذذبر وهذذو وثيذ الصذذهة باالكتخذذاب .يالحذ الناسذذكين بوزذذه خذذا

ر وهذذو

يدو خطر كثيذر التذردد يهذى سذكان الصذحراء .ال يذ يج ال ارهذب يذادة إال فذي السذاية السادسذةر مثذل الحمذى التذي

ذر
يٍد المذرء فريسذة لنوباتهذا .ومذا تسذببه مذن ارتقذاع قذديد فذي حذ اررة المذريضر خذالل سذاياب معينذة منتظمذة .وأخي اا
].)3:
فثمة قيوخ يعهنون أن هذه الروح هي "شيطان الظهيرة" الذي ورد ذكره في الم مور التسعين (م
.4

يكشف لنا القديي يوحنا كاسيان كيف يتسلل روح الضجر إلى اإلنسان:
بث روح الكسل والتراخي.

 .3القذذكوى المسذذتمرة والتذذذمرر حاسذ اذبا إنذذه اذذاخم فذذي مولذذد ال يتناسذذب مذذد اد ارتذذه القاخٍذذة ومواهبذذه العظيمذذةر
اهبذذا يقذذتا إلذذى الخدمذذة فذذي العذذالمر أو يتذذرك الذذدير ليذذذهب إلذذى ديذذر أفلذذلر فيحذذب التذذردد يهذذى
فذذإن كذذان ر ا
ا ديرة.

.2

إحساة بعدم اهتمام إخوته به.

.3

اهبا يقعر بأن من وازبه ترك الٍالية وافتٍاد إخوته في الدير بالودر فال يستٍر في االيته.
إن كان ر ا
فٍدان الهدف من تكرية حياته هلل أو نذره الرهباني.

.3

انقغال الراهب بالطعام والمهذاب كنوع من القراغ الداخهي.

.3
.

يريد أن ينقغل بايخرين ويكون في صحبتهمر إللاية واته.
يٍول القديي يوحنا كاسيان أن من أهم وساخل العالع لهلزر اهتمام الراهب بعمل اليدين كما فعل

مطالبا السار ال أن يكف ين السراة فحسبر بل وأن يعمل بيديه
الرسول بولة (3تة3:2ر أع)2-4:43ر
ا
ليعطي من له احتياع (أف .)33:3لٍد َّ
كثير يهى هذا العالع بكونه ز ء ال ينقصل ين الحياة التعبدية
اا
رك

والنمو الروحي.

To Olympias, 1 22.
Logos 11.
Praktikos 15.

 6توجيهات إلى أناتوليس عن الحياة العاملة .81
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ويحدثنا القديي أولريي ين اللزرر ااخالا:

أيلذذا "شدديطان الظهيددرة" م ذ 3: 4ر هذذو أخطذذر القذذياطين .إذ يهزذذم
[قذذيطان اللذذزرر الذذذي يٍذذال لذذه ا
ذباحا)ر ويزعذذل الذذنقة تذذدور كمذذا فذذي دوامذذة حتذذى السذذاية
يهذذى ال ارهذذب حذوالي السذذابعة الرابعذذة مذذن النهذذار (  4صذ ا

الثامنة من النهار (الساية  3بعد الظهر).

يبتدئ أوالا بذأن يزعذل اإلنسذان يتراذب القذمة وهذو فذي غذم ولذي صذدرر في ارهذا تتحذرك بذبطء كأنهذا ال

تتحرك اطر ويبدو كأن ساياب النهار اد صارب خمسين ساية .وبعدما يتراكم يهيه اللزرر يحثه القيطان لكي
ينظر من نافذتهر أو يخرع من االيته يتراب القمةر وكيف أن الواب ال ي ال السذاية التاسذعة .ثذم يزعهذه يحمهذ
هنا وهناك لعهه يزد أحد اإلخوة الٍريبين منه خارع (االيته)ر ويثير في داخهه الغيظ من المكان الذذي يٍطذن فيذهر
ومن نمط حياته ويمههر ويليف إليه هذا القكر أنه ال توزد محبة بين اإلخوة وال يوزد هنا من يع يه.

واذا حدث في أحد ا يام أن أساء إليه أحدر فإن القيطان يذكره بذلك لكي ي يد من حنٍه وغيظه.
بعد ذلك يثير فيه االقتيا لهسكنى في أماكن أخرىر حيث يكون من السهل أن يمارة يمالا آخر أكثذر

نقعا لسد حازاته وأال اسوة.
ا
ويليف إليه القيطان أن إرلاء اإلنسان لهه ال يتواف يهى مكذان معذينر وأنذه يمكننذا أن نعبذد الهذه فذي
كل مكان .ثم يربط هذه ا فكار بأفكار أخرىر كأن يذكره بأااربه والحيذاة الهادخذة الهنيخذة ا ولذىر ثذم يتنبذأ لذه بحيذاة
طويهذة ممهذوءة بمصذذايب الزهذاد النسذكي .وهكذذذا يسذتخدم كذذل حيهذة وحيهذة لكذذي يخذدع ال ارهذبر فيزعهذذه ينهذي هذذذه
الحياة ويترك االيته .هذا القيطان يهح به قيطان آخر ولكن لية في الحال.
أما إذا ااوم الراهب هذه الحروب وانتصرر تستٍر النقة في سالم وتمته بقرح ال ينط به ].
52

الكتاب الحادي عشر :المجد الباطل.

يصير المزد باطالا حينما تُطهب المكافأة ين القليهة من أزل إيزاب الناة .وي داد المزد الباطل مد
التٍدم في القلاخلر 55لكنه يحتٍرها.51
حذذديث القددديي يوحنددا كاسدديان يذذن المزذذد الباطذذل يمهذذير يٍذذدم لنذذا خب ذراب آبذذاء محنكذذينر زاهذذدوا فذذي

الطري المهوكي بروح الح ر يدركون هدفهم بكل حر .

تتسهل خطية "المزد الباطل" إلى اهوب المممنينر لتستخدم كل نصذرة لهذم يهيهذا كسذالح زديذد تحطذم بذه
مممنذا وانه مذب هربذب مذن
اهوبهمر حيث يقتخر المممنون بنصذرتهم وغهبذتهم! كذل الخطايذا ا خذرى إذا مذا هازمذب ا
أمامه لتترك المزال لغيرها لههزومر وان يادب الخطايا ا ولى لههزوم تكذون فذي لذعف قذديد .أمذا خطيذة "المزذد

الباطذذل" فذذإذا مذذا انه مذذب تعذذود لتحذذارب بذذأكثر اذذوة وينذذف .يهذذة ذلذذك هذذو أن نص ذرة المذذممن يمكذذن أن تسذذند هذذذه
الخطية في الهزوم.
كل الخطايا تحث المممنين يهى االنحراف ين الطري المهوكي قماالا ليصيروا خطاة أقراارار أما خطيذة
يمينا حيث يظن المممن فذي نقسذه أن أبذر مذن غيذرهر وأفلذل
محبة المزد الباطل أو الرياء فتحثهم يهى االنحراف ا

33
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مذذن الكذذل .خطيذذة المزذذد الباطذذل تتحذذالف مذذد "الريذذاء"ر بذذل همذذا خطيذذة واحذذدة تتسذذهل إلذذى الٍيذذاداب الدينيذذة كمذذا إلذذى
الكار ين والى الرهبان حتى المتوحدين ...لكي تُقٍدهم كل إكهيل لهم.
ويحدثنا القديي أولريي ين المزد الباطلر ااخالا:

مسايدا
[يصعب يهيك الهروب من فكر المزد الباطلر ن كل ما تصنعه لطرده يمكن أن يكون يامالا
ا

إلنقاء دافد زديد نحو المزد الباطل.

أحيانا تقزد فينا بعض ا فكار السهيمة يهى رزاء
داخما كل فكر سهيمر بل أنها
ا
هذا والقياطين ال تٍاوم ا
أنها تٍدر بعد ذلك أن تخدينا ].5
ويحدثنا ين عذوبة المعرفة لعالج المجد الباطل:

[من يتالمة مد المعرفة ويختبر حالوتهار ال يعود بعد يث في قيطان المزد الباطل ولو ادم له كل ما

في العالم من إغراءاب! نه هل يٍدر أن يعده بقيء أيظم من التأمل الروحي؟!

ولكن إن لذم نكذن بعذد اذد تذذوانا المعرفذةر فهيتنذا نحيذا حيذاة الزهذاد (العمذل) بكذل غيذرةر ونعهذن هذدفنا أمذام
الههر وهو أن كل ما نعمهه إنما لكي (نختبر) معرفة الهه ].5
الكتاب الثاني عشر :الكبرياء.

الكبرياء هي خطية ا مم المٍاومين هلل الحٍيٍي .يبَّر أليقانا ينها بٍوله" :من هو اهلل إال نبوخذنصر؟!"

(يهوديب.)3:3
يذذديو أوريجينددوي خطيذذة الكبريذذاء أيظذذم خطايذذا القذذيطان  .5ويذذديوها القددديي يوحندددا الددذببي الفدددم:
ومصذذدر وأم الخطيذذة ].17ويٍذذول األب مكسدديموي المعتددرف[ :لقذذيطان الكبريذذاء قذران :إمذذا أنذذه يحذذث ال ارهذذب لكذذي
يصف نقسه بأيماله القالهة… أو يٍترح السخرية بنٍ
اذ ذذام أوخيريذ ذذوة  Eucheriusبعمذ ذل مهخ ذ ذ

اإلخوة ويدم كمالهم].
لهمعاه ذذد والمنذ ذذاظراب واذ ذذد فٍذ ذذد هذ ذذذا العمذ ذذلر غيذذذر أن

C.Honselmannيعتٍد أنه اد اكتقف بعض فٍراب من هذا المهخ

بذ Paderborn.

تذذرزم كتذذاب المعاهذذد إلذذى اليونانيذذة فذذي الٍذذرن الخذذامةر واذذد يمذذل مهخ ذ

تختهف يما فعهه أوخيريوةر تعرف يهيه فوتة والمديو نيهة.34

 6توجيهات إلى أناتوليس عن الحياة العاملة .62
 61توجيهات إلى أناتوليس عن الحياة العاملة .68

فذذي كتذذابين مذذن هذذذه الترزمذذة
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ثانيا :المناظرات
ً

)Collationes Patrum (Conferences
مجموعةةمنمةةمناظماةةاامابناةةاقنبسةةاناظنةةصدينكاجةةدامنو ةةصدنهنجممةةاادوينمةةينمعاةةقن بةةا ناظبمدةةمن ة نم ةةمن
خ ة ونوجوصامةةانااةةا نظمةةصونجةةبينجةةاواب.ناظماةةاامابن ة نمجموعسةةانتمرةةونع ةوامابنمةةين بةةا ناجةةا نم ةمددمناةةاقن
اظنصدينكاجدامنبإعاصون داغتسا .نن
نينقسم كتاب المناظرات إلى ثالثة أجزاء:

اظةي نتاةد

الجزء األول :المناظرات .11-1مجتن نممنمعلتهنإظىناإلجندط،ن ُكتبنباةا نعلةىنطلةبنافجةنسنكاجةتومن
ة نيظة ناظواةبن( 32نمو،)324نظةيظ نوجةهناظلمةونإظةىنمخدةهنظدواتدةوينLeontius of Fréjusنواظةىن

اظمتوعصناد صدوي.ن
الجززززء الثزززان  :المنزززاظرات 11-11؛نموجسةةمنإظ ةةىنافخةةودمناواوماتد ةةوينود ةةوخدموي.نمكمةةون ةة نع ةةاقن

324ق،نووضةةين ة نPanephysisن ة نبةةص نمعلتةةهنإظةةىنم ةةم،نواةةصنجةةا بناظماةةاامابنااةةانممتبةةمنعجةةبناظتمتدةةبن
اظتامدخ ن(اظزما ).ن
الجزء الثالث :المناظرات42-11؛نموجسمنإظىنممبلةمن بةا نمابةامن ة ن،Lérinsناةقنجو ادةامنومادةم دين

وظدواتدوينوردؤصوم.نن

ناظمااامابن22-81نكتببنمانبدمن-321ن 32ق،نوضلبن ن.Dioclosن

نواظمااامابن23-28نوضلبن ن،Panephysisنودبصونماسانتخصن تموناإلجندط.نن

مالحظات حول المناظرات

.8ناياناظلمونميناظلموناظجابقناصمانظلغمبنظ اتفاعنباظخبموناظماباادمناظم مدم،نوالندزاوناظكتَّابناظمابامن

ودعجةةةبامنم ةةمناظمجة ةةتاصابناظسام ةةمن ة ة ناظ ا ةةوبناظجة ةةلوك ن
اظمتةةةنخمومندج ةةتخصمواسمانودم ةةصعواسمانمرة ةةونباة ةةصكب،ن ُ

(افخ ا )نواظتكمديناظمجدع نواظعداوناظباطادم ن.mysticismنن

.2نااتشمبنافج از ناظر رمنممناياناظلمون نمااطقنكردمو،نكونجز نمجتنونعمناآلخم،نوفوونمةموناجةصن
نملان نمخطوطنبامدي ناظي ندمجينإظىناظنممناظتاجي.نن
اظر رمنمج از ً
.4نظةقنتجةجوناةيلناظماةاامابنكمنةةاالبنص امجةدم،نظكاسةاناة نظنةا ابنمةةيناةاصونموعدةدمنظلمجةااصون ة ناظتمتةةين
باظاموناظموع .نظسيانالناجصناظمااامابنموضوعمنبتمتدبنماطن نصماج ،نإامانكونمااامونتمرونوعصونمجتنلم.نن
دمناجدجةةاناظجةةماوددمناظمةةيكومدمن ة نجةةفمناظمؤدةةا،نوكناسةةان
.3نعةةصصناظماةةاامابن23ندةةيكماانبافمبلةةمنوعش ةم
ً

دمانظلعمونمخلصناظلاظق.نن
تكم ً

.نإمنكامنكتابناظملااصندستقنباظتاادقناظماباا ن ة نعدةاوناظشةمكم،ن ةإمناظماةاامابنتنةصقناظجسةاصناظموعة ن

اظشخ ة نظلتمتةينباالتعةةاصنمةيناصن ة ن ةومونكاملةم.نإاسةانتنةةصقنعدةاوناظمجةدع ،نخا ةةمناظ اماةب،نكجاةص نوم ةةامعن

.

, p.

Everett Ferguson: Encyclopedia of Early Christianity, 8 2, p. 812.
Mysticism J .Brouer: The Westminster Dictionary of Church History,
Nouv. acq. lat. 0 1 .

34

كتاباته

دعتاجن نملمكتهناظموعدمنإظىناداصونميناظتمددزنواإل ماز.نوا نتلاظجنمواضدينموعدمنااممنمرونجعصناظلاظق،نعداون
اإلماتم،ناظ ماعنميناظخطدمنواظشداطدم،ناظ صاام،نمواجسمناظضدناب،ناظ
.4نتلاظجناظمااامون نممبلمنماواعنممناظ

ونوماواعسانافمبلم.نن

و،نوتنصقناالكاجابنعلىناظ

.4نتمصااناظمااامون82نبو سنع نظممامجمناظ

وناظمباادم.نن

وناظصاومم.ن

.1نمااامون84نتمتصحنصومناظ صاامن ناظاموناظموعة ،ن مةيناالاتمةاقنباظل اةمناظشخ ةدمنمةيناص،نظكاسةان
ظدجبنبموحناالالزاظدمنعمناظغدم.ن

33
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ثالثًا :التجسد اإلله ضد نسطور

De incarnalion Domini contra Nestioius libri VIIن
نعاقن342قنكتبناظنصدينكاجدامنجبلمنكتبنباا نعلىنطلبنالومنمودينشمامجمنموما،نظكة ندعطةقن
اظسمطنمناظاجطومدم،نوا نالنتعمونشسمونكاظلملدمناظجابندم.ن
ةموم،نمللاةةانممناظبد جدةةمنا ة نم ةةصمنااع ةماسناجةةطومن
بةةصمنكاجةةدامنبتفادةةصناظبد جدةةمنكم ةةصمنظكةةوناظشة
ً
اظمللةةمن ة نعااتةةه:ن"دجةةوعناظمجةةد ناظةةي نوظةةصنمةةمناظلةةي ام نمجةةونعةةاص ،نوبجةةببنعداتةةهناظفاضةةلمناجةةتعقناالتعةةاصن

باظ اوب."42ن

جدم،نكمانوجصناةياناالمتبةاطن
نالعانالقديس أغسطينوس االمتباطنبدمنطبدلمناظمجد نعاصناظاجاطمونواظبد
ُ

عاصنتلمديلنبموجبم .Prosperن

نمكصنكاجدامناظوعصونبدبناظطبدلتدم،نبجوامنواعص،44نومكصنممناجتخصاقنتلبدةمن"ثيوتوكزوس" كلنةبنظلنصدجةمن

ةهناظتماجةان
ةصمانا و ً ةانمةمنكتابةابناآلبةا نتؤكةصنيظة .43نمخد ًةمانوج
ً
ممدقنتمجينجيوملنإظى اظلسصدمناظجصدصنواظنةصدق،نمن ً
عدانممنمجدع ناظنجطاطدادمنممندبنوانمخل دمنفجنفسقندوعاا.نن
ً
نا ةةياناظلم ةةونض ةةلدسنوغ ةةامال،نواظفك ةةمناظ ا ةةوت نغد ةةمنراب ةةب،نمعداا ةةاندج ةةتخصقنعب ةةامابناج ةةطومدم.ن ةةإمن
كاجةةدام،ن ة ناظوااةةينظةةدينمجةةونالاةةوبنباظطبدلةةم،نظكاةةهنإاجةةامنموعة ،ندسةةتقنباظجااةةبناظلملة نظتطبدةةقناظ اوتدةةاب.ن
كمراوندنوونإمنكامناظجدصناظمجد نظديناونابمناصنوابمناإلاجامنت ةدمنكةونجسةوصناظ اماةبنظلتمتةينباظتنظةهناظموعةوصن

بهنباطلم.ن

De incarn., :
Ibid :1.
Ibid 1: 0 - .
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القديس يوحنا كاسيان
الهوتياته

القديس يوحنا كاسيان وبدعة تشبيه اهلل باإلنسان
بخصوو

Anthropomorphism

مناواة م01معو م"الصوة "متسوال مالووبعنمعو مبتعويمتاوبيهماه باإلاسوا موهوبمبتعويمناتيوويم

ت و أم مالةهووويماووبيهمباإلاسووا ملووهموسووتمو ج نمويووتا مو وووة ...موقووتماسووتذيمهووجعمالبتعوويمنباتئهووامن و متهسووي هام
بعنماصو

مالعهتمالذتيممتهسي مامح فيامناتيامخاطئامنث :م"هو ملوذمج انمانوامه"..م ي0:61؛م"او رن مالو عمعو م

ج انمقتسهم"مإش.01:01م

متحتثمالقديس أغسطينوسمع هجعمالبتعيمفبمعوةاتوهمعىوفمفصوو مناتخبويمنو مالعهوتمالوتيوت مإجمقوا م

موستااييمحتفمي ِّ
ضخنوامن مااىهمالوستي.م
إ مالبعنميتصو و مالةهويمبصوم
ُ

مهوجعمالبتعوويمتختىووممتنوامماالخووتةممعو متوسوتماالبو مالووجيم خووجموسوتامفاتحووتمالةهووويمبالااسوويمبغير
اختالطموال امتزاج وال تغيي .م
 ميطالبااماألعمإسحقم المتاو ملاامالاة ماليهوتييمالناتييمالتبمحوبيمعاهممنع فيماخ

م بااميسونم

غمم مؤيتهمملهمبالوست مفىمميت اوام س ا مالهوته.م
 مسيأتبمال عميسونمفبميوممالتياواي مفي اعماألا ا من موهيمالوست.م"وستاة عُ ما معي موالجي مطعاوعُم
وياوحمعىيهم"...م ؤ 1:0ملااهممالميستطيعو منعايايمنوتمالهوته.م ناماألب ا مفهمموحتهممالجي ميعاياو م نواتم
الةهويمالنتحتمبالااسويماتحاتام بتيا.م

القديس يوحنا كاسيان وشبه البيالجية
ثووا يمالمنرراة  1ل ر ش شرري يمون عررن "حمايررة اهلل" ضووويمحووو م ثوجاسووييمااسوويا مبسووببهامهوووومم

ااسيا من ماألغسطياوسيي مالنتط في مفوبمبوةتماللوا مخاصويمب وسوب 1مProsper of Acquitanusمفوبماتابوهم
 Contra Collatoremمنتهنووامإيوواع بالبيةويووي.مفذووتمبووت مالص و انمن و مفا و م"االختيووا "ماضووتملح يوويماإل ات م
بالذتيسميوحاامااسويا .مإجم اوتيمالناواة م 0ملوبعماوي ينو معىوفمح يويماإل ات مالباو ييمحيوثميبوتوم اوهميعطيهوام
ولوييمعىفماعنيماه.مم
ميذو مفيىيوعماوام:م"عىوفم سموناعويماوبهمالبيةويويميذومميوحاوامااسويا منؤسوسمو عمالوتي مالوجيمفوبم

المياذمفبم ثوجاسيته".6م
ناسيىيام... Massiliaمإاسا مغابمفبمالخب مو ٌ

يناااامنع فيمسبعمجلذ مإ مع فاامالة وممالتبمعاشمفيهامالذتيسميوحاامااسيا .مفذتمقام الصر ا برين

القررديس أغسررطينوس وأتبررا بيالجيرروسمالووجيمقى و من و م هنيوويمالاعنوويماإللهيووي منماووتامعىووف ح يوويمإ ات ماإلاسووا م
K.S. Latourette: A History of Christianity, 000 p. 080-081.

0

1مالهوتبمااع ميتب ماألغسطياوسيي مت ذمبىتعمAcqiutaniaموجهعمإلفمواوعماللا .م

Bruce, p. 044.

6

 Philip Schaff: History of Christian Church, vol. , p. 841.م

64

الهوتياته

واناااييمخةصهمبوهاتعمالجاتب.موقتم تاايمالاايسيمالبيةويوي مهوجامسوبرعمحساسوييمن ههويمنو موهويماو منو ميوتاىمم
ع ماألعنا مخاييم مياوو مفوبمط يوقماالاوتالقماحوومالبيةويوي م وملوئةميذتطوممالبيةويوو م يويمفذو منو محتيثوهم
ويعتنتو معىيهامفبمتأايتمبتعتهم.م
ميعتبو مهووجام
ويناااووام ماضو عملووجلذمنووثةم.مإجاماتووعمإاسووا مفووبمنذووا معو مالو عميسووونمتعبيو م"اإلاسووا " ُ
الىهوةمغيو مالئوقملويسمألااوواماااو مااسووته ملاو ملةهوو مالبووتنمالتوبمتاواتيمبعوتمم لوهيويم باوواميسوون ملهوجاماو تممنو م
اىنيم"يسون"ملهةم"الو ع"م وم"إلهاوامونخىصواا" محتوفمالمياتلوقم حوتمفوبمعوتممنع فويمحذيذويماوخ

م باواميسوون.مهوجام

عىوفمخوةممنوواماوا محاتثوامفووبمالذو و ماألولووبمحيوثماااويمالبووتن موخاصويمالنتسونيمبسوونايمالها سوييم ومالهاتيووي م
تاة مإلفمالنات ماعاصو مةىنويمفوةميذبىوو م مياوو ملىو عميسوونموسوتاملوئةمياوو مفيوهمعاصو مةىنوي.ملهوجاماواتيم

بووتنماثي و مقائىوويمبووأ مالس ويتمالنسوويلملوومميأخووجموسووتامحذيذيووا مب و ماأاووهميحن و موسووتامواأاووهمياوواممواأاووهميتووألممواأاووهم
ُيصىع...موهجعمالبتنم فضتهامالاايسيماألولفمنؤات مااسويمال عميسون.م
هواوممالقررديس أغسرطينوس البيةويووي مفوبماتاباتوهمنتحووتثامعو ماعنوويماهمباستهاضوي ملاو ملووممياو مالاو م

نست يحاملىذتيسم غسطياوس مإجمفبمنذاونتوهملىبيةحيويمبواليمفوبماالتوواعمالنضواتمحتوفماواتميعتذوتمبتحتيوتمالنصوي م
واالختيووا ماإللهووبملناسووا منتووواهةمتو مالح يوويماإلاسوواايي.ماعتذووتماثي و و م م قووا مالذووتيسم غسووطياوسمفووبمهووجام
الاووأ متحطوومماو م غبوويمفووبمالوهوواتمال وحووبموالسووىواب مقووائىي :مإ ماااوويماعنوويماهممتعنو مفووبمالنختووا ي متو م م
يبت وامبخطو موات ماحومالتوبي مفنامهبمالحاويملنحاوليماإلاسا م ميسي مفبمالط يقمالحق؟مم
مأما موقف كاسيان في هذا الشأن فيتلخص في اآلتي:
تماما فك أن النعمة اإللهية ال تُقاوم وال تفقد منؤاتامح ييمإ ات ماإلاسا مالتائني.م
 فض كاسيان ً
 م اوتم

تمامرا.ماإلاسوا منو ينم
ح ية إ اد اإلنسان قد ضرعف بسربش السرقوط فري الخطيرة لكنهرا لرم تنترز
ً

وحيواملااووهملوويسمنيتووا.مفهووومبووالحقمالميذووت م ميعوي ماهسووه ملااووهميسووتطي م مياووتهبمويطىووعمنعواوويمالطبيووع م

ولووهم ميذبو مالنعواوويموينااووهم مي فضووهامنتووفمقووتنيمإليووه.م يضووامعىووبم يماألحومووا مبيانووامينا و ملناسووا مفووبم
بعونماألوقووايم مياوو ملووهمالهاو موال غبوويملىصوةحمباهسووه موينااوهمباهسووهم ميويوعمعىووفمالوتعو ماإللهيووي مإالم
ااهمالميذت م ميتنممالصةحمالجيميت اهموي غبهموالم ميهع مناميتعوعمإليهماهمبتو مالاعني.0م

 إن أ اد يلتزم أن يتعاون مع نعمرة اهلل التري ال تعمر فينرا قسرًا.مفواالب مالضوا موتاوامالعاوا موالىو
وا ايىيوسمق وامالتوبي.م

مالينوي م

 ي يررد اهلل أن جميررع النرراس يخلصررونج ولرريس مج ر د مجموعررة مررنهم.منو ميااو مهووجام-مفووبماةو عم-متوووتيمم
ومميخىوقماإلاسوا ملاووبميعويشمبوةمإ ات موالملاوبمياووو معواوتامعو مننا سويمالخيو  .فرنن أ اهلل فينررا
ن عوع.مل ُ

مج ر د ش ر ا صررغي جر ًردا لل غبررة أو اإل اد نحررو الخي ر يقويهررا ويسررندها بنعمترره.مإاووهمي و فنمنطىذووامحتنيوويم
"النصووي " مويعتذووتم مالاعنوويمتوهووعملىا و معىووفمالحيووات ملا و محس و م ومإسووال ماسووتختانهاميحووتتمخةصوواام وم
تياواتاا.4

Conf. 0 : 0.
Conf. 0 : 1 01; 01:10.
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 مإ ماإلاسا متو منعوايمن م ييمعطييمخاصيمبالاعنيمينااهم مينوا سمالخطوو ماألولوفمفوبمط يوقمخةصوه 1م
يميمكننا نحن أنفسنا أن تكون لنا على األق بداية صالحة.8م

جهودا سابقة قب مساهمة نعمته.0م
 يطلش اهلل ويتوقع منا
ً
متنوعررة مفووالبعنمنث و م اووت اوسموبط و سميووتعو مقب و م ميها و وامفووبمجلووذ م

ُ يرردعى البش ر بواسررطته بط ر
ميسوحبو م
وآخ و منث متااميتعو مبعتم مياواوامقتمتحولوامفعةماحوماه موآخ و م يضامنث مبولسميبتومانو ُ
نىتني .01م
00

مإجميذوت م

ميتعفماإلاسا مبواسوطيماهمويسوتاي مباوو ع م وميسوتطي مباهسوهم ميوؤن موياوو ملوهماإلينوا
 مإنام ُ
باانو مح يتوهم ميو فنم وميتبو مالاعنويماإللهيوي .01الاعنويمعاوتمالذوتيسميوحاوامااسويا مهوبمانواماااويمبالاسوبيم
لناسا ماألو موهومفبمحاليمالب ال معاتم غسطياوس:مفهبمتتعوااموتسأ معااموتحثاامولااهامالمتىتممإ اتتاا.م
 النعوايمالهائذيملىطبيعيمالتنيمحتناملصا مالصةحموالنثاب معىيه .هاامااسيا ميخىو

مإلوفم اوهميووعم الماذوو م

بأ مالاعنيمليسيمنواايي موالمااهامعىفمقتممالنساوا من مالنوهووتايمالتوبمالمتذوتمماويئامبالنذا اويملعنو مالاعنويم

وعةممالناافأ .0مليتاامالماذوو منو مالبيةويوي م مالاعنويمتنوالملناسوا مألاوهمنسوتحقملهوا موحسوعماسوتحذاقه م
واانامعىفمخةفهم يلزمنا أال ننسش عم الخالص كله لح ية اإل اد ج التي تقدم أق مساهمة في هذا العم ج
نهائيا.06م
وأحيا ًنا ال تساهم
ً

 مع ما قاله مخالفًا البيالجيين فنن في ذهنهمالكلمرة األخير فري مشركلة الخرالص تعتمرد علرى ح يرة اإل اد

تمامررا .الح يررة العرراجز عررن أن يكررون لانسرران إ اد أو أن يعم ر مررا هررو صررالة لنفسرره ال تكررون ح يررة
ً
00
أصيلة .م
تب مااسيا متىنيجعم Vincentم اهعمفبملي مLérinsمالجيم عى م متعاليمم غسطياوسموتيت .م
يبتوم

ااسيا مبوت مالناواة م 0م والمبنواميتهوقمنو مالقرديس أغسرطينوس موقوتم ضواممعبوا مف يوت ماوتنم

فيهاما متعوااامن موهيماالتاا معىفموهاتماإلاسا مالجاتب منضيهام اوهموان جاهد اإلنسران بكر طاقتره مرن أجر

الثم الصالحةج لكنه ال يقد أن يسيط على ما هو صالة مرا لرم يطلبره ببسراطة مرن جرود اهلل وك مرهج ولريس

بجهاده الذاتي "04.ملااهمعاتمليذتممبا متقيمتعالينه.م

ميناو مإت اذمتطوو مفاو مااسويا مفوبمتيو مالذوتيسمبذطو مبن سويىياموغيو عمنو ماألتيو مفوب Lérinsمبت اسويم

.

1Wand, p. 1م
8
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ال سالتي مالىتي ماتبتوامعوامم610مبواسوطيمب وسوب موهوية يمإلوفم غسوطياوس مفذوتمسونعامنو مال هبوا م سوئىيمتحنو م
عتاو مألفاا م غسطياوسمفبمنوضونمالخة

مفونعامهجعماألسئىيموقتناهامألسذممهيبومليويعمعىيهامويهاتها.

و تيمهاتا مال سالتا من منونوعيم سائ مالذتيسم غسطياوسم( سالتام 110م.)114موالمفيهنا:م
 متنالمالاعنيملىطبيعيمالتبمهبمبحقمساقطيموضعيهي ملااهامليسيمعاوت متنانامع م متهع مصةحا.01م
 ماذو مبتقيم مالاعنيمالمتسبقمب منو تمت افقمتصنيمماإل ات مواتناممالعن مالنستحقمالنتيل.08م
اميههمم مالاعنيمض و ييملتعي ماإلاسا ملابميعن مويتنمماألعنا مالصالحيمالتبميت اهاموي يتها.00م
 متائن ُ
 مالاعنويمنذتنوويملاو مالباو  .الاو منووتعوو مبالذووااو مالطبيعوبم ومالناتوووعم وماإلاويىووب مأل ماهمي يووتمخووة
الا و ملووجلذمفووع مهووجاميعتنووتمعىووفماإلاسووا ما ماووا مي يووتم ميخى و
التعو ماإللهيي.11م

م

م ممال مإجميسووتطي متائنووام ميتووواوعمن و م

 ما مالبا مينااهمم مياواوامقتمسبقمتعيياهممحيثما مواحتمفبماستطاعتهم ميتأه ملةختيا م ومعتممالتأهو م
لجلذ.10م

 مإ مهووجعمالاة يوويمالميووووتمفيهووامقووطمنوواميووتعومإلووفماليووأسموالمإلووفمالت اخووب مو اهووامتح و مالناوواا

التووبمسووببهام

االعتذاتمبحتنييم"النصي ".
مهووجامهووومنختصو ملووي المالتووبمسوواتيمفووبماألتيو مالتووبمبواوووعمبووةتماللووا معووامم610محسووعمنووامو تمفووبم
سوووالتبمب وسو ووب موهو ووية ي.ماُعتب و و يمهو ووجعماا المفين ووامبعو ووتمفو ووبماة و و مالةهو وووتيي ماوووبهمبيةويو وويم

-

Semi

 Pelagianismموينا ماختصا هامفبمثةثماذاط.11م

م-م اإلاسا مقات مبتو مالاعنيم مي غعموي يتملااهمعاوتمع ما ميتنمماألعنا مالصوالحيمالهائذويملىطبيعوي .ينااوهم
ميبت م ميؤن ملااهمالميذت م ميذتمملاهسهمإيناااماانةم.م
ع-ماهمي يتم مالوني ميخىصو منذتناملىا ماعنويمالخوة

 .يناو ملىاو م ميتعواواوامنو ماعنتوهمويثبتووامفيهوامإ م

اتوا.م
فنميعتبو مبالاسووبيمهم اهوواماتيووويملسووبقمنع فتووهمعو م
جم-مالميووووتمتحتيووتمنصووي منطىووق مفتحتيووتمالنصووي م ومالو
ُ
استحذاقم ومعتمماستحذاقملا مف ت موتحسعمبالاسبيملناسا م اهاماتيويملسىوذمالبا .م

بمووي مهووجعمالاذوواطمالووثةثميبووتوم مالاذطوويماألولووفموحووتهامالتووبمواوههووام تبووانم غسووطياوسمبووال فنموالو ج م

التام.م نامالاذطتا مالثااييموالثالثيمفطىبوامنتايتامن ماإليضاحموصا من مالصععمتهايتهنا .1م

Epistle 114:4.
Epistle 110:0.
Epistle 114:1 6.
Epistle 110: 6 4.
Epistle 110:1 4; 114:6 0 1.
Tixorent, History of Dogmas, vol. , p. 110.
Tixorent, History of Dogmas, vol. , p. 110-111.
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بماووالمعىووفمطىووعمتىنيجيووهم ووواعم غسووطياوسمعىووفماالعت اضووايمالتووبم ثيو يمعىووفمآ ائووهمفووبمهووجامالاووأ م

ونعهووامن و منصووات منختىهوويمووضووعهامفووبمنذووالي :م De praedestinatione Sanctorumم De dono

persevenatiaeم.موق ووتمس وواتيمإوابت ووهمتىنيجي ووهموثبت وويمفا هنوووا ملااه ووامل ووممتذاو و منعا ض وويه مفااوووأمصو و انمب ووي م
األغسطياوسيي موابهمالبيةويي مفبمواوعماللا  .لمميعشمالذتيسم غسطياوسملي أماتيويمالصو انمبو متاويلمفوبم

18م غسطسم6 1م مواهتممتىنيجعمب وسب مبالتفانمع مآ ائه.16م

بيالجيا؟
ه كان كاسيان
ً

المينا ماتهاممااسيا مبالبيةويي مفذتم عى مفوبماتابوهم"عرن التجسرد اإللهري ضرد نسرطو "م مالبيةويويم

هبم ص ما مالا و موهبمو المبتعيماسطو .م

يب مالبعنمنوقههمبأاهمتأث مبالذتيسميوحاامالجهببمالهمم اث من مالذتيسم غسطياوس

10

مفهوملو مياسوفم

قطمحثمالجهببمالهمماعبهملةستن ا معىفمالوهاتمالاخصبموالعن .ميذو مالذتيسميوحاامالجهببمالهممإاهملويسماهم

والماعنيماهمتنا مح يتاامفبماالختيا .14م

يضامتاوي مااسيا ماليونبمل هبااهمعىفمالسىوذمفبمط يقمبج مالجايموالتضحييموعىهمغي مقات معىفم

قبو ماة مالذتيسم غسطياوسمالسىبييمالجيميبتومانو ميذىو منو ماوأ ماإل ات مالباو ييمنتوأث امباة توهمالخاصويماحووم
الاعنيماإللهيي .إ ماا ماهمحذاميهع ما مابلملاا مفن م ي ميأتبماالستحذاقملىناافوأ ؟موا مااواملو ماذوت م ماهعو م
ايئامبتو مالاعني مفنامهومنوقممح يتنا؟ م

Tixorent, History of Dogmas, vol. , p. 111.
Ferguson, p. 081.

16
10

14

 Comm. in Math., hom 00:0, PG 08:610.م

11Tixeront: History of Dogmas, vol. , p. 144.م
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القديس يوحنا كاسيان
منهجه وأفكاره

مصادر فكره
يرى  Quastenأن تعاليم كاسيان الروحية تعتمد على الكتاا
السكندري ،خاصة ف تلسيره الروح لنصوص الكتا

المدادب اجانا

ارتااباه اااللكر ال

اوت

المددب.

إنااه ااو الصااو الاااي ندااش مااا ف ا الياارر ،خاصااة مااا ف ا مصاار ،إلااى ال اار  .اعتمااد علااى الدااديب
إكليمنضااب السااكندري وأوريجينااوب ف ا ن ريتااه عاان اه اواو أو اليااهوا  ،واسااتوحى تعليمااه عاان نداااو الدل ا

ماان

أوريجينااوب وعاان الخبايااا الممانيااة ماان الدااديب أوغ اريب .ف ا كاساايان نجااد ملااا يم "المعرفااة الروحيااة" والص ا
التأملية مدتاسة من أوريجينوب وأوغريب إما مااير أو أخا الكش من مصدر ميترك.

معجاا ايخص الدديب يوحنا ا ا اللم ويدين له ااعض التعاليم.
أيضا كان كاسيان
ً
ً



منهجه الروحي
الحاجة إلى النمو الروحي
كلما

جاااو

كتااااا

الدااديب يوحنااا كاساايان س اواو ف ا "المؤسسااال لنماااش ال ااركة" أو "المنااامرال" تتلاار م ا

الرسوش اولب الدائش" :صادقين ف المحاة ننمو ف كش يئ إلى ااك و رأب المسيح" (أف" ،)4::5إلاى

أن يتصور المسيح فيكم" (غ  .)4::5وقد جاو

الكلمة "يتصور  "morphosisف اليونانياة تحماش معناى النماو

واجتياز مراحش الكماش الت ال تنته .
يرى كاسيان أنه يوجد ن ام محكم ودرجا
ف فضائش االتضاع م المحاة والص وجحد الاا
يصعد على الدوام على السلم المتجه نحو اللَّه .
الحيا الروحية ف خار كاسيان

متمايز  ،اها يرتل المتض إلاى اهعاال  .يتحدار ااا االتدادم
الخ  .اا التددم و صراع ال يندبا  ،إا يليار ااالم من أن

تمت انعمة اهلل كااار تلداى فا الدلا  ،تنماو خا ش الجهااد الروحا

السليم ،فتصعد النلب خ ش االتضاع والباعة من الخاوف إلاى كمااش الحا
المان للم سسا

من الكتا



أن السلم الاي تصعد نلب الم من درجاته

ا لها  .وكماا جااو فا اللصاش 54
:

مخافة الرب الت تولد الندامة.

والندامة تليض اجحد اهمور الزمنية واالستخلاف اها.
اتضاعا.
ً



و اه ته



واالتضاع يلد إماتة عن ال هوال.
.

Quasten: Patrology, vol. 5, p. 4

Tomas Spidlik: The Spirituality of the Christian East, Michigan 4:9:, p. :9.
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و اه تستأصل األخطاء.

االك تازغ الفضائل كناتة جديد ف ال صن.
اه اللضائش ته




والنداو تكس

نقاوة القلب.

النلب كمال الحب اإللهي.

اه الصور تتكرر اياكش أو اارخر فا كتاااتاه لكا تاعال فا الما من رو الجهااد المساتمر ا ناى نعماة
اهلل حتى يالغ الكماش الروح .
وكمااا جاااو فا المنااا ر  44-44::أن التداادم مسااتمر اا اندباااع حياال يرتل ا انااا الساالم نحااو اهلل ،وأمااا

التوقف فهو تدهدر ونكوص.

اإلنسان الداخلي
ا نسان الداخل عند كاسيان " :و ااك الاي يكرب نلساه االتماام للعماش الاداخل للجهااد ضاد اهفكاار "
اليرير لينعم االلكر السماوي.

قدسية الحياة اليومية
كيف لنا الدديب يوحنا كاسيان فا كتاااه "المؤسساال لنمااش ال اركة" الكتاا

عن ن ر الم من إلى حياته المددسة .فال ار
أو ممارسااة الصاالوا

والمبانيااا

ال اراا  ،اللصاش العيارين،

 -كما أوضحه اا اللصش  -ال يارى الددساية فا التارنم ااالمزامير

واالصاوام والخدمااة فحسا  ،لكنااه يتبلا إلااى كااش مااا ياادخش الاادير كااأمر مداادب،

اهوا عل ااى اهرض ،أو تد ااديم ك ااو م اااو ،أو غس ااش إن اااو ،أو تن ي ااف
حت ااى اع ااض حا ااا م اان الع اادب الس اااقب س ا ً
ق يته… إنه يمارب اا العمش ف حضر اهلل .كش يئ ف عينيه مددب.
ن اار إيمانيااة رائعااة تحااوش الم ا من إلااى م ا ك سااماوي ،ياارى يااد اهلل تاااارك أكلااه وي اراه ونومااه وخدمتااه
ودراسته وعمله اليوم  .إنه إنسان اهلل الاي يتحرك كوكيش اهلل العامش ااسمه ولحسااه ،والمترق

مكافأتاه الساماوية

له.

الكتاب المقدس والصالة النارية
يراب كاسيان ااين الكتاا

النارياة ،كاش منهماا يساند امخار اعماش الارو الدادب .ن حا

المدادب والصا

أن العملين" :الم سسا " و"المنا ار " يضمان اقتااسا
النهائية للحيا الروحية ،فإن قراو الكتا

كمير من الكتا

المددب .إن كان ملكو اهلل و ال اية

المدادب والتأماش فياه يحدداان الاك .لداد كارب كاسايان المناا رتين :،4:

واللصلين  ،4من "الم سسا " للحديل عن الص .
صلوا

السواع إلزامية ،وعمش ال ار

أيضا ف دراسة الكتا
الخاصة ااهلل إلهه .و ً

إ لى تأمش صادر عن أعماقه ،فتصير كلما

و أن يحوش ت و المزامير إلى صلوا

المدادب ال يداف ال ار ا
الكتا

يخصية تمب ع قته

عناد الداراو أو الات و  ،ااش يحاوش النصاوص

المددب كأنها صادر منه كص

يخصية .

)Julien Lerory: Le cénobitisme chez Cassien, Revie d'Ascétique et de Mystique, Toulous, 5،4 (4::1

444.
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ف دراسة الكتا

يكتيف ال ار

"ااك الاي أعلن عن كلمته"وراو النص .اا يدوده إلى حوار يخصا

اينه واين اهلل ،فيتحوش النص الكتاا إلى ص
يتحاادل كاساايان عاان الصا

دائمة.

الناريااة الوا اااة اسااتنار ساامائية ،اااالتبل الاادائم علااى اهلل وحااده ،نااار الحا

ونوره !

الحرب الروحية
امااا ف ا روحانيااة كاساايان  .فالص اراع ااو الوساايلة الت ا تماادنا االكماااش
تحتااش الحاار الروحيااة مركا ًا
از ً
الروح  ،ويهاد على ماا النلب  ،تجعش حرية ا نسان كاملة .
فا كتااااا

ار رئيس ًايا
الصراع ضد الييابين الاي عار عنه سير اهناا أنبونيوب ادلم الدديب أمناسايوب صاار أم ًا

كاساايان كجاازو أساس ا فا تدليااد حيااا الاريااة .لكاان مااا ي كااده كاساايان أن الياايابين لاان تداادر أن تهاازم

الم منين الحديديين  ،فالنلب قادر على التمت ارو النصر إن أراد

الك ورفض

االستعااد له.

الخطايا الثمانية
يددم لنا الدديب يوحنا كاسيان ممانية كت

تعالج الممانية أفكار اليار ،وقاد جااو

لن ام اليركة" ك .4 -9جاو اا العمش على نمب كتا

فا عملاه "الم سساا

مار أوغريب الانب " :أفكار الير الممانية" ،الاي أخاه

عاان فكاار رااااو اريااة مصاار  .ف ا نهايااة الداارن الخااامب تساااوش جيناااديوب ماان مرساايليا

Gennadius of

 Marseillesإن كاان أوغاريب ااو أوش ماان قادم اااا التعلاايم  .أخااا كااش مان الدديسااين أوغاريب وكاساايان ان ريااة
الخبايااا الممانيااة الت ا تحااار ا نسااان ند ا ً عاان اللكاار السااكندري .فدااد رأى أوريجينااوب ف ا اهماام السااا الت ا
حاراتها إسرائيش ف كنعان تح

رمز للخبايا السا اجان
قياد ييوع ًا

مصر الت خرج منها اليع

.

صااار لهاااه الن ريااة أ ميتهااا ف ا التدليااد النسااك الي ارق كمااا ف ا ال را ا  .االخاات ف اااين الدااائمتين ف ا
اليرر وال ر

و إنه ف ال ر احتش فكر "الحسد" عوض "الكراة" ف اليرر ،راما هن الحسد و عامش رئيس

ار ف ا ال اار يضاامون "المجااد
ف ا كراااة الاانلب .وعااوض "الضااجر" ف ا الياارر يسااتخدم "الكسااش" ف ا ال اار  .أخيا ًا
الاابش" إلى "الكارياو" اكونهما خبية واحد .

Conference :: 4.

Owen Chadwick: John Cassian: A Study in Primitive Monasticism, Cambridge, 4:5:, p. :4ff.
Conference 49:4.

Conference 5::-1.

The Institutes 4 :45.

الدمص تادرب يعدو ملب  :الليلوكاليا ج ،4،4::4ص.44:

Conference 1:4:ff.

De Viris Illustribus .
In Josh. Hom. 44:4.

Conference 4:41-49.

Cf. Tomas Spidlik: The Spirituality of the Christian East, Michigan 4:9:, p. 59-:.
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النهش
يميااز كاساايان اااين الاانهم الاااي ياادف ال ار ا
ويهو  .وي كد أننا ال نستبي أن نستهين املاا
ا لهيا

.

ليأكااش قاااش المواعيااد المحاادد وااك الاااي يدااوده ليأكااش الااا
البعام المددم لنا ما لم يجد الاا ن فرًحاا أع ام فا التأماش فا

الكبرياء
و أن ينكر ا نسان أن اهلل و معينه .

الحياة الفاضلة
اللضيلة  -عند كاسيان -
نداو الدل

ومن أجلها نبل

تلك التا مان خ لهاا ينعبا ملكاو قلاناا… للمسايح  .اللضايلة اهولاى

الوحد ونلتزم االخضوع لألصوام والسهر الخ .

حياة التأمل
التأمش و أن "يعتن ا نسان املكو اهلل خ ش معرفة أمور الرو  .غاية التأمش ف ن ر كاسيان و
االقتداو االم ئكة  ،لك ننعم ار ية اهلل ،وتتحوش اريتنا إلى فردوب ،ونناش عراون اهادية.

المول
امو السيد المسيح تحول
المسيح ،يركة الح

ن رتناا إلاى الماو مان العدوااة اساا

الاااش .لهاا يرى كاسيان أن ال ار

الخبياة إلاى تمتا االياركة ما السايد

و ااك [الاي يضاب عواباف الانلب وينساى اهضارار

ويكره الكراة ويحتدر اهحزان والخسائر كما لو كان ف كش يوم على حافة المو ].
الياعور ااالوقوف علاى حافاة الماو عناد الما من ال يادخش ااه إلاى ن ار تياا مية تحبام نلساه ،ااش تلاتح
اصيرته علاى أااوا

الساماو فتتهلاش أعماقاه وينساى كاش ماا يحاش مان أضارار وخساائر وياا ض رو الكرااة والدناوب

لييارك السمائيين فرحهم.

Conference 4:44.
Institutes 4:45.

Institutes 4 ::-44.
Conference 4:44.

Conf. 4:1.

Conference 4:45.
Conference 4::1.
Instit. 4:54.
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الكمال الرهباني

تُعتبر أُسس النظم الرهبانية التي وضععها الدعسيس يوانعا كاسعيا مع أكمعم العنظم فعي أيامعه  .وقعس سعب
لنا الاسيث عنها أثناء عرضنا لكتاباته ،سواء م الجانب الرواي أو الطدسي أو التنظيمي.

الرهبنة حياة مسيحية مثلى
يتطلع القديس يوحنا كاسيان إلىى الحيىاة الرهبانيىة بكوناىا ممارسىة للحيىاة المسىيحية ترجع أوعولها
إلععا العوععر الرسععولي  ،وأ المجتمع الرسععولي المبكععر كععا المثععم ااعحععا لهع ه الايععا  ،إ يدععوم[ :األديىىرة هىىي
امتداد للحياة الكنسية األولى في أورشىلي متتمةىة حىول الرسىل .المؤمنىون الىنين يحتونىون فىي دا لاى ب يىرة

بةيدا عن دنس الةال ].
الرسل يتركون المدن لكي يمارسوا الحياة الرسولية المثالية ً

جسيسا لحمسياية ،إنما يجسو ج ور اياتهم الرهبانية في تدحيس العور الرسولي،
شيئا
ال يدسم الرهبا
ً
ً
ال ي م أساسياته جاس الرغبة في االمتالك ،م وحب اإلراس خالم الطاعة ،وتكريس اإلنسا كم كيانه
بالكامم هلل بعفة الجسس ونداو الدحب.
بفرح.

ومترقبعا أبسيتعه
الراهب هو اك ال ي يعيش عحا اافة الموت كم يوم  ،مجاه ًعسا بجسيعة بالنعمعة اإللهيعة،
ً

نناما الشركة والتوحد

خالم الخبر التي عاشها الدسيس يوانا كاسيا في أسير مور وبي آباء البرية ،خاوة في طيبعة ايعث

النظام البعاخومي لحشعركة مع نظعام التواعس ،واإلسعديط ايعث نظعام الجماععات مع نظعام التواعس ،يميى كاسىيان بىين

نىىوعين مىىن الحيىىاة الرهبانيىىة :حيىىاة الشىىركة  Cenobitesوحيىىاة التوحىىد  Eremitic lifeلهمععا مميتاتهمععا ،لكع

الطري ااخير أكثر كماالً  ،وال يجوت ااس أ يختاره .بم يتسرب عحا اإلفعرات والطاععة قبعم أ يدعوس نفسعه سو
السدوط في خطر ااوهام .

يسعحك السععالكو فععي ايععا الشععركة تاععت قيععاس الجماعععة الرسععولية ،متشععبهي بهععم .أمععا السععالكو فععي ايععا
التواس فيتشبهوا بالدسيسي اانبا بوال واانبا أنطونيوس ويتبعو تععاليم السعكنسريي  ،الع ي يعرو فعي النبعي إيحيعا فعي

العهس الدسيم والدسيس يوانا المعمسا في العهس الجسيس مثالي لهم.

ايا الراهب هي تال بي الكحمة اإللهية المواا بها بالروح الدسس وخبرته اليومية التي تتاد بديعاسات
ات الععروح .فععي كتععاب المنععاظرات قىىد كاسىىيان الحيىىاة الروحيىىة الرهبانيىىة ظ بطريقىىة نناميىىة رتيبىىة لكنىىم قىىد

تساؤظت مع إتابات تةتمد على نصوص الكتاب المقدس وتقليىد اببىام مىع ال بىرة الش صىية اليوميىة الةمليىة.
J.C. Guy: Jean Cassien: Vie et doctrine spirituelle, Paris, 1601.

Lossky: The Mystical Theology of the Eastern Church, London, 16 1, p. 30.
Lossky: In the Image and Likeness of God, N.Y, 1601, p.160.

Confer. 1:: .

The Institutes : 1.
Institutes :30.

Conference,16.
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الروح الدسس ال ي أواا بالكتاب المدسس هو نفسه سيس الايا الساخحية ،وال يناقض نفسه.
الايععا الرهبانيععة تبععسأ بععالخرول بنععاء عحععا سعععو مع اهلل  .أمععا شععريعة الخععرول فهععي سعععو إلععا التهععس مع
التبعيعة هلل .فالرهبععا هعم قبععم كعم شععا أولئععك الع ي يجععسو أنفسعهم ".فحكععي يعحنعوا عع رغبععتهم فعي التاععوم إلععا اهلل
يحتمهم أ يبسأوا بجاس العالم ".
أيضععا .ايععا ال ارهععب هععي معركععة
يوععاب جاععس العععالم الخععارجي المععاسي جاععس لحعععاسات الشعرير والر ائععم ً
رواية ضس أعمام اإلنسا الجسساني وضس هجمات الشيطا وايحه ،لكي يبحغ إلا الكمام اإلنجيحي .التطهعر مع
الر ائم يتاد جنبا إلا جنب م نوام الفضائم التي تهعرب مع أمامهعا الر ائعم وتهعب نم ًعوا وانتعا ًشعا لحطهعار  .هع ا
يسف الراهب إلا التأمم في اإللهيات والتمت بنداو الدحب والسالم والهسوء الساخحي.
ه ه هي عالمات الطري الكامم في ايعا الشعركة والتعي تهيعا ال ارهعب لينطحع فعي راحعة طريع الواعس ،
ايععث يععنعم بالوععال السائمععة والععسهش م ع الفععرح ال ع ي ال ينط ع بععه .فععالنفس تمتحععا بالثمععار الروايععة وتحتو ع بععاهلل

خالم الوال السائمة .

إيجابيا ،ويارر النفس م
يرتبط الفرح الرواي بطهار الروح
ً
السماوي .

الحاتة إلى مرشد م تبر

تاسث الدسيس كاسيا في الكتاب الراب الفوحي  6و  16ع

كم رباطات لكي تنطح

إلا العرس

التتام الاسيثي في الرهبنة أال يعتمسوا

عحي تمييتهم الشخوي ،وال يخفو شيئاً م أفكارهم ع الشيخ المختبر ال ي يتعهسهم .به ا ال يدسر الشيطا أ

يسمر الشخص الاسيث الحهم إال إ أغواه بالكبرياء واخفاء أفكاره .وأ تكو طاعة الرهبا الاسيثي كامحة ،اتا
أنهم ال يستطيعوا مغاسر قالليهم وال ال هاب لدضاء ااتياجاتهم الطبيعية بسو إ  .يطيعو بثدة ويدي وبال ترسس

واسر م السماء.
ًا
كما لو كا اامر
جاء في بستا الرهبا

:

[قام أنبا قسيانوس:
إ أنبا موسا أووعانا بعأ ال نكعتم أفكارنعا ،بعم نكشعي لمشعايخ رواعانيي لهعم معرفعة وتمييعت ولعيس لمع
طام عمره وشاب شعره ،ا كثيري قوسوا أهم كبر السع  ،وكشعفوا لهعم عع أفكعارهم ،وايعث أنعه لعم يكع عنعسهم
معرفععة فعععوض العععالل طراععوهم فععي اليععأس .هع ا مععا اععسث ال مع البععارتي فععي الجهععاس ،إ أنععه لمععا تععأ ي بععالتنا
نتيجة كثر الدتام الواق عحيه ،هب إلا أاعس الشعيول ،وكشعي لعه أفكعاره ،وكعا الشعيخ غيعر مختبعر ،فضعجر منعه،

وقعام" :أيهعا الشعدي إ تسنسعت اواسعك بهع ه اافكعار فعحعي أي شعا تتكعم " فحمعا سعم اال قولعه ،اعت ج ًعسا ويععئس

م ع خالوععه ،وتععرك قاليتععه ،ومضععا قاوع ًعسا العععالم .لك ع اععسث بتععسبير م ع اهلل أ التدععا بععه شععيخ آخععر ،فحمععا رآه
عابسا مضطرًبا سأله ع االه قائالً ":ما ا بك يا ولسي " فدام له اال" :يا أبي إني تأ يت بأفكار التنا ،فمضعيت
ً
Conferences, 3:3- .
Institutes :1.

Conferences, : .

Conferences, 16:1.
بستا الرهبا .
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إلا الشيخ فال  ،وكشفت له أمري ،فباسب جوابه ليس لي رجاء في الخالص".
فحما سم الشيخ قوله ،أخ يسك م روعه ويشجعه وابتسأ يعيس إلعا نفسعه الرجعاء فعي التوبعة ،قعائالً" :ال

عر معا
يهمععك هع ا الكععالم .وال تيععأس نفسععك مع الخععالص ،فهععا أنععا بععالرغم ممععا بحغتععه مع هع ا السع وهع ه الشععيبة كثيع ًا
أتأ ى م ه ه اافكار ،فال تات مع أ جهاسنعا فعي اامعر لعم يبحعغ مدعسار معا يأتينعا مع رامعة اهلل ومعونتعه ،لكع

هب لي يومك ه ا وأرج إلا قاليتك" .فأطاع اال كالم الشيخ ورج إلا قاليته ،أما الشيخ الع ي رسه إلعا قاليتعه
فأتا إلا لك الشيخ ال ي قاسه إلا اليأس ووقي خارجها وسأم اهلل بسموع كثير قائالً:
"أنا أطحب إليك يا ربي والهي أ توري ه ا الدتام عع هع ا اال ،وتسعحطه عحعا الشعيخ الع ي قعاسه إلعا
اليأس ،ليجرب في شيخوخته ويتعحم في كبر سنه ما لم يتعحمه فعي طعوم تمانعه ،ليشععر بعلالم المجاهعسي المدعاتحي

فيتألم آلالمهم ،وب لك ياوم عحا منفعة نفسه".

عهاما ويجراعه ،وا
فحما أتم الشعيخ وعالته ،نظعر إ بجعيش واقعي قعرب قاليعة الشعيخ وهعو يوعوب ناعوه س ً
بالشيخ يدوم لساعته سعكرًانا ،وخعرل مع قاليتعه ،وانعسف مع قاليتعه يجعوم ،فسعحك الطريع التعي سعحكها الشعاب الع ي

يسا أ يعوس إلا العالم ،فحما عحم الشيخ المختبر بما عتم عحيه الشيخ اآلخر استدبحه وقعام
قط منه رجاء التوبة مر ً
له " :إلا أي أنت اهب أيها ااب ،وما سبب ه ا االضطراب ال ي اضطرك لحخرول مع قاليتعك " أمعا هعو فتعوهم

أ الشيخ قس عري بااله ،وم الخجم لم يرس عحيه جو ًابا ،فدام له اك" :ارج إلعا قاليتعك ،ومع اآل كع عارفًعا
بض ععفك ،واعحععم بأنععك إلععا ه ع ه الغايععة لععم تجععرب بعععس ،إمععا ا الشععيطا كععا غععافالً عنععك ،أو السععتهانته بععك ،لععم

يتجرس لدتالك ،ول لك نجوت ،وها قس ظهر اآل أنك غيعر أهعم ا تُععس مع المجاهعسي  ،انعك لعم تدعسر أ توعارع
ااسا .فما أوابك كا نتيجة لتورفك م لك الشعاب الع ي أتعاك ،وقعس أ اه ععسونا كحنعا ،فبعسالً مع أ تعينعه
يوما و ً
ً
وتشجعه ،ألديته في اليأس ،ولم تفكر فيما قاله الكتاب" :خحووا المسوقي إلا الموت ،شجعوا وغيري النفوس"].
سب لنا الاسيث ع التتام الراهب بعمم اليسي اجم بنيانه الرواي .جاء في بستا الرهبا :
[قام قاسيانوس الرومي :
اجعا وضعريبة
إنعه أمعر فظيع وقبععي بنعا أ العحمعانيي يتعبععو ويعمحعو ويعولعو أو ً
عاء ويعسفعو خر ً
السا ونسع ً
وياسععنو إلععا فدعراء وماتععاجي اسععب طععاقتهم ويامحععو إلععا بيععت اهلل بععاكورات وقعرابي  ،أمععا ناع فععال ندتنععي مع
أتعابنا اتا وال ااجتنا الالتمة لنا ،بم نابس أيسينا ساخم ثيابنا ،ونستجسي أتعاب غيرنعا ،وال نوعغي إلعا الرسعوم
الدائم" :إ هاتي اليسي قعس خعسمتا ااجعاتي وااجعات الع ي هعم مععي" ،وقولعه" :إ العرب أعطعا الطعوبا لحمعطعي
أيضا ":نا نوويكم يا إخوتنا باسم ربنا أ تتجنبوا كم أل عسيم النظعام ،ال يسعحك اسعب
أكثر م اآلخ " .وقوله ً
التدحيس ال ي سحمناه لكم ،بم لنعطيكم أنفسنا مثاالً .اني وقت أ كنت عنعسكم ،قعس أووعيتكم بهع ا .أ مع ال يشعاء
قومععا يسععيرو بعععسم نظععام وال يمارسععو عمعالً .فععنا نووععي ه ع الء
أ يعمععم فععال يأكععم ،فدععس سععمعنا اآل أ فععيكم ً
ونسألهم باسم يسوع المسي أ يعمحوا عمحهم بسكو  ،ويأكحوا خبتهم".
قيععم عع أنبععا قاسععينوس أنععه أخع مععر تحيسععا ،ومضععا إلععا البيععسر مع الااوععسي  ،وقععام لوععااب البيععسر:

قماععا" .فدععام لععه" :لمععا ا لععم تععأت لتاوععس ،فكنععت تسععتا أ تأخ ع " فدععام لععه الشععيخ" :هععم إ ا لععم ياوععس
"اعطنععي ً
اإلنسا ال يأخ أجر " فأجابعه" :ال يأخع " .فمعا كعا مع الشعيخ إال أ انوعري ،فدعام لعه اإلخعو الع ي ععاينوا معا
بستا الرهبا .

0

منهجه وأفكاره

اسث" :لما ا فعحت هك ا يعا أبانعا " فدعام لهعمُ " :سعنة وضععتها لنفسعي وهعي إ لعم يعمعم اإلنسعا ويتععب ،فحع يأخع
أجر م اهلل".
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مقدمة الطبعة األولى

بين يديك أيها العزيز مجموعة من اختبارات الكنيسة األولى في شركتها مع ربنا يسوع.
هذه المجموعة ،خاصة الجزء األول والثاني من "مناظرات كاسيان" ،اتسمت بالطابع الروحي الذي يمكن

لكل مؤمن أن يختبره ويتذوقه ويحيا به.

واذ سجل لنا البعض مقتطفات مختصرة من كتابات اآلباء الرهبان أو كتبوا بعض التصرفات الخاصة

بهم وهم في أواخر حياتهم بعدما بلغوا شوطًا طويالً في عبادتهم ونسكهم ،تشوهت صورة الرهبنة في أذهان

الكثيرين ،فحسبوها سباقًا في الزهد والحرمان والتخلي واالنفراد واالعتزال عن كل أحد .لكن هذه المناظرات التي
هي لمشاهير القادة الرهبان ،وغيرها من الكتابات التي جاءت بصورة مستفيضة إلى حد ما ،كشفت لنا بحق عن
مفهوم الرهبنة أنها ليست إال سباق في االرتماء في أحضان ربنا يسوع المسيح بعمل روحه القدوس،

وشبعا بالرب إلهنا ،وهم في هذا:
واغتصاب لنعمة اهلل الواهبة عشقًا له،
ً


يمارسون الزهد كوسيلة لغاية أسمى هي التأمل اإللهي واالنشغال باهلل واالنطالق بالنفس نحو



يمارسون الزهد في اعتدال ،كل حسب قامته الروحية واحتياجاته حتى ال ُيصابوا بضربة شمالية

مخلصها.

(الشهوات) أو ضربة يمينية (الكبرياء أو الرياء).

فتور في محبة اآلخرين .فال يخرج إلى الدير إال من
 الهروب إلى البراري ليس كراهية نحو الناس ،وال ًا
نجح أوالً في محبة الغير .وال يخرج إلى الوحدة إال من نجح في حياة الحب والطاعة والخضوع في نظام
الشركة.



الحياة الرهبانية هي في حقيقتها اختبار يلزم أن يمارسه كل مؤمن حسب قامته الروحية  .فهي دعوة

الختبار الحياة المسيحية الحقيقية من حب وعفة وطاعة وصالة الخ ،.األمور التي يتقبلها جميع المؤمنين

يدي اهلل ،ويجاهدون من أجلها .فالمتزوجون يهتمون كيف يرضي كل واحد امرأته ،أما غير
الحقيقيين من ْ
المتزوج فيهتم بما للرب (كيف يرضي الرب) ...إذ تهبه البتولية فرصة أكبر لتذوق الحب اإللهي ومشاركة
السمائيين في الصالة الدائمة وعدم االنشغال باألرضيات.

قصة هذه المناظرات كما سبق فرأينا هي أن القديس يوحنا كاسيان جاء مع صديقه جرمانيوس من

الدير في بيت لحم بسوريا ،ليسجال بعض تعاليم آباء مصر وتداريبهم ليعودا بها إلى رهبان الدير .وقد تعهدا أمام
يعا ،لكن الحياة الرهبانية جذبتهما فلم يستطيعا العودة ،إذ رأيا أنه ال ُيمكن أن تسجل على
اآلباء أن يعودا سر ً
ورق ،بل يتشربانها بالحياة العملية .لذا اضط ار إلى البقاء سبع سنوات يتتلمذان في أديرة مصر ،رغم الرسائل التي
أرسلها إليهما رهبان بيت لحم يستعجالنهما بإلحاح للعودة.

دستور
ًا
هذه المناظرات وغيرها من كتابات القديس يوحنا كاسيان التي استوحاها من برية مصر كانت
لمدرسة جنوب فرنسا الرهبانية وقد تخرج فيها عدد وفير من قادة الروح والفكر.
الجزء الثالث من هذا الكتاب يخص حياة الشركة والتوحد ،ويتحدث عن تداريب خاصة بالرهبان

وحدهم .فال يجوز تطبيق شيء مما ورد فيه إال بعد استشارة أب االعتراف.

جميعا بشفاعات أم النور الطاهرة مريم
الرب قادر أن يترجم هذه الكلمات إلى بركات روحية في حياتنا
ً
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وطلبات اآلباء القديسين.
القمص تادرس يعقوب ملطي

الطبعة األولى :اإلسكندرية في .8991

ظهور السيدة العذراء بالزيتون.

واعادة جسد القديس مارمرقس إلى بالده.
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مقدمة

إنني اآلن أوفي ،قدر ما يسمح به ضعفي ،بالوعد الذي تعهدت به للطوباوي البابا Castor 1في مقدمة

كتابا عن أنظمة الشركة (المؤسسات) وعالج األخطاء
تلك المجلدات التي جمعتها بعون اهلل في اثني عشر ً
الثمانية الكبرى  .ولقد كنت أود أن أسمع رأيه ورأيكما في هذا العمل...
واآلن تنيح األسقف المذكور ورحل إلى السيد المسيح ،وقد أمرني أن أكتب بنفس الطريقة المناظرات

العشر التي لعظماء اآلباء ،أي النساك القاطنين في برية اإلسقيط ،إذ كان يحترق شوقًا نحو القداسة ...لذلك أرى
أنه من األفضل أن أهديها إليكما أنتما على وجه الخصوص أيها األب المبارك ليونتيوس  Leontiusواألخ

المبارك هيالديوس . Helladus

فأحدكما (ليونتيوس) ارتبط به برباط األخوة والكهنوت (وباألكثر) بالغيرة والدراسات المقدسة ،وبهذا فإن

متتبعا
له حق موروث في المطالبة بدين أخيه (األسقف كاستور  .)Castorواآلخر (هيالديوس) وقد خاطر
ً

عادات وتقاليد اآلباء النساك السامية ،ال كالبعض الذين يعتمدون على ذواتهم ،بل بإلهام الروح القدس يسلك في
الطريق الحقيقي للتعاليم.

حينما بدأت أقلع من ميناء الصمت ،ظهر أمامي بحر واسع ولزم بي أن أخاطر وأتناول بعض األنظمة

والتعاليم التي لهؤالء اآلباء العظماء .وكانت جهودي الضعيفة بمثابة مركب شراعي في رحلة طويلة .وهكذا

وسموا بحياتهم فوق الحياة
كرسوا حياتهم للتأمل في اهلل َ
وبنفس النسبة سمت حياة النساك عن حياة الشركة ،إذ ّ
الزمنية...

يوميا ،األمور
واآلن لنتجاوز عن المرئيات (نظام الرهبنة من جهة مظهرها) وعن ما يزاوله الرهبان
ً
التي سبق أن عالجتها في الكتب السابقة ،ونعيش في اإلنسان الداخلي غير المنظور ...لنصعد من نظام
الصالة القانونية إلى الصالة الدائمة بال انقطاع التي يوصي بها الرسول...

ليقبل اهلل صلواتكما عني ،هذا الذي أهلني أن أرى هؤالء اآلباء وأتعلم منهم وأعيش معهم ،يتفضل أن

دائما لتعاليمهم وليلهج لساني بسيرتهم .بهذا يمكنني أن أظهر الجمال والوضوح اللذين تسلمناهما
يمنحني ًا
تذكر ً
حية لهؤالء الرجال كما هي في مؤسساتهم.
منهم ،وأقدم لكما باللغة الالتينية صورة ّ
اشتياقنا في هذا أن ُنعلم قارئ هذه المناظرات ...أنه إذا ما بدت له هذه األمور مستحيلة بسبب طبيعة

عمله أو بسبب عاداته وطريقة معيشته التي سلك بها ،أال يقيسها حسب قوته هو ،بل حسب قامة كمال

اضعا في اعتباره غيرتهم وهدفهم ،فإنهم بالحقيقة ماتوا عن هذه الحياة الزمنية ولم تعثرهم رباطات
المتكلمين ،و ً
القرابة ،أو أي رباط مهني.

كما نقدم للقارئ وصفًا لمكان سكناهم ،كيف عاشوا في صحراء واسعة ،وانعزلوا عن الحديث مع
أصدقائهم ،واحتفظوا بنقاء ذهنهم بالتأمل اإللهي .وتخلوا عن هذه األمور التي ربما تبدو مستحيلة بالنسبة لغير
مهتما بمعرفة
الثابتين وغير الناضجين ...ولكن إن أراد إنسان ما أن يعطي ر ًأيا
ً
حقيقيا في هذا الموضوع ،وكان ً
ممكنا أم ال ،عليه أوالً أن يسعى ليكون هدفه مثل هدفهم ،وتكون له نفس
إن كان ما قد وصلوا إليه من كمال
ً
الغيرة وذات السلوك ،وفي النهاية سيجد أن ما كان يظنه فوق استطاعة اإلنسان ،ليس فقط ممك ًنا ،بل

ممتعا.
وبالحقيقة
ً
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واآلن لندخل إلى مناظراتهم وأنظمتهم.
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غاية هذا العمل هو نشر المفاهيم الروحية كما عاشتها الكنيسة
األولى ،لهذا قدمته بطريقة يمكن أن ينتفع بها كل مؤمن.
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نقاوة القلب طريق الملكوت
لألب موسى
 -8إقامتنا باإلسقيط

مصطحبا األب
في صحراء اإلسقيط حيث يوجد أعاظم اآلباء الرهبان ،ويترعرع الكمال ،كنت
ً
مالزما لي منذ األيام األولي ،ومنذ بداية الخدمة الروحية ،سواء ونحن في نظام الشركة
جرمانيوس هذا الذي كان
ً

أو في البرية .وتستطيع أن تلتمس مقدار وفاق صداقتنا ووحدة هدفنا مما يقوله الكل عنا إننا قلب واحد وروح

واحد في جسدين.

واذ كنا في البرية بحثنا عن األب موسى الذي يعتبر من أسمى تلك الزهور الرائعة في البرية ،متفوقًا ال
أيضا.
في حياة العمل فحسب بل وفي حياة التأمل ً
جيدا
سويا بدموع أن يحدثنا ألجل بنياننا وذلك لمعرفتنا عنه ً
لقد كنت شغوفًا لسماع تعاليمه ،فطلبنا إليه ً
أنه ال يفتح باب الحديث عن الكمال إال مع الذين يبحثون عنه بإيمان بقلوب تائبة .فهو يخشى الحديث عن
ٍ
متحدث بها لغير المبالين أو الذين يتقبلون الكالم
تلك األمور الهامة ،وال يكشفها إال للساعين نحو الكمال ،غير
بغير إيمان كامل مستخفين بها وهم غير مستحقين لها ،وذلك لكي ال يكون في حديثه عرضة للزهو الباطل أو

أخير ُغلب بطلبتنا فبدأ يتحدث.
خائنا لما قد أؤتمن عليهً .ا
بهذا يكون ً

 -2سؤال عن هدف المؤمن وغايته؟

قال :لكل العلوم والفنون أهداف وغايات يتطلع إليها المجاهدون في كل فن صابرين ،محتملين كل

أنواع المتاعب واألخطار والخسائر بفرح ورباطة جأش.

فالفالح ال يعبأ بح اررة الشمس أو بالصقيع وبرودة الجو ...فيقوم بتقسيم األرض وحراثتها مرة فأخرى،

منقيا ّإياها من العليق
متطلعا إلى هدفه بال ضجر .إنه يجاهد لتفتيت األرض حتى تصير كالرمل الناعم ً
ً
مؤمنا بأنه ليس هناك طريق آخر يبلغ به هدفه الالمحدود إال بحصوله على أفضل إنتاج وأكبر
واألعشاب،
ً
محصول ،بهذا يمكنه أن يعيش وتتزايد ممتلكاته .فإذ يمتلئ مخزنه يستعد ليفرغه ويلقي البذار في األرض
المحروثة مرة أخرى ...هذا كله من أجل المحصول المنتظر!

كذلك المنشغلون بالتجارة ال يبالون بعدم ضمان تحقيق الربح أو بمخاطر المحيطات ،إنما تحفزهم
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أمانيهم نحو تحقيق الربح.
والطامحون في الحياة العسكرية يتطلعون إلى هدفهم ،أي نحو الشرف أو القوة ،غير مبالين باألخطار

والهالك الذي يالحقهم خالل عملهم ...من أجل رغبتهم في نوال الشرف.

أيضا لعملنا هدف أو غاية بسببه نحتمل كل صنوف الجهاد ليس بدون ضجر فحسب بل
ونحن ً
وبفرح .فحرماننا من الطعام أثناء الصوم ال نعتبره ضيقًا ،وأتعاب السهر تتحول إلى بهجة ،والقراءة والتأمل في
فرضا ثقيالً .فال يخيفنا الجهاد المتواصل وانكار الذات والحرمان من أمور العالم ومتاعب
الكتاب المقدس ليس ً
هذه البرية القاحلة.
أيضا إذ تستخفا بمحبة األقرباء ،أي بالعاطفة تجاههم بتركهم سالكين طريق الرهبنة ،تاركين
وأنتما ً
مسقط رأسيكما ومباهج العالم ،عابرين كل هذه المناطق لكي تأتيان إلينا نحن البسطاء العائشين في حالة مضنية
في البرية ،ما هو هدفكما من هذا؟ وما هي غايتكما التي دفعتكما لتتحمال كل هذه األمور بفرح؟
 -3واذ أصر على كشف الفكرة من إجابتنا على سؤاله ،أجبناه قائلين :لقد تحملنا هذا كله من أجل ملكوت
السموات.

حسنا! لقد تحدثتما عن الهدف غير المحدود .لكن ما هو الهدف القريب ،الذي إذا ما عرفناه
 -4أجاب
ً
دائما نصب أعيننا نقدر أن نبلغ غايتنا؟
ووضعناه ً
واذ اعترفنا بجهلنا بصراحة أكمل حديثه قائالً:

كما قلت أوالً أن لكل فن أو علم هدف يوضع أمام الذهن ...فإذا لم يتمسك اإلنسان به بجهاد ثابت ال

يصل إلى الغاية النهائية.

فكما قلت أن الفالح يهدف إلى الحياة السعيدة والرخاء وتحقيق محصول وفير ،وأما هدفه الحالي فهو

حفظ الحقل نظيفًا من األحجار واألعشاب...

أيضا نهاية طريقنا في الحياة هو بلوغ ملكوت اهلل ،ولكن ما هو الهدف الحالي الذي يلزم أن
ونحن ً
نتساءل عنه؟ فإننا إن لم نعرفه نتعب أنفسنا دون جدوى ،ألن من يسافر في اتجاه خاطئ تضيع أتعابه سدى وال

شيئا من سفره.
ينتفع ً

واذ دهشنا من هذا الحديث أكمل الشيخ قائالً :إن هدف عملنا كما قلت هو "ملكوت اهلل" أو "ملكوت

السموات" .وأما الهدف الحالي فهو "نقاوة القلب" ،الذي بدونه ال نقدر أن نحقق الهدف النهائي.

لنوجه أنظارنا بثبات نحو هذا الهدف كعالمة ثابتة .ولنوجه سلوكنا نحوه مباشرة حتى إذا ما انحرفت

مقياسا دقيقًا .وبهذا تتحول جهودنا إليه ،وبالتالي
بعيدا عنه نعيدها إليه ونضبطها نحوه بإتقان كما لو كان
أفكارنا ً
ً
نستطيع أن نكتشف عما إذا كان عقلنا قد انحرف ولو قليالً عن االتجاه المحدد له.

 -5هدفنا الحالي :نقاوة القلب

قبل الحرب يختبر الجنود مهارتهم بإطالقهم السهام والرماح تجاه أهداف صغيرة محددة ...وهم يعلمون

أنه بغير هذه الوسيلة ال يمكنهم نوال الجعالة التي يترجونها ...وبغير هذا ال يوجد ما يكشف لهم عن قدرة

مهارتهم أو ضعفها...
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وبهذا فإن الهدف النهائي الموضوع أمامنا هو "الحياة األبدية" ،إذ يقول الرسول" :فلكم ثمركم للقداسة

والنهاية حياة أبديَّة" رو:5

 .وأما الهدف الحالي فهو "نقاوة القلب" التي يعبر عنها الرسول بقوله" :ثمركم

للقداسة" والتي بدونها ال يتحقق الهدف النهائي (والنهاية حياة أبدية)...

أمتد إلى ما هو ُّ
ويعلمنا الرسول عن نفس الهدف قائالً" :أنسى ما هو وراء و ُّ
قدام ،أسعى نحو الغرض

ألجل جعالة دعوة اهلل العليا( "...في  .)1 : ،1بمعنى أنه بهذا الهدف الذي به ينسى ما هو وراء ،أي خطايا
الحياة األولي (عدم نقاوة القلب) ،يجتهد لبلوغ جعالة السماء.

إذن فلنهتم بالكشف عن هذه الفضيلة أي "نقاوة القلب" متجنبين كل معوقاتها ،ألنها خطيرة وضارة.
فمن أجل نقاوة القلب ينبغي أن نفعل كل شيء ،ونصبر على كل شيء ،وال نتعلق بأقربائنا وأرضنا (ممتلكاتنا)

وكرامتنا (األرضية) وجاهنا ومباهج العالم وكل أنواع الملذات...

 -9زهد بغير نقاوة قلب

بعضا ممن زهدوا أمور هذا العالم ،ليس فقط الذهب والفضة ،بل والممتلكات الضخمة،
إننا نرى
ً
يتضايقون ويضطربون من أجل ِّ
سكينة أو قلم أو دبوس أو ريشة ،بينما لو وجهوا أنظارهم نحو نقاوة القلب بال
أيضا كل شيء.
شك ما كانوا يضطربون من أجل األمور التافهة ،فكما ال يبالون بالغنى العظيم يتركون ً

ويخاف البعض على كتبهم حتى أنهم ال يسمحون ألحد أن يحركها أو يلمسها ...وهذا يكشف عن

حاجتهم إلى الصبر والحب العميق .فإذ تركوا كل غناهم من أجل محبتهم للسيد المسيح إال أنهم يحتفظون

بطبيعتهم األولي بالنسبة لألمور التافهة ،فسرعان ما ينشغلون بها .وبهذا يصيرون عقيمين بال ثمر كمن هم
متنبئا بالروح قائالً" :وان أطعمت َّ
كل أموالي وان سلَّمت جسدي
بال حب .هؤالء يتحدث عنهم الرسول الطوباوي ً
شيئا" (1كو .) :1
حتى احترق ،ولكن ليس لي محبة ،فال أنتفع ً

من هذا يظهر بوضوح أن الكمال ال يتأتى لمجرد إنكار الذات أو ترك كل شيء أو الهروب من

مظهر أنها ليست إال "نقاوة القلب" وحدها .ألنه
ًا
الكرامة ما لم يصحبها المحبة التي وصفها الرسول بالتفصيل
ُّ
تحتد"" ،ال ُّ
السوء"
تظن
إذ المحبَّة "ال تحسد"" ،ال تتفاخر"" ،ال تُقبِح (تغضب)"" ،ال تطلب ما لنفسها"" ،ال
َ

نقيا كامالً محفوظًا من كل اضطراب؟!
قلبا ً
(1كو  ،)6، :1هذا كله ماذا يعني سوى أن نقدم ً

 -7أعمال صالحة بغير نقاوة قلب

ينبغي أن نصنع كل شيء أو نبحث عن أي شيء من أجل نقاوة القلب .فمن أجلها نطلب التوحد...

ومن أجلها نصوم ونسهر ونحتمل األتعاب والعري والدراسة ونقتني كل الفضائل األخرى ،لكي ما نهيئ قلوبنا

ونحفظها من كل السموم الشريرة ،وبهذا نصعد إلى كمال المحبة...

فاألمور التي تأتي في المرتبة الثانية في أهميتها كالصوم والسهر والزهد في العالم والتأمل في

الكتاب المقدس ،هذه يلزمنا أن نفعلها ناظرين إلى الهدف الرئيسي وهو "نقاوة القلب" التي هي "المحبة" .فعلينا

أال نفقد هذه الفضيلة الرئيسية بسبب تحقيق فضيلة أخرى.

فإذا لم ننفذ إحدى هذه الفضائل األخرى لسبب قهري ال يصيبنا أذى ،طالما وجدت الفضيلة الرئيسية.

فال يسوغ لنا أن ننفذ عمالً يكون من شأنه أن نفقد هذا الهدف موضوع حديثنا ،بل نجاهد من أجله مهما كلفنا

األمر.
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يشغف اإلنسان بالحصول على أدوات العمل ،ال ألجل امتالكها بال غاية ألن هذا في ذاته ال يحقق

نفعا ...إنما باستخدامها يستطيع أن يضمن المعرفة العملية ويحقق هدفه المحدد ،أي نوال الغنى الذي يرغبه.
ً
هكذا الصوم والسهر والتأمل في الكتاب المقدس وانكار الذات وترك الممتلكات ،هذه جميعها ليست كماالً في

ذاتها إنما تقود إلى الكمال .ألن هدف العلم (الروحاني) ال ينحصر في اقتناء هذه األمور ،إنما بها نبلغ إلى
الغاية .فمن يكتفي بهذه األمور على أنها الخير األعظم يتممها بغير هدف ،جاعالً أُمنية قلبه تحقيق هذه األمور،

دون أن تمتد جهوده لبلوغ الهدف الذي ألجله يمارس هذه الفضائل .وهذا يكون مثله مثل من يمتلك أدوات ويجهل
هدف فنه الذي يستخدمها فيه...

 -1مثال من الكتاب المقدس
نقاوة القلب هي موضوع جهادنا الرئيسي وغاية قلبنا الدائم ،وهي تعني التصاق الروح باهلل وباألمور

أحيانا يكون
السماوية .أما ما خالف هذا ،فإنه مهما بلغت قيمته يحتل المرتبة الثانية ،بل ويصير بال قيمة و ً
مقدسا
ًا
ضار .وقد أوضح اإلنجيل
ًا
ائعا لهذا األمر في حالة مريم ومرثا .لقد كانت مرثا تخدم مقدمة عمالً
ً
تفسير ر ً
قدمي السيد المسيح
بال شك ،وفيما هي تخدم الرب وتالميذه كانت مريم تهتم بتعاليمه الروحية فقط ،جالسة عند َ

اللتين قبَّلتهما ودهنتهما بطيب االعتراف الحسن .لقد التصقت بالرب الذي شهد لها أنها اختارت النصيب الصالح
الذي ال ُينزع منها .ألنه بينما كانت مرثا تعمل مجتهدة وقد ارتبكت في الخدمة حتى شعرت بعجزها عن القيام
رب أَما تبالي بأن اختي قد تركتني أخدم
بالخدمة بمفردها طلبت من السيد المسيح أن تساعدها أختها قائلة" :يا ّ

وحدي .فقُ ْل لها أن تعينني" (لو .) 7:17لقد استدعت أختها لتعمل عمالً ليس تافهًا بل يستحق الثناء ،ومع هذا
بماذا أجابها الرب؟ "مرثا مرثا ِ
أنت تهتّ ِمين وتضطربين الجل ٍ
أمور كثيرة .ولكن الحاجة إلى واحد .فاختارت مريم
النصيب الصالح الذي لن ُي َنزع منها" (لو

.) 1:17،

لقد رأيت كيف جعل الرب الخير الرئيسي ينصب في التأمل اإللهي!...
وسموها،
لقد رأيت كيف احتلت جميع الفضائل األخرى المركز الثاني رغم تسليمنا بأهميتها وفائدتها
ّ
ألن هذه جميعها إنما تُصنع ألجل هدف واحد .فعندما قال الربِ " :
أنت تهتّ ِمين وتضطربين ألجل ٍ
أمور كثيرة.
ولكن الحاجة إلى و ٍ
احد" جعل الخير الرئيسي ال يكون في األعمال في ذاتها مهما بلغ شأنها ،بل في التأمل في
الرب ،الذي هو بالحقيقة األمر األول.

جدا ،فقد قال لمريم إنها اختارت النصيب الصالح من غير
هذا القول يجب أن يكون موضع اهتمامنا ً
نزع منها" كشف أن نصيب
أن يلُم مرثا .فإن مدح الواحدة أظهر أن األخرى أقل منها فحسب .وقوله "الذي لن ُي َ
األخرى يمكن أن ينزع منها ،ألن الخدمات الجسدية ال يمكن أن تبقى مع اإلنسان إلى األبد ،أما اشتياق مريم

فلن يكون له نهاية.

 -9سؤال :كيف تزول األعمال الصالحة؟

 ...ما هذا ؟ هل االجتهاد في الصوم والمثابرة في القراءة وأعمال الرحمة والبر والشفقة والسخاء تنزع

منا وال تبقى مع فاعليها؟ مع أن الرب نفسه وعد بملكوت السموات ألجل هذه األعمال ،إذ يقول" :تعالوا يا

عطشت فسقيتموني"...
ت فأطعمتموني،
مباركي أبي ِرثُوا الملكوت
ُ
المع َّد لكم منذ تأسيس العالم .ألني ُج ْع ُ
َ
(مت .) : 6، 6فكيف تُنزع األعمال التي بها ينال صانعوها ملكوت السموات؟!
 -81موسى :إنني لم أقل بأن جزاء العمل الصالح يزول ،فالرب نفسه يقول" :من سقى أحد هؤ ِ
الء الصغار
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ِ
ٍ
ٍ
اجرهُ" (مت:17
كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ ،فالحق أقول لكم انه ال ُيضيع َ
سواء كان من ضروريات الجسد أو لضبطه ...كل هذه األعمال رغم ضروريتها وااللتزام بها لكنها ستنتهي.

) ،بل أؤكد أن فعل أي عمل

فالمثابرة على القراءة والزهد في الصوم لهما أهميتهما في تنقية القلب وقمع الجسد في هذه الحياة

أحيانا تنتهي في هذه الحياة وذلك كما في حالة
وحدها ،طالما أن الجسد يشتهي ضد الروح (غل ،)16:6بل و ً
إنهاك القوة بسبب التعب الشديد أو المرض الجسدي أو كبر السن حيث ال يقدر اإلنسان على تنفيذها ،وباألكثر

روحيا (1كو
جسدا
ويقام الجسد الحيواني ً
ً
تنتهي هذه األعمال عندما يلبس هذا الفاسد عدم فساد (1كوُ ،)6 :16
 ،) :16وال يعود الجسد يشتهي ضد الروح.
ويوضح الرسول بولس ذلك بجالء بقوله "ألن الرياضة الجسديَّة نافعة لقليل ،ولكن التقوى (وبالتأكيد

يقصد بها المحبة) نافعة لكل شيء ،إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة" (1تي  .)6:فما قيل عنه إنه نافع
لقليل هو ما ال نفعله كل حين والذي ال يمكن به في ذاته الوصول إلى الكمال األسمى ،ففي قوله لقليل يقصد به

أحد معنيين:
العتيدة.

األول :من جهة قصر الوقت ،فالرياضة الجسدية ال يمكن القيام بها في هذه الحياة األرضية والحياة
الثاني :قد يكون ذلك إشارة إلى أن الفائدة أقل من الثانية ،فالرياضة الجسدية تؤدى بنوع ما إلى بداية

التقدم ،ولكنها ليست مثل كمال المحبة التي وعد بها في هذه الحياة والحياة العتيدة.

إذن األعمال السابق ذكرها هامة ،إذ بها نصعد إلى مرتفعات المحبة .فتكون األعمال التي ندعوها

أعمال عبادة ورحمة ضرورية في هذه الحياة ،حيث يوجد الظلم والجور بين البشر ...لكن ال وجود لها في الحياة
العتيدة حيث يسود العدل ،فيتحول البشر عن األعمال الصالحة إلى حب اهلل ،والتأمل في السماويات في نقاء

قلب دائم .وهذا األمر اختاره الذين كرسوا حياتهم للمعرفة ونقاوة القلب ،باذلين كل جهدهم لكي يخضعوا له وهم
بعد في الجسد ،وتكمل نقاوة قلبهم حينما ينزع عنهم الفساد وينالون وعد الرب المخلص القائل" :طوبى لأل َْنِقياء
القلب ،ألنهم يعاينون اهلل".

 -88خلود المحبة أو نقاوة القلب

لماذا نندهش من أن هذه األعمال السابق ذكرها ستبطل بينما يخبرنا الرسول الطوباوي أنه حتى عطايا

النبوات
ًا
الروح القدس العظمى ستنتهي،
مشير إلى أن المحبة وحدها هي التي تبقى إلى األبد ،إذ يقول "..و َّ
أما َّ
ِ
أبدا."..
فسيبطَل" (1كو  .)6:1أما عن المحبة فيقول "المحبَّة ال تسقط ً
فستبطل واألَلسَنة فستنتهي والعلم ُ

توهب إلى حين من أجل الحاجة إليها الستخدامها ،فإذا ما انتهى عملها زالت ،أما المحبة فال
فالعطايا َ
أبدا ،ألن المحبة ال يتوقف نفعها عند هذه الحياة بل يتعداها إلى الحياة العتيدة ،فإذ تزول أثقال احتياجات
تسقط ً
ٍ
بتأثير ما ،بل بعدم فسادها الدائم
الجسد تستمر المحبة في نشاط أعظم وسعادة أوفر ،فال تعود بعد تضعف

تلتصق باهلل بأكثر نشاط وغيرة.

 -82أسئلة حول التأمل الدائم في اهلل
جرمانيوس :ومن يستطيع أن يبقى على الدوام في هذا التأمل وهو مثقل بالجسد الضعيف ،دون أن

يفكر قط في وصول أخ أو زيارة مريض أو في عمل يدوي ،على األقل يهتم بالغرباء والزائرين؟! ومن الذي ال
يتعطل بإعالته جسده واعتنائه به؟ وبأي وسيلة يمكن للعقل أن يلتصق باهلل غير المنظور وغير المدرك؟ هذا ما
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نود أن نتعلمه.
 1يعلق  Rev. Edgar C.S. Gibson M.A.في مقدمة كتاب "المؤسسات" أن كلمة "بابا" كانت معروفة بالنسبة ألساقفة الشرق ،ولم
تستخدم في الغرب إال في وقت متأخر (مجموعة آباء نيقية).وقد عرف التاريخ أن أول من لقب "بابا" في العالم هو األنبا ياروكالس بابا
وبطريرك الك ارزة المرقسية .هذا ونالحظ أنه دعى األب " Castorأسقف" في المقدمة الخاصة بالجزء الثاني.
هذا الكتاب مشهور باسم "المعاهد ."Institutes
في مقدمة الجزء الثاني نجد يلقبه هو وهيالديوس أسقفان.
يبدو أنه لم يكن قد رسم أسقفًا ،بينما في مقدمة الجزء الثاني لقبه أسقفًا.
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تماما ويالزم التأمل فيه على
 -31يستحيل على اإلنسان وهو مازال في هذا الجسد الضعيف أن يلتصق باهلل ً
الدوام (بال انقطاع) .لكن يلزمنا أن نعرف الهدف الماثل أمام أعيننا والغرض الذي تسعى إليه نفوسنا ،فنفرح قدر
ما يتحقق ،ونحزن ونتنهد عندما ننحرف عنه.

فإذا ما اكتشفت النفس فشلها في التأمل في اهلل ،تكون بذلك قد سقطت عن الخير األعظم ،آخذة في

اعتبارها أن ابتعادها عن التأمل في الرب يسوع ولو إلى حين يعتبر زنا ،فإذا ما انحرف نظرنا عنه ولو قليالً نعيد
إليه أنظار أرواحنا ثانية ،متذكرين موضوع تأملنا وشغلنا الشاغل.

كل شيء يتوقف على عقلنا الداخلي ،فإذا ما طُرد منه الشيطان ال يصير للخطية سلطان علينا ويكون

ملكوت السماوات فينا ،إذ يقول اإلنجيلي.." :ال يأْتي ملكوت اهلل بمراقبة .وال يقولون هوذا ههنا أو هوذا هناك الن
ها ملكوت اهلل داخلكم" (لو .)71 ،71:12

ففي "داخلكم" إما معرفة الحق أو جهله ،االبتهاج بالفضيلة أو الرذيلة ،وبهذا ُنعد قلوبنا لملكوت

المسيح أو ملكوت الشيطان.

ويصف الرسول الملكوت قائالً" :الن ليس ملكوت اهلل أكالً وشرًبا .بل هو ّبر وسالم وفرح في الروح
القدس" (رو ،)12:11فإن كان ملكوت اهلل داخلنا وهو بر وسالم وفرح ،فإن من يتمم هذه يكون في ملكوت اهلل.

وعلى العكس من يعيش في الشر والنزاع والحزن الذي للموت يكون في ملكوت الشيطان وفي الجحيم والموت،

بهذا يتميز ملكوت اهلل عن ملكوت الشيطان.

فإذا ارتفعنا بعقولنا إلى فوق لنتأمل القوات السممايية التمي مي بالحقيقمة فمي ملكموت السمماوات ،مماذا

نتصممور م سمموا انهممم فممي فممرب دايممم أبممد
األبد

!

! فممأ شمميي يليممق بالسممعادي الحقيقيممة ماممل الهممدوي الممدايم والفممرب

ينبغي علينا أن نؤكد أن ما قلته ليس من ذاتي ،بل حسب حكم اهلل الذي كشف بوضوح عن ذلك

أرضا جديدة فال تُذ َكر االولى وال تخطر على بال .بل افرحوا وابتهجوا
بالقول" :الني هانذا خالق سموات جديدة و ً
إلى االبد في ما أنا خالق( "..إش .)12:56،11مرة أخرى يقول.." :الفرح واالبتهاج يوجدان فيها .الحمد وصوت
الترنم" (إش .)1:61ويقول.." :ابتهاج وفرح يدركانهم  .ويهرب الحزن والتنهُّد" (إش.)11:16

وان أردت أن تعرف بأكثر وضوح عن الحياة التي في مدينة القديسين ،أنصت إلى ما يعلنه صوت اهلل
عن أورشليم السمائية قائالً.." :واجعل وكالء ِك سالما وو ِ
سمع بعد ظلم في أرضك وال خراب أو
التك ًّا
َ
بر .ال ُي َ
ً
ِ
ِ
نور في النهار وال القمر
تسبيحا .ال تكون لك بعد الشمس ًا
خالصا وأبوابك
تسمين أسوارك
ً
ً
سحق في تخومك بل ّ

أبديا والهك زينتك" (إش.)11-12:51
مضيئا بل الرب يكون لك ًا
ينير لك
ً
نور ً

ماكممدا نولممه أنممه "..فممي الممروب القممد "
وال يتحممدا الرسممول لممن الفممرب بزيممر تمييمم  ...بممل يوضممح
ه
تمامررا الفرررح الممقرروت الررذي نسررمع عنرره "..العررالم يفرررح "..يررو.." ،71:15ويررل لكررم أيهررا
(رو ،)12:11إذ يعرررف ً
الضاحكون اآلن النكم ستحزنون وتبكون" (لو.)76:5

يل منا بالحق أن ننظر إلى ملكوت السموات من جوانب االا:

ا  -إمررا أنممه سمميملكه القديسممون حيمما تخضممر لهممم األمممور ،وذلررك كررالقول.." :فلرريكن لررك سررلطان علررى

أيضرا علرى اثنري
عشر مدن ...و ُك ْرن أنرت علرى خمرس مردن" (لرو ،)11،12:11ومرا قيرل للتالميرذ "..تجلسرون أنرتم ً
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عشر ُكرسيًّا تدينون أسباط اسرائيل االثني عشر" (مت.)71:11
ب  -أو أن السموات تُملك بالسميد المسميح حيما كمل األشمياي تخضمر لمه "..يكرون اهلل الكرل فري الكرل"
(1كو.)71:16
ج  -أو أن القديسين سيملكون مر اهلل في السموات.

 -31أبناي الملكوت أحياي يتأملون ويسبحون اهلل حتى وان ماتوا

من ثم ليأخذ كل إنسان في اعتباره أنه سيكون له نصيب في ذلك ،فال يشك في أنه سيشارك في الحياة

أيضا يكون
األبدية (الرب) الذي يخدمه ...إذ يقول" :إن كان أحد يخدمني فليتبعني .وحيث أكون أنا هناك ً
خادمي( "..يو.)75:17

وكما أن ملكوت الشيطان يكون بقبول الخطية ،فإن ملكوت اهلل ُينال بعمل الفضيلة في نقاوة قلب
وبمعرفة روحية ،وأينما وجد ملكوت السماوات فبالتأكيد تكون الحياي األبدية بفرب ،وحياما وجد ملكوت الشيطان

فبال شك يوجد الموت والقبر .ومن يكون في ملكوت الشيطان لن يقدر أن يحمد اهلل ،إذ يخبرنا النبي قائالً" :ليس
يسبحون الرب وال َمن ينحدر إلى أرض السكوت .أما نحن (األحياي الذين نعيش للَّه ولي للخطية أو
األموات ّ
للعالم) فنبارك الرب من اآلن والى الدهر ،هللويا" (مز " .)11 ،12:116ألنهُ ليس في الموت ذكرك .في الهاوية
مسيحيا آالف المرات أو ار هبا
(الخطية) َم ْن يحمدك" (مز  .)6:5فاإلنسان لي كيفما كان ،بل ولو دلي نفسه
ه
ال يقدر أن يعترف باهلل إن كان يخطئ متمس هكا بخطيته.

من يسمح لنفسه أن يصنع ما يكرهه اهلل ال يقدر أن يعترف باهلل ،أو يدعي نفسه أنه خادم اهلل .ألن من

يحتقر وصايا اهلل بحماقة وطياشة يسقط في الموت الذي تسقط فيه األرملة المتنعمة الذي يقول عنها الرسول:

"وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حية" (1تي.)5:6

للى ذا يوجد كايرون أحياي بالجسد لكنهم أموات وال يقدرون للى التسبيح هلل ...و ناك كايرون قد

ماتوا بالجسد لكنهم يسبحون اهلل بأرواحهم .إذ يقال" :باركوا الرب يا أرواح ونفوس الصديقين( "..راجع دا

 - 15:1األسفار القانونية الثانية)" ،كل نسمة فلتسبح الرب" (مز  ،)5:161وفي سفر الرؤيا نجد نفوس الذين

قُتلوا ليس فقط تسبح اهلل بل وتطلب منه (رؤ  .)11 ،1:5وفي اإلنجيل يقول الرب للصدوقيين في وضوح تام:
"..أَفما ق أرْتم ما قيل لكم من ِقَبل اهلل القائل أنا إلهُ إبراهيم والهُ اسحق والهُ يعقوب ،ليس اهلل إله أموات بل إله
أحياء (ألن الكل يحيا فيه)" (مت  .)17-11:77وعمن يتحدث الرسول قائالً.." :لذلك ال يستحي بهم اهلل ان
دعى إلههم ألنه َّ
اعد لهم مدينةً" (عب )15:11؟! فانفصالهم عن الجسد ال يجعلهم بال عمل وال يفقدهم
ُي َ
اإلحساس والشعور…

واذا تفهمنا بدقة الكلمات التي قيلت للص.." :اليوم تكون معي في الفردوس" (لو ،)11:71لظهر

بوضوح أن صفات النفس ال تالزمها فحسب بل ويصير للنفس في حالتها الجديدة (بعد انفصالها عن الجسد)
صفات تتناسب مع عملها واستحقاقها .فما كان الرب َي ِعد اللص بذلك لو أنه يعلم بأن نفسه تفقد تمييزها وادراكها
أو تتحلل بسبب انفصالها عن الجسد .فالداخل إلى الفردوس نفسه وليس جسده .لذا يلزمنا على األقل أن نتجنب
األقوال التي توقف تمتع النفس بالميراث… ولقد كشف السيد المسيح أن النفوس المنفصلة عن الجسد ليس فقط
تزول عنها متاعب الجسد ،بل تشعر باألمل والفرح وال يصير بعد حزن أو خوف .إنها للحال تبتدئ تتذوق مما

قد حفظ لها في يوم الدينونة العظيم ،إنها ال تتحلل إلى العدم عند انفصالها من الجسد كما يظن غير المؤمنين،
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تحي الحياة الحقيقية ويزداد شغفها نحو التسبيح للَّه.
بل َ

لنترك البراهين الكتابية قليالً ولننظر بقدر المستطاع إلى طبيعة النفس ذاتها .فإننا ال نكون جهالء بل

متهورين ومملوءين حماقة إن كان لدينا شك في أن ذلك الجزء النبيل في اإلنسان ،والذي يقول عنه الرسول

عديما للحس عندما ُيلقى عنه الجسد ويترك هذا العالم.
الطوباوي ،أنه على صورة اهلل ومثاله 1يصير
ً

النفس التي تهب الجسد العديم الحس أن يكون عاقالً بمشاركته لها ،خاصة إن اتبعها .واألمر عينه من
جهة العقل ،الذي متى تأثر بثقل الجسد يهبط عملِه ،لكن النفس تُعيد إليه قُواه أحسن مما كان عليه...
معلنا صدق قولنا مشتاقًا إلى االنفصال عن الجسد حتى يتمكن من
وقد نادى الرسول الطوباوي بذلك ً
أن يفرح باهلل بأكثر غيرة ،قائالً.." :لي اشتهاء أن انطلق وأكون مع المسيح ،ذاك افضل ًّ
جدا" (في.)71:1

نتغرب عن الجسد ونستوطن
متغربون عن الرب ...فنثق
ونسر باألَولى أن َّ
ُّ
"..ونحن مستوطنون في الجسد فنحن ّ
متغربين أن نكون َمرضيِّين عندهُ" (7كو .)1-5:6إنه يعلن أن
عند ّ
الرب .لذلك نحترس ً
أيضا مستوطنين كنا أو ّ
إيمانا كامالً أن االبتعاد واالنفصال عن
بقاء النفس في الجسد هو تغرب عن اهلل وابتعاد عن المسيح ،ويؤمن
ً
الجسد فيه وجود في حضرة المسيح (وجهًا لوجه).

مرة أخرى يكشف الرسول بوضوح أن هذه األرواح أكثر حيوية بقوله" :بل قد أتيتم إلى جبل صهيون

السماوية والى ربوات هم محفل مالئكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السموات ...والى
الحي أورشليم
والى مدينة اهلل
َّ
ّ
مؤّدبين و ُكَّنا
أرواح أبرار َّ
مكملين" (عب .)77:17،71ويقول ً
آباء أجسادنا َ
أيضا عن هذه األرواح" :ثم قد كان لنا ُ

نهابهم ،أَفال نخضع باألَولَى ًّ
جدا ألَبي األرواح فنحيا" (عب.)1:17

 -31كيف نتأمل في اهلل

يمكننررا التأمررل فرري اهلل بطرررق عرردة .فررال نعرررف اهلل فقررط عررن طريررق اندهاشررنا مررن جرروهره المخفرري غيررر

أيضرا فري عظمرة أعمالره فري الخليقرة ،وفري التطلرع إلرى عدالتره ،والتأمرل فري معونرة
المدرك ...لكن يمكننرا أن نرراه ً
نعمته اليومية ،وعندما نتأمل بعقل نقي في أعمال اهلل في قديسريه عبرر كرل األجيرال ،ونتأمرل بقلروب مرتجفرة لقوتره

التي بها يحكم كل األشرياء ويوجههرا وينظمهرا ،أو نعجرب مرن علرو معرفتره وعلمره لكرل خفايرا القلرب .إن أخرذنا فري

اعتبارنررا معرفترره لع رردد رمررال البح ررر وموج ررات البح ررر ،وقطرررات األمط ررار ،وأي ررام أعمارن ررا وس رراعاتها ،وكررل األم ررور

الماضية والمستقبلة هي حاضرة قدامه.

إننا نتطلع في دهش أمام محبته التي بال حدود وال ُينطق بها ،وطول أناته الالنهائية ،وغفرانه في كل
لحظة لخطايانا التي نعترف له بها بال حساب ،ودعوته لنا رغم عدم استحقاقنا السالف بل بنعمته ورحمته .كذلك
متعهدا إيانا منذ الطفولة بالنعمة ومعرفة نواميسه.
اهبا لنا التبني،
ً
فرص الخالص التي يقدمها لنا بغير حدود ،و ً
مقدما لنا السعادة األبدية واألكاليل الدائمة.
ووهب لنا أن نغلب به العدو (الشيطان) خالل إرادته الصالحة فيناً ،

جميعا.
كذلك تعهده بتدبير التجسد من أجل خالصنا واتساع عجائب أس ارره التي يقدمها لألمم
ً

وهكذا تكون رؤيتنا لألمور العلوية بحسب صالح حياتنا ونقاوة قلبنا ،إذ يصمير مذا القلمب المذ كعينمين

نقيتين نعاين به اهلل ونحتضنه .هذه الرؤيا بالتأكيد ال يمكن ألحد أن يحرتفظ بهرا مرا دامرت ميولره الجسردية قائمرة،
إذ يقول الررب.." :ال تقردر أن تررى وجهري ،ألن اإلنسران ال ي ارنري ويعريش" (خرر ،)71:11أي مرن لره ميرول زمنيرة
1

راجع 1كو ،2:11كو11:1
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او أرضية يفقد البصيرة الداخلية.

 -31ساال :ل يمكن لإلنسان أن يمنر األفكار التي تشوش نقاي ذ نه ،لينعم بالتأمالت
اإللهية
جرمانيو  :كيف تتسلل إلينا أفكار الكسل خفية رغم إرادتنا وعدم معرفتنا ،حترى يصرعب ج ًردا لريس فقرط
أيضا مجرد معرفتها؟ هل يستطيع العقل أن يتحرر منها وال يحارب قط بمثل هذه الخداعات؟
طردها بل ً
 -31موسى :يستحيل للى العقل أن يمنر اقتراب األفكار إليه ،لكن في استطالة اإلنسان المجتهد أن يقبلها
أو يرفضها .فظهور الفكر ال يعتمد للى إرادتنا ،لكن قبوله او رفضه في مقدورنا.

إن كنا قد قلنا بأننا ال نستطيع منع األفكار من االقتراب نحو العقل ،فإنه ينبغي علينا أال نحتج

بهجومها ...متجاهلين حرية إرادتنا ،واال ال يكون إصالحنا في أيدينا .لكنني أقول إلى حد كبير أنه في قدرتنا
تمييز األفكار التي تطرح علينا ،هل هي أفكار مقدسة روحية أو أفكار أرضية ،هل نقبلها لتنمو في داخل قلوبنا

يعا لئال تفسدنا.
أم ننزعها سر ً

لهذا الزرض نستخدم القرايي المستمري ،والتأمل الدايم في الكتاب المقد

كفرصة لتهيية القلب

أيضا التسبيح بالم امير يقودنا للشعور بالندامة باستمرار .كما أنه بحياي السهر والصوم
وانشزاله بالروحيات .و ه
والصالي باجتهاد نسمو بالعقل لن األمور األرضية متأملين في األمور السماوية.
فإذا ما أُهملت هذه األمور وتُركت ،بالتأكيد ينحرف العقل نحو الميول الجسدية ،ويسقط في دنس
الخطية...

 -31تشبيه العقل بطاحونة الهواي

يليررق بنررا مقارنررة حركررة القلررب بعجلررة طاحونررة الهرواء .فالميرراه تنرردفع بسرررعة ...وال يمكررن إيقافهررا مادامررت

العجلة تعمل ...لكن في استطاعة اإلنسان أن يوجه الميراه فري ز ارعرة الحنطرة أو الشرعير أو الرزوان ،وهرذا يتوقرف
على اختيار اإلنسان الموكل إليه العمل.

بالرغم من قوة تأثير تيارات اإلغراءات في هذا العالم ،التي تضغط على العقل من كل جانب ،حتى أنه

متحرر من تدفق األفكار ،إال أن نوع األفكار التي تتسلل إليه وتأتيه تتوقف على جهاده .فمتى
ًا
ال يقدر أن يكون
كنا دائمي التأمل في الكتب المقدسة ،موجهين أذهاننا إلى األمور الروحية ،راغبين في بلوغ الكمال ،مترجين
السعادة العتيدة ،ترتفع أفكارنا الروحية ،ويحي عقلنا فيما نتأمل فيه.

لكننا إن ُغلبنا بالكسل واإلهمال وأضعنا وقتنا في فلسفة الكالم أو عاقتنا اهتمامات هذا العالم ومباهجه

وتضر قلوبنا ،وكما يقول إلهنا ومخلصنا بأنه حيث يوجد كنز
الزائلة وغير النافعة ،تظهر بعض أنواع الزوان
ّ
أعمالنا أو هدفنا هناك بالتأكيد تكون قلوبنا (مت.)71:5

 -31مصادر الفكر
يلزمنا قبل كل شيء أن نعرف على األقل أن هناك ثالثة مصادر للفكر :اهلل ،والشيطان ،وذواتنا.
افعا إيانا إلى تقدم عظيم ...ويقوم اهلل
يأتي الفكر من اهلل عندما يهبنا اهلل أن يفتقدنا بإنارة الروح القدس ،ر ً
ويحول أهدافنا إلى
نافعا متى تباطأنا في النمو أو ُغلبنا بالكسل .إنه يكشف لنا أسرار السماوات،
ِّ
بتأديبنا ً
تأديبا ً
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األعمال الفضلى  ،وذلك كما فعل بأحشويرش الذي أدبه اهلل ،والذي حثه أن يسترجع ما قد كتب في األخبار
بخصوص أعمال مردخاي العظيمة ...كذلك يقول النبي" :أني اسمع ما يتكلم ِ
به اهلل الرب( "..مز .)1:16

ويخبرنا آخر" :فقال لي المالك الذي كلمني( "..زك  .)11:1ويقول الرب" :الن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم
في 7( "..كو
الذي يتكلم فيكم" (مت .)71:11ويقول اإلناء المختار" :إذ انتم تطلبون برهان المسيح المتكلّم َّ

.)1:11

اغبا تدميرنا إما بمباهج الخطية او
كذلك تنبر سلسلة أفكار من الشيطان وذلك بسبب حسده لنا ،ر ً
بهجماته السرية فهو يخدعنا ِ
ومعلنا ذاته في صورة مالك نوراني
خيرا،
ًا
بحَيله الخبيثة،
ً
مظهر الشر كما لو كان ً
العشاء وقد أَلقَى الشيطان في قلب يهوذا سمعان اإلسخريوطي أن
(كو  .)11:11ويخبرنا اإلنجيلي" :فحين كان
ُ

يسلّمهُ" (يو .)7:11ويقول بطرس لحنانيا.." :لماذا مألَ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس( "..أع .)1:6
أيضا ما قيل ضد
وجاء في سفر الجامعة "إن
صعد ْ
َ
ت عليك روح المتسلط فال تترك مكانك( "..جا  .)1:11وهذا ً
ِ
أنبيائه1( "..
آخاب في الكتاب الثالث للملوك عن الروح غير المنظور " ..أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع
مل .)77:77

وتصدر األفكار من ذواتنا إذ بطبيعتنا نتذكر ما نفعله أو فعلناه أو سمعناه .ويقول عن ذلك الطوباوي

نمي في الليل .مع قلبي أناجى وروحي تبحث" (مز ،6:22
داود" :تفكرت في أيام القدم السنين الدهريةُ .
اذكر تر ْ
الصديقين عدل( "..أم
 .)5مرة أخرى يقول" :الرب يعرف أفكار اإلنسان أنها باطلة" (مز " ،)11:11أفكار
ّ
بالشر في قلوبكم؟!" (مت .)1:1
 .)6:17وفي اإلنجيل يقول الرب للفريسيين" :لماذا تفكرون
ّ

 -02تميي األفكار

يلزمنا أن نراعى بكل حرص هذا األمر المثلث الجوانب ،فلنختبر األفكار التي تهاجمنا ببصيرة وحكمة،

لندرك ما هو مصدر الفكر وأسبابه منذ بدايته .وبهذا يمكننا أن نأخذ في اعتبارنا هل نخضع له وذلك حسب نوع
مقترحه ،فنكون كالصيارفة الحكماي كما يعلمنا بذلك الرب .إذ هم بمهارتهم وخبرتهم يميزون الذهب النقي
الخالص الذي تنقى بالنار كما ينبغي ،وبمهارتهم ال ينخدعون ِبقطع النحاس المغشاة بطبقة خفيفة من الذهب
تماما العمالت المزيفة التي يصكها كبار
والتي تبدو ذات قيمة عظيمة ...إنهم بذكائهم ومهارتهم يدركون ً
المخادعون...

هكذا يلزمنا أوالً أن نختبر بكل حرص كل فكر يدخل إلى قلوبنا وكل تعليم نتلقنه لنرى ما إذا كان قد

تنقى بنار الروح القدس اإللهي السماوي ،أو ينتمي إلى ضالل الهراطقة ،أو هو ثمرة كبرياء الفلسفة البشرية التي

التدين.
ليس لها إال سطحيات ّ

تصدقوا َّ
كل روح بل امتحنوا
األحباء ال
نستطيع أن نعمل هذا إن سلكنا بنصيحة الرسول القائل "أيها
ّ
ُ
االرواب ل ي من اهلل 1( "...يو .)1:1ينخدع البعض بهذا النوع ،فيزويهم ُحسن التنسيق ،والتعاليم
الفلسفية التي تخدع ألول و لة بما فيها من بعض المعاني الورلة التي تتفق مر الدين ،وذلك كما يخدع بريق

الذ ب ناظريه .االي تجذبهم المظا ر ،لكن سرلان ما يشعرون أنهم في الواقر قد خرجوا فارغي اليد،
ويسقطون في اليأ

ويكونون كمن قد انخدلوا بالنقود النحاسية المزشوشة.

ذه األفكار أو التعاليم ،إما أن تجذبهم إلى االنهماك في العالم ،أو تسقطهم في أخطاي الهراطقة،

وتنحدر بهم إلى الكبرياي الباطل...
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ومن جهة أخرى يلزمنا أن نحرص لئال يوضع أمامنا تفسير خاطئ للذهب النقي الذي هو الكتاب

المقدس فننخدع ...وقد استخدم الشيطان هذه الوسيلة لكي يخدع بها سيدنا ومخلصنا الذي بدا ربنا كأنه إنسان
عادي ،إذ بتفسيره (الشيطان) المضلل حاول أن يفسد ما يفهمه الصالحون (مت .)1لقد حاول أن يثبت تفسيره...

خاطئا يختلف كليةً عن المعنى
فهما
ً
فلفت أنظارنا إلى األقوال القيِّمة التي للكتاب المقدس محرفًا تفسيرها لنفهمها ً
الحقيقي...

كذلك يحاول أن يخدعنا بالتزييف ،كأن يحانا للى االنشزال ببعض ألمال الرحمة (بطريقة غير

سليمة) .و و بهذا يظهر كأنه يتكلم بفكر اآلباي الحقيقي ،فيقودنا إلى الرذيلة في شكل الفضيلة ،فيخدلنا
باألصوام أو األسهار الطويلة ،أو الصلوات ال ايدي لن الحد ،أو القرايات الزير مناسبة ،وبهذا يجذبنا إلى

نهاية سيية.

أيضا يزوينا بأن نسلم أنفسنا إلى االلتناي باآلخرين واالفتقاد الروحي ،و و بهذا ينت لنا لن وجودنا
و ه
الروحي في الدير ،ولين ع لنا سر الهدوي المال م لنا ،ويقترب للينا أن نأخذ للى لاتقنا اال تمام بضيقات

النساي المتدينات اللواتي في لو واشباع احتياجهن .فإذا ما ارتبك ال ار ب وسقط في أمر كهذا يجعله قلقها
بهذه األلمال واال تمامات الضاري.

كذلك لندما يحرص ال ار ب أن يشتاق إلى وظيفة كهنوتية مقدسة ،بحجة تعليم النا

بعيدا لن التواضر والتدقيق في حياتنا.
النفو  ،و و بهذا يجذبنا ه

وحبه لربح

هكذا يقدم لنا كل األمور التي تعترض خالصنا وال تتناسب مع عملنا ،غير أنه يخفيها بغطاء ،أو

يحجبها بحجاب من الشفقة والدين ،لكي يخدع بسهولة من تنقصهم المهارة والحرص.

إنهم يقلدون ُعملة الملك الحقيقي ،إذ يظهرون هذه األعمال مملوءة شفقة ،لكن لم يصكها الذين لهم هذا
الحق ،أي ال تتفق مع فكر آباء الكنيسة الجامعة ،وال يحصلون عليها من المكتب العام المخصص بتسليمها ،إنما

تصك خلسة بخداع شيطاني ويدسونها لغير الماهرين والجهالء...

واذ تبدو في البداية نافعة والزمة ،إال أنه بعد ذلك تبدأ تتغلغل داخل سالمة عملنا وتضعف كل كيان

فاسدا ،الذي وان بدا
حسن أن تقطع هذه األفكار وتبعد عنا ،وذلك كما لو كانت
هدفنا بعدة أساليب .لذلك
عضوا ً
ٌ
ً
الزما لكنه مضر لنا .فإنه من األفضل أن نكون بدون هذا العضو من وصية ما ،أي أننا ال ننفذها ونبقى في
ً
سالم وأمان وندخل ملكوت السماوات هكذا عن أن نخطئ في كل الوصايا عن طريق خداع الشيطان الذي يقدم
لنا أن ننفذ وصية ما ،وبواسطتها يحرمنا من نظامنا الدقيق وترتيبنا ،وهكذا تصير لنا خسارة تفوق في أهميتها أي

ضرر الحق ،وتدفع بكل جهادنا السابق وكل جسد أعمالنا إلى الحرق في نار جهنم (مت .)1:11

وجد طريق تظهر لإلنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت" (أم
قيل عن هذه األنواع من الخداع "تُ َ

ضُّر من يضمن غر ًيبا( "..أم  .)16:11فالشيطان يخدعنا بأخذه مظهر القداسة...
أيضا " ًا
ضرر ُي َ
 .)76:15و ً

 -03ماال :انخداع األب يوحنا

7

لقد سمعنا عن األب يوحنا الذي كان يقطن في  ،Lyconوقد انخدع منرذ فتررة قصريرة .فقرد أنهرك جسرده

ذاهبا ليأخذ بعض القوت ظهر لره الشريطان فري صرورة سروداء
وأعياه ،واذ صام يومين وفي اليوم الثالث بينما كان ً
7

حاليا أسيوط في الجنوب الشرقي لهرموبوليس (المنيا).
 Lyconأو  Lycopolisليكوبوليس وتدعى ً
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عفوا .فرإني سرأقوم لرك بهرذا العمرل" .فانخردع الرجرل العظريم بمكرر الشريطان وحسرب
قذرة وسقط تحت قدميه قائالًً " :
راهر بإنهرراك قروى جسررده وصرار فرري حالرة ملررل
أن هرذا العمرل ال يتناسررب معره بسرربب زهرده .فررازداد فري الصرروم متظ ًا
كان في غنى عنها ،وهكذا أضر الرجل روحه وانخدع بالعملة المزيفة...

كما سبق أن أشرنا أنه يل م للى الصراف الحكيم أن يختبر و ن العملة فيتحقق الفكر الذ

يخطر

للينا ،ويضعه للى مي ان قلبه وي نه بمي ان دقيق .فقد يكون العمل (الذي يبثه الفكر) مملوء بالخير للجميع أو

ونقيا وكامالً في ظاهره ،لكن في باطنه تفاخر وزهو بشري أو غرور ...يلزم وزن الفكر بالميزان
مثقالً بمخافة اهلل ً
العام أي اختباره بأعمال وبراهين الرسل األنبياء النقية كاملة الوزن ،نابذين بكل تدقيق وجهاد األعمال غير
الكاملة المزيفة ناقصة الوزن.

 -00طرد األفكار الم يفة

قوة التمييز هذه هامة لنا من جوانب أربعة من جهة موضوع حديثنا:

نقيا أم مجرد مغطاة بالذهب.
ذهبا ً
أواله :أن ندرك إن كان معدنها ً
اانيا :يلزمنا أن نستبعد األفكار التي تعهد إلينا بأعمال مزيفة خاصة بالدين ،كما لرو كانرت عملرة مزيفرة،
ه
صكت بغير حق ،وتحمل صورة مزيفة للملك.
االاهممما :بررنفس الطريقررة يلزمنررا أن تكررون لرردينا القرردرة علررى تمييررز تلررك األفكررار الترري تشرررح ذهررب الكترراب

وهرطوقيا ،فتظهر صورة مخادعة ال صورة الملك الحقيقي.
خاطئا
شرحا
ً
ً
المقدس الخالصً ،

أيضرا األفكرار الترري اسرتنفذت وزنهررا وفقردت قيمتهررا بسربب الغرررور ،فلرم تعررد
ابعما :يجررب علينرا أن نرررفض ً
ره
جدا وزائفة ...لذلك يلزمنا أن نتجنب مرا قرد حرذرتنا منره الشرريعة
بعد تصلح في ميزان اآلباء بكونها عمالت خفيفة ً
كنوز على األرض حيرث يفسرد السروس والصردأ،
اإللهية بكل قوتنا حتى ال نخسر جزاء كل أعمالنا" .ال تكنزوا لكم ًا
وحيث ينقب السارقون ويسررقون" (مرت .)11:5فرإن قمنرا بعمرل مرا نراظرين إلرى المجرد البشررى ،فإننرا نعلرم أنره كمرا

رز علررى األرض ،وبالتررالي نخفيرره فرري األرض وندفنرره فيهررا ،فيهلكرره الشرريطان ،ويتلررف
يقررول الرررب نكنررز ألنفسررنا كنر ًا

بصدأ المجد الباطل أو يفسد بسوس الكبرياء فال ننتفع منه بشيء.

يل منا أن نفتش باستمرار كل ُغرفنا الداخلية فمي القلمب ،ونقتفمي آامار كمل مما يمدخل فيهما ،ونمدقق فمي

آامار
بحاها ليال تدخل إحدا الحيوانات المفترسة .إننمي أنطمق بهمذا خشمية أن يمدخل أسمد أو تنمين خلسمة تارهكما ها
خطيري وتكشف لزير ا طريق الدخول إلى مخابئ قلبنا ،وذلك بسبب إ مالنا في تميي أفكارنا.
يوميا ،بل كل ساعة ،أي أن نتذكر صليب المسيح على
لذا يجب أن نقلب أرض قلبنا بمحراث اإلنجيل ً
الدوام ،فنحطم في قلوبنا كل عرين للحيوانات المفترسة المهلِكة ونزيل موضع اختباء الثعابين السامة.

 -01ولده بأن يحدانا لن "التميي "

واذ أرى الشيخ اندهاشنا والتهاب قلبنا بكلمات حديثه ،وشوقنا المتزايد ،توقف قليالً عن الكالم ...ثرم أضراف قرائالً:

"يا أوالدي .أنه من أجل غيرتكم في سماع النقاش الطويل وبسبب شرغفكم كانرت تلرك النرار تمردكم باللرذة واالشرتياق
ريئا عررن عظمررة
نحررو مناظرتنررا .ومررن هررذا أتبررين بوضرروح تعطشرركم نحررو الررتعلم عررن الكمررال .إننرري أود أن أحرردثكم شر ً

"التمييز"  ،والنعمة التي تحكم اإلنسان وتجعله يقتني كل الفضائل ،غير مبرهن عليها باألدلرة اليوميرة إنمرا بترأمالت
اآلباء وفكرهم.
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وانني أتذكر أنه عندما كان يسألني أحد بتنهد ودموع للحديث عن هذا األمر ،كنت أنا نفسي أجد شوقًا
للحديث معه عن بعض التعاليم التي لم يكن في استطاعتي أن أنظمها ...وبهذا رأينا بوضوح أن نعمة اهلل تلهم

المتحدث بالكالم حسب احتياج السامعين وغيرتهم .واآلن ال أستطيع إال أن أنهي حديثي ألن الليل كاد ينتهي،

تارًكا الحديث من أجل أن تستريح أجسادكم ...ولنترك تكملة ترتيب المناظرة إلى النهار أو الليل المقبل...
ترجمت في ليد الرسل  3111ش
 3112م
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ملخص المبادئ
 نقاوي القلب تعنمي ملكيمة القلمب للَّمه وحمده ،أي حبنرا للَّره وانشرغالنا بره وتأملنرا فيره علرى الردوام .وهرو الترمرومتر
الدقيق لقياس مدى إخالص العبادة وتزييفها.

 العبررادة مررن صرروم وصررالة وصرردقة ونسررك ...غايتهررا نقرراء القلررب الررذي هررو طريررق الملكرروت .وكررل وسرريلة مررن
وسائل العبادة  -مهما بلغ قدرها  -تفقد كيانها بل وتضلل اإلنسان وتخدعه إذا لم يكن هدفها نقاوة القلب.

روحيرا قردر مرا يقتررب منهرا ،ويلزمره أن يحرذر لرئال
 اإلنسان في هرذا الجسرد الضرعيف يبغري كمرال النقراوة ،يفررح
ً
ينحرررف عنهررا ،وذلررك بفضررل عمررل الررروح القرردس السرراكن فيرره والررذي يهبرره روح الحكمررة أو التمييررز (اإلف رراز) مررع
الجهاد في خطوات عملية منها:

ا -االهتمام بحياة التسبيح للَّه والشكر ألن هذا هو عمل أبناء الملكوت.

ب -التأمل في عظمة الخالق ومحبته وعنايته بنا.
ج -التأمل في الصليب كينبوع ال ينضب نرى فيه حب اهلل الالنهائي واهتمامه بنا.
د -القراءة المستمرة والتأمل الدائم في الكتاب المقدس.
ه -السهر والصوم والصالة بقصد رفع العقل عن األرضيات.
رار كثيررة تبردو مقدسررة وهرري مضرللة ،مثررال ذلررك :أفكممار تحمما
و -التمييرز بررين مصرادر كررل فكررر ،ألن أفك ًا

ال ار ب للى الخدمة في العالم وخاصة أاناي الصالي ،وتشوق الكا ن المت وج للر بنة ،انشزال اإلنسان بخطيته

مدفولا نحممو اليممأ  ،والتفكيممر فممي ممراحم اهلل وحنانممه أانمماي
كييبمما مم ه
بصموري تفقممده سممالمه الممداخلي وتجعلممه قانطهمما ه
ستار لعدم التوبة...
استهتارنا وجعل ذلك ها
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مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
2

التمييز أو اإلفراز
لألب موسى
 -1مقدمة

إذ تمتعنااا وناالص اح ااواق للناارع احناالر ا ننااا واايلنا ن اااحو لن ن ااي نا ومااا لاااينا وااو .فواايل احبلوااالس مل ا

نقلل :إذ لرى نلقكص احم تهب هذا ،فإنني ح ت لظن وان ما كنت لرغوو في لن لتارككص فتارة هايلق ق انرة ا عايا وعاي
احمناظرة احرل نة ،ألال ار تكص احا ينة ،نهوكص ار ة ألا اايكص ،إنماا إذ لتب ال إحا غنارتكص لناعر واحتارلرة ت ا
ا ّي حكي ما لفي وما قي لايتكص وو وكل انانة لاخالص...

لاني ل

إنني اتك ص ان "التمييز الحسن وخصائصه" ،احملتلع احذس تبرقنا إحنو فاي مناقناتنا اح ن اة احماتانة.

ب لنكص ترنيلن لن لكنف حكص ان وركاات "احتمننا "

اب فكار ااوااق ...للن ل اي كص اان هاالع وعا

اح اوقنن لاحم ي نن ل قلبهص في احناس و وب ايص اهتمامهص واحتمنن  ،ص لت يث ان وركاات احتمننا  ...هاذا ك او

انيا كنفنة احو ث ان احتمنن لبرنقاة اننتفااع واو ام عناا ،نخاذنن فاي ااتوارناا
وعيما نناقش كنف ن منا لن نعرف ع
لهمنتو لوركاتو.

التمييز نعمة إلهية
ال تودد فضيلة واحدة يمكننا أن نحصل عليها بمدهودنا البشري ما لم تعيننا النعمة اإللهية .لن ن

نرى في احكتاب احمقيس لن احتمنن ُ ب تمن ملاهب احرلق ،إذ نقلل احر لل" :فإنو حلا ي نعب واحرلق كالص
كمة لاخر كالص و ب احرلق احلا ي ،لاخر إنمان واحرلق احلا ي ،لاخر ملاهب نفاق واحرلق احلا ي ...لاخر

تمنن األرلاق"...

احهنن  ،إنما هي ابنة
حقي رلنتص إذن كنف لن ملهوة احتمنن حن ت ملهوة لرتنة ،لن هي واألمر ّ
تما نخبئ لن نر كمن هل
اظم تهوها احنعمة اإلحهنة .إن حص ن ع اإلن ان وكل ماس ن ل احتمنن  ...ع
في ظ مة اح نل ل كة احظالص ،لن ن قب فقب في األنراع لاألهلاق ول لنخبئ ت في األملر اح ه ة.

اح ينث في احمناظرات ان احرهوان لقي ا تويحت ك مة "راهب" وا "إن ان".
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 -2أهميته

لذكر حما كنت في منبقة بنوة  Thebaidنث نقبن احبلوالس لنبلننلس للنا

وي ااقه امااة من

ااواق ن احلنو ان "احكمال" .لا تمرت احمناقنة من احم اق ت اح واق ،للخذ هذا اح ؤال احن نب األكور من
اح نل .لقي نلقش :أي الفضائل أكمل وأقدر على حفظ اإلنسان من مصائد الشيطان وحيله ،وتحمله إلى الطريق
اآلمن الحقيقي ،وترتفع به بدردات ثابتة على قمم الكمال؟

نقلص احفكر لننقي
ت يث كل لا ي ا
ب منلل اق و ،فقال احوع وان الدهاد في الصوم والسهر ّ
احق ب لن هل حإلن ان احتقرب إح اهلل .لمنهص من قال وان المسكنة والزهد في األمور األرضية ُنم ّكنا احعقل لن

لنو

خاحنا من هملص احعاحص ،متاهعا واحكامل ن ل اهلل ،لن تقتن و لنراع احعيل .لظن احوع
هايئا
نكلن ع
افنا ع
ع
أيضا الوحدة واالنعزال في حياة التوحد ،ت ُنمكن حإلن ان واألك ر لن نت يث
واحترلرة االنسحاب من العالمً ،

أيضا فعل الرحمة ،ألن احرب نقلل حفاا نها كما لايهص في
مل اهلل لن ت ع وو .لذكر احوع
أعمال المحبة ً
ابنت
عت فابعمتملني،
ُ
إحي نا مواركي لوي ر لا احم كلت احمعي حكص منذ تا نس احعاحص ،ألني ُا ُ
اإلنانل" :تعاحلا ّ

ف قنتملني…" (مت.)49:29،49

وهذا لا نلا لنو خالل فتائل متنلاة نمكن انقتراب إح اهلل .لهكذا انقت احن نب األكور من اح نل
لخنر تك ص الطوباوي أنطونيوس قائالع:
في هذه احمناقنة ،ل عا

اهلل لاحراغونن في

[ قعا إن كل هذه األملر احتي ذكرتملها نافعة لترلرنة ،لتعنن احمتعبننن إح
ر حها لاختوارات ح وع تؤكي حنا وان هذه في (ذاتها) ن تهونا احعبانا
انقتراب منو .حكن هناع لايث ن

احعظم .

فاحوع مار لا اح لص لاح هر ،لان ولا وناااة إح احل ية وق ي ترع كل نيق ترعكا كامالع ،ت
لنهص حص ن م لا ألنف هص وان نكلن حينهص لك ة نلص لا ي ،لل نكلن في انوهص ِف ْس لا ي مكر نن ناتهص ألامال

احر مة ،لمل هذا لايناهص ن قبلن فااة لن ن تبنعلن احقناص وما كانلا ن نعلن من قول ...ول تت لل غنرتهص

بلوة إح نهانة مؤ فة.
للاماحهص ُ
احم ّ
لنمكننا إذا ما تتوعنا ويقة ل واب انهنارهص ل قلبهص نعرف األمر احرئن ي احذس نقلينا إحا اهلل فاإذ تت اناي
فنهص لامال احفتائل احمذكلرة ننق هص "احتمنن " ،لهذا منعهص مان ان اتمرار فاي احاهااي .ل اوب اقلبهص احلاتا

هل اايص لخاذهص وتعااحنص نواائهص 2احكافناة احتاي وهاا ن

احفتن ة].

ا لن ا ا اح كماة لاحتمننا  ،فتبرفالا فاي ااناب مان الاناب

يعلم التمييز أن يسير اإلنسان في الطريق الملوكي ،من غير أن يسمح له بالتطرف اليميني في

الفضيلة ،أي المغاالة وتداوز حدود االعتدال في دسارة ووقاحة ،كما ال يسمح له بالكسل...

هذا هل احتمنن احذس نعور انو احكتاب احمقيس وا "العين" لل "نور الدسد" ،لذحع كقلل احمخ ص:

ننر .لان كانت اننع نرنرة فا يع ك و
" راج احا ي هل احعنن .فإن كانت اننع و نبة فا يع ك و نكلن عا
نكلن مظ عما( "..مت  .)24 ،22:2ألنها هي احتي تمن كل األفكار لاألامال ،لترى كل نيق لتراقب ما
ن يث.

فإذا كانت انن اإلن ان "نرنرة" لس غنر م

نة و لت اح كمة لاحمعرفة ،مخيلاة ووع

 2ااواق احننلخ .Elders

49

األخباق

مناظرة 2

لاحعارفة (في احعواية) ،فإنها تاعل ا ينا "ك و نكلن مظ عما" .تظ ص اقلحنا لت نر لاماحنا في ظالص احرذن ة
ظالما فاحظالص كص نكلن؟!" (مت .)24:2
ليا انتبراوات ،لاذ نقلل" :فإن كان احنلر احذس فنع
ع
خابئا ،لس كان احق ب مم لق
فال ن تبنل ل ي لن ننع في لنو مت كان "اح كص في األملر" في احق ب
ع
اهالع ،تكلن لفكارنا للاماحنا ،احتي هي مرة احتمنن لاحتامل ،في ظالص احخبنة احعظم ...

 -3أمثلة من الكتاب المقدس

(ل) نالل احرال احذس كان في نظر اهلل م ت قعا لن نكلن م عكا ا ا ناعوو اقب مان م كاو و اوب افتقااره
إحا "ااانن احتمننا " ،لوااذحع ااار احا ااي ك ااو مظ عمااا ...فظاان لن تقيمتااو مقولحااة لماااص اهلل لك اار ماان بااتااو أللاماار
ملئنل ،ا عوا لنو وهذا ن تعبف احعظمة اإلحهنة( ...لنظر

ص.) 9

(ب) انقاي نخاب احم ع حعيص احتمنن وعي احن ر احرائل احذس ُلهب حو وغنارة اهلل ،إذ ظان لن امال احر ماة
ار قا ا عانا ف ااص ننفااذها .وننمااا رغااب فااي احت بنااف ماان اننت ااار
ماان اانوااو لفتاال ماان تنفنااذ ل اانة اهلل احتااي واايت لما عا
احا يس و نل احر مة...

 -4التمييز كما داء في الكتاب المقدس

هذا هل احتمنن احذس ن ُنيا فقب "نلر احا ي" ،ول ل"احنمس" ،إذ نقلل احر لل" :ن تغرب احنمس
ننئا ويلنو" .ميننة
ا غنظكص" (لف ُ .)22:9لنيا
لنتا "سلطا ًنا" ،إذ ن ن م حنا احكتاب احمقيس لن ن نل ع
ع
منهيمة وال لر ،احرال احذس حنس حو بان ا رل و" (لص .)22:29

وبه تسكن الحكمة ويقطن الفهم والمعرفة ،لويلنو ن ُنون ونتنا احياخ ي ،لن ن تبنل لن نامل احغن
احرل ي احذس حنا ،فقي قنل" :واح كمة ُنون احونت ،لواحفهص ن وت .واحمعرفة تمت ئ احمخايع من كل رلة كرنمة
لنفن ة" (لص.)9 ،4:29
لهل "الغذاء الكامل" احذس نقتات وو احكام لن في احنمل لاح

احذنن و وب احتمرن قي

ارت حهص اح لاس ميروة ا

ة ،إذ قنل" :للما احبعاص احقلس ف واحغنن

احتمنن ونن احخنر لاحنر" (اب .) 9:9

لتظهر لهمنتو لترلرتو واحن وة حنا ومقيار ما حك مة اهلل لقلتها من لهمنة ،إذ قنل" :ألن ك مة اهلل ّنة

لفعاحة للمت من كل نف ذس ينن لخارقة إح مفرع احنفس لاحرلق لاحمفا ل لاحمخاخ لممن ة لفكار احق ب

لنناتو" (اب .) 2:9

من هذا نظهر ولتلق لنو ن نمكن لن تكلن حفتن ة ما كماحها احمب لب ،لل تيلص ،ويلن نعمة احتمنن .
لنتا من ااواق ،بأن التمييز هو الذي يقود اإل نسان الشدا بخطوات
لكما نقلل الطوباوي أنطونيوس كغنره ع
ثابتة نحو اهلل ،ويحفظ له دوام سالمة الفضائل المشار إليها بغير سأم ،حتى تبلغ أقصى ذروة الكمال .لويلنو
ن نمكن احل لل إح مرتفعات احكمال مهما كان احاهاي وكل رغوة .فالتمييز هو أهم كل الفضائل ،وحارسها،

ومنظمها.

 -5أمثلة )1( :موت الشيخ هيرون Heron
إننااي لُاتااي مااا قاحااو الطوباااوي أنطونيااوس لغن اره ماان ااواااق وم ااال ااينث ...تااذكرلا مااا قااي اايث ااان

قرنااب لماااص لاناانكص ،لق ااي مااا اايث ماال احناان هناارلن احااذس منااذ لناااص ق ن ااة ااقب وخياااة ناانباننة ماان احع اال إحا
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اغوااا فاي ناااة
اامااا فاي هااذه احورناة م تفظعاا و هاايه وكال يقاة ،ر ع
احهالناة .ذحاع احرااال احاذس ناذكر لنااو اااش خم انن ع
احتل اي احخفناة وغنارة اانواة تفالع كال اح ااكننن هناا .وعااي كال هاذا احاهااي انظارلا كناف خيااو احمااكر م اقبعا إناااه

ااقبة م نااة مه كااة ،اع اات كاال اح اااكننن فااي هااذه احورنااة نوكلنااو وم ا اررة! لحاانس هااذا و ااوب ااايص اقتنائااو فتاان ة

احتمنن كما ننوغي ،مفتالع لن ن نر

ب كمتو احخا اة يلن لن نبنال قالاننن اإلخالة للقالال ااوااق لنظمهاص؟!

َّ
احخفناة لخ لتاو احرهوانناة ،تا لناو حاص ن تار مال اإلخالة
اور في ل يتو
حقي ا تمر في هيه ،اننفعا في لمو ،م عا
ننئا ما.
حن تفل معهص اني احقنامة ...خائفعا حئال ناكل وع احوقلل نيفل وو إح احتكا ل ان هيفو ع
لنو مالع نلراني ،للباع

حقي ُخيع وهذه احا ارة ،إذ ل تقول مال عكا وخياة ننباننة وإكراص ا نل ا
لمره في اولينة امناق ،م عقنا ونف و في وئر امنقة ح غانة .لهل حص ننع في لاي احمالع حو ،احذس لكي لنو ن
نمكن لن ن ع وو لس ترر ،لفي منت ف اح نل ُخيع ،فاحق ونف و في احوئر احمذكلرة حنت قع اظمة ا ت قاقو

لفتائ و ...لفي احنلص اح احث مات ،لكانت احتو رينئة ،إذ كان مم عكا وغرلره احعنني ت لن تاروة احملت حص
مخيلاا و نل ننباننة .فواحرغص من اهايه احعظنص لاح نلات احك نرة احتي
ت تبل لن تاذوو إح معرفة لنو كان
ع
قتاها في هذه احورنة إن لن األب وفنلتنلس ااتوره تمن احمنت رنن احذنن ن ن ت قلن لس ذكرى لن تُقيص لنة
تقيمو ح ار تهص.

( -6ب) هالك أخوين

لماااذا لقاالل ااان هااذنن األخاالنن اح ااذنن كانااا نعننااان فااي

ا راق بنوااة  Thebaidاحتااي كااان ن ااكن فنهااا

احبلواالس لنبلنناالس ،لحااص نكان حهمااا رلق احتمننا احايقنع .فقااي قاار ار لن ناخاذا معهمااا لس بعاااص انايما كانااا ن اانران
فااي منبقااة

ا رالنة وعنااية للا ااعة ،مااتكالن لن اهلل نماايهما واااحقلت .لاذ تاهااا فااي اح ا راق

ااا ار ا ا لنااع

بعاما ،ا
اإلغماق و وب احالع .لحما لايهما احا  4mazicesقيملا حهما
ع
احخو وفرق لنكر كما حل لنو مر ل من اهلل ،إذ رلى لنو من قول اح اماق لن نقايص حهماا اافكل احايص خوا عا لهماا فاي
الااا .اارف األلل خبااه،
احة إغماق لا لنع احملت .لما اح اني فرف احبعاص ألنو مقيص من ونر  ،فماات ع
ٍ
ااحواا احمالت حنف او ،لذحاع و اوب نقاص
فهما
ع
خابئا ،لما اح اني ف مص ا اه و وعناي ،ع
لفهص ما كان قوالع نفهمو ع
احتمنن .
خالف بونعتهص احل ننة ،فاخذ ل ايهما

( -7ج) سقوط آخر

االرة ما ٍ
االع ناالراني ،فانخاايع وإاالنااات ن

9
انبانا ظهاار حااو فااي
تقواال نا ع
لت اايث ااان نخاار ّ
ار لماره احنانبان لن
معتقيا لنو ر لل ح ور .لاذ كان نتقول هذه اإلاالنات كانت قالنتو تتيق وغنر م اواق ،للخن عا
ع
نقيص اونو احذس نعنش معو في احينر ذون ة هلل ،تا ن ات ع ماا ا ات قو إواراهنص .لقاي انخايع تا كااي لن نرتكاب

اار حهااا،

احارنمااة ،إن لن اونااو حمااا رلى لاحاايه لمعااو اح ااكننة ن اانها وبرنقااة غناار ااينااة لرلى اح ال اال احتااي نعاايها حتقنناايه،

تعوا.
نعر واحارنمة احمتلقعة لهرب مر ع

( -8د) سقوط راهب من دير الميصة Mesopotamia

نبلل ونا اح اينث إن تك مناا اان ذحاع اح ارهاب احاذس مان ينار احمن اة (ماا وانن احنهارنن) ،هاذا احاذس كاان

مختوئاا فاي قالنتاو،
متن عكا و لرة ن ناي حها م نل إن ونن احق ن نن من لهل ت ع احمنبقة .حقي امل انلات بلن اة
ع
4
9

قوائل متل نة ل افكة ح يص.
حص نذكر ا مو ألنو كان ن ن ال عنا.
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متخبنااا احك ن ارنن فااي هااذا األماار ...ارتا ّاي
ار ُخاايع وإاالنااات لل ااالص ناانباننة .فوعااي اماال ك ناار لاهاااي اان
للخنا عا
ع
نائ ع ااا إحا احنهلينااة لختااان احا ااي .إذ كااان احناانبان احااذس اا ّاليه ا ا احاارؤى حكااي مااا ناذوااو إحا احتااالل لاحتنااو
نظهاار حااو فااي احنهانااة حماايي بلن ااة فااي

ار لهاال لن امااااة احم اان ننن
ار لظهاار حااو منظا عا
االرة ر االل اح ااع ،لخنا عا
اراخ

معااا ماال قاااية ينننااا لاقناايتنا م اال احر اال لاحنااهياق فااي احظ مااة لاألل اااخ لاحناا ااة لاحقااو فااي
ماتمعاانن ع
لالناال .لفااي احاانااب ااخاار لظهاار حااو احنااعب احنهااليس ماال مل ا لااواااق لاألنوناااق نرق االن برعوااا مننارنن وناالر

مقنعا إناه وترلرة انختتان ،إن كان نرغب فاي لن نكالن حاو ن انب فاي هاذه احاعاحاة .لهكاذا حال لناو
ُنوهر احعنن ،ع
لل ا قلة احتمنن ما كان قي اقب فاي ذحاع احخاياع احواائس .هاذه احم اائب لاح نال احتاي اقب فنهاا
ع ح
احك نرلن ،كنفت ان خبلرة ايص لالي نعمة احتمنن .

 -9سؤال :كيف نقتني التمييز؟
درمااانيوس :حقااي ظهاار ولتالق لوبرنقااة قابعااة واألم ااة اح ين ااة للقالال األلحاانن كنااف لن احتمننا ننواالع

كاذواا
ح فهص ل ارس حكل احفتاائل .لاان نرغاب فاي معرفاة كنفناة اقتنائاو ،لكناف نمنا إن كاان
قنقناا مان اهلل ،لل ع
ع
ماان احناانبان؟! لل حاال ا ااتخيمت احتنااونو اح الاري فااي احكتاااب احمقاايس لاحااذس ذكرتااو فااي مناقناااتع حن ااا فااي احماارة
االرة احم ااع احمختلم ااة ا ا ا احعم ااة قنقن ااة لل

احمات اانة له اال كن ااف ن اانر ا ّارافنن كم اااق نع اارف إن كان اات
م نفة ...ألنو ماذا ننتفل إن ارفنا قنمة هذه احفتن ة لل احعبنة لن نعرف كنف نقتننها؟!

 -11موسى :التمييز الحقيقي ال يأتي إال باالتضا الحقيقي .فانتتاع هل احورهان األلل ح نانة كل نيق
ااواق .فال ت ع في كمع ا

لنتا كل ما تفكر فنو) لنكلن ذحع واناتماي ا
(حنس فقب كل ما ت نعو ول ع
كل نيق ،ول تذان حق ارراتهص في كل نقبة ،لتتعرف ا تمنن اح اح من احباح ولا بة تقاحنيهص .لهذه
احما من
احبرنقة تُعنن احناب ن حكي ن نر في احاانب األنمن من برنع احتمنن اح قنقي ف ب ،ول لت فظو ع
مقتفنا ن ار ااواق.
كل مكائي احعيل ل ن و .فإنو ن نمكن لن ُنخيع من كان ن نر ن ب كمو احخاص ،ول
ع
ب تعاحنص ااواق احقلنمة.

ايلنا احماكر لن ننت ر ا ننا نن نكتص لفكار احخبنة في ياخ نا ،لذحع و
لن الل ّ
فالفكر الخاطئ َيضعف بمدرد اكتشافه كاألفعوان الدنس الذي ينسحب من كهفه المظلم المخفي ويهرب
مفتضحا ...فاألفكار الشيطانية يكون لها تسلط علينا بمقدار ما تختبئ في قلوبنا.
ً
لحكي تيرع تا نر قلة هذا اح كص (وان اناتراف نك ر

بان احفكر احنرنر) لُخورع وماا ايث مال األب

نراونلن  ،Serapionلما قي ااتاي لن نقلحو حإلخلة اح ين نن ألال وننانهص لهل:

 -11مثال :وننما كنت رفنقعا حألب نلناس  Abbot Theonasكانت هذه احعاية تال مني وهالص من احعيل ،لهي
نلمنا قبعة من احخو احااف في احخفاق ت
لنو وعيما كنت لحت ع واحنن في اح ااة احتا عة ،كنت لُخوئ ع
يائما وارنمة اح رقة وإرايتي مل اا س ان
نك ها في لقت متاخر يلن لن نع ص وها ل ي .لا هذا كنت لُخبئ ع
نئما إناها ا اح رقة احتي ارتكوتها
احمقالمة .لحكنني كنت انيما لُنول رغوتي غنر احمنرلاة لالي إح نف ي ع
ني ،لن لقلص وهذا احعمل

فنلما ،رغص
عا
وبرنقة تويي اح ذة احتي ل ل ا نها من األكل .لاذا كنت
نلما ع
ماور ع
ماملر من فرالن لن ل نل احبلب يلن احقيرة ا احهرلب من ا تويايه احقا ي ،فإنني
عا
احمتني كما حل كنت

احخفنة ح نن (لب ااترافو).
كنت لخال من لن لكنف ت ع اح رقة
ّ

لحقي ناقت احعنانة اإلحهنة لن ت م حي واحعتع من اولينة هذا األ ر انختنارس انيما و ث وع

اإلخلة ان قالنة احنن حن ترنيلا وو .لوعي احعناق ويل اح ينث احرل ي  ،فكان نانب ا
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ظهر حهص بونعتها لقلة تررها ك ما
قيامو ،م ي عا إناهص ان ننبان احنهص (احنراهة) ل بان األفكار احخون ةُ ،م عا
ُكتمت .فغ وت من قلة احمناظرة ت تاحص تمنرس لارتاف ل وت لن هذه األملر لا نها احنن ألن احرب قي
كنف حو ل رار

يرس .فويلت لتنهي في احخفاق  ،حكن تاننب احق ب ا ياي  ،فانفارت واحيملع ص لخرات من

ريائي قبعة احخو احتي م تها كعايتي احرينئة ت نك ها في احخفاق ،للحقنتها في ل بهص  ،ص قبت ا

األر متل الع احعفل ،معترفعا كنف كنت نكل كل نلص في احخفاق .لويملع غ نرة ب وت منهص لن نب ولا من اهلل
ت ن ررني من هذه احعولينة احممنتة.
اني ذحع لااب احنن " :ليكن لك إيمان بذلك يا ابني .فإنه بدون أي إرشاد (كالم) مني إليك ،إنما

انتصرت اليوم على عدوك .باعترافك أسقطته أكثر من غلبته
رت من هذه العبودية .لقد
َ
تحر َ
بمدرد اعترافك قد ّ
لك بسكوتك السابق ...ولذلك فإن بعد افتضاحه هذا لن يستطيع ذلك الروح الشيطاني أن يدركك ،وال يستطيع
مظلما ،فباعترافك قد انتقلت من الظلمة إلى النور...
ذلك األفعوان الندس أن يدد له فيك مكا ًنا
ً

كنفت ح نن  ...ال اني ان توياي احننباني وقلة هذا اناتراف ،لوقنت هكذا ...ت
لنتا" :إذ
ُ
لقال ع
لنو حص نعي ن الل احننبان لن نقالمني ت لن وتذكر هذه احرغوة ،لحص لاي وعي لنعر وتغب ص ت ع اح رقة

تعونر يقنقعا وم ال قائالع" :إن حيغت اح ّنة وال رقنة
عا
احتي ا تعويتني بلنالع .لنعوِّر فر احاامعة ان هذا احمعن
مظهر لن حيغة اح نة ويلن لالي ار ٍ
ع خبنرة ،لس لن احخبلرة في لن نكنف
عا
فال منفعة ح راقي" (اا،) : 1
لس اقتراق لل تفكنر ناول ان احننبان لماص احراقي واناتراف.
إنناااي أقصاااد باااالراقي دماعاااة الروحاااانيين الاااذين يعرفاااون كياااف تيعاااالدون الدراحاااات بتعوياااذة الكتااااب
المقدس ،ويدذبون سم األفعى المميت من القلب...

معرفة احتمنن اح قنقي ،لذحع واقتفائنا ن ار نوائنا ،لايص

وهذه احبرنقة نمكننا لن نتل ل و هلحة إح

نل لس نيق لل تقرنر لس لمر من انيناتنا ،ول كما تع منا وو تق نيهص لا تقامة ناتهص...

يائماا فااي
لاإلن اان احاذس نتقاالى وهاذه احاانظص ،ن ن ال فقاب إحا إيراع احل ان ة احكام ااة ح تمننا  ،وال نوقا
ع
لمان من مكائي احعايل .فليس هناك وسيلة أخرى يسقط بها الشيطان اإلنسان بتهور ويقوده إلاى الماوت إال عان

طريق االستخفاف بأقوال اآلباء واعتماده على أفكاره الخاصة وأحكامه.

إن كانت كل احفنلن لانخترااات احمكتنفة وورااة اإلن ان ،احتي نفعها نخص ناتنا اح مننة فقب ،ن

ن تبنل فهمها ما حص نع منا إناهص مع ص ،فكص غوالة نكلن ا نها إذا تخن نا لننا ح نا م تاانن إح مع ص في ت ع

األملر احتي ن تراها احعنن ول احق ب احنقي ،لاحخبا فنها ن نؤيس إح خ ارة لقتنة نمكن إ ال ها و هلحة ول

تيفل إح انهنار احرلق لاحملت األويس؟! هذه احتي نخل

فنها معارع نهارنة لحن نة ،حنس لماص لاياق منظلرنن

ول غنر مرئننن لقا نن ،معارع رل نة حنس لماص لا ي لل ا ننن ،ول لماص

نلف وال

ر!

لح فنل في هذه احمعارع خبلرتو احكورى ،ح وب ك رة احعيل (إو نس لانليه) ل رنة اح رب .حهذا ن منا

لن نقتفي ن ار نوائنا لنن ع ااب احخال كانفنن اوائنا كل ما نخبر حفكرنا.

 -12سؤال :أما يحتقر أب االعتراف من يكشف له خطاياه؟
وع

درمانيوس :ل اس احعفة احتارة احتي فنها ن اع إحا إخفااق لفكارناا احنارنرة ،نراال إحا ماا امعناه اان

ااواق اح ين نن في لرنا إذ ن لي اناتقاي وانو إذا كنف لخ لفكاره ولتالق إحا لوناو فاي ااتاراف
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ن ااخب األب ا نااو لنلوخااو و ارامة .حااذحع ن اان ن فااظ األفكااار فااي ياخاال نفل اانا لنخااال ماان انات اراف وهااا لن
نتمكن من اح

لل ا

األيلنة احال مة حعالج هذه األفكار.

 -13األنبا موسى :كما لنو حنس كل احنواب متناوهنن من اهة غنرتهص في احرلق لل مت النن في تع مهص
لنتا حنس كل احننلخ متناوهنن في احكمال لاحفتن ة .فالغنى (الروحي) الحقيقي
احتعاحنص لااياب احقلنمة ،كذحع ع
ال يقاس بشيبة الرأس بل بالدهاد منذ الصغر وحسب أكاليل أعمالهم السابقة ...ألن الشيخوخة المكرمة ليست
هي القديمة األيام وال هي تقدر بعدد السنين" .ولكن شيب اإلنسان هو الفطنة وسن الشيخوخة هي الحياة

المنزهة عن العيب" (حك  ...)9:4وعلى ذلك فليس لنا أن نقتدي بأي شيخ غطى الشيب رأسه ..بل نتبع آثار

تدربوا حسب تقاليد اآلباء وليس
أولئك الذين امتازوا منذ صباهم بالحياة الالئقة المستحقة كل ثناء ،الذين ّ
حسب ذواتهم.
اور احوع

إح احننخلخة واحفتلر لاحك ل ،هؤنق نلوخهص اهلل واحنوي قائالع" :ل َك َل احغرواق رلتو لهل ن
احننب لهل ن نعرف" (هل  ...)4:9هؤنق ن تخيص احننبان ننوتهص حخياع احنوان ،ان

نعرف لقي ُر َّ
ش ا
خاياا من كان ن ص لن ناتهيلا في برنع احكمال ولا بة ن ائ هص ...م قبعا
برنع مظهر لقارهص احخابئ،
ع
إناهص (احنوان) في ايص انكتراث لل احناس احممنت لذحع ان برنع تعاحنص لم ال هؤنق احننلخ للاماحهص.
احتعاحنص من غنر ذكر ا ص

تمينا ووع
مثال :إذ للي لن لترب حكص م انع ان هذا لذكر حكص لاقعة ّ
احفاال ت ن ل قب في خبنة احتنهنر وخبانا ااخرنن .هذا احنخص احذس حص نكن متكا الع في

واه ذهب

انيا لااترف حو و ار ة واتبراوو ونهلات ا ينة لورلق اح نا .حقي ظن لنو
إح ل ي احننلخ احمعرلفنن حنا ع
ناي في ك مات هذا احنن تع نات تُعننو لنفاق ار و ،حكن احنن هاامو وتعننرات ُمرة ليااه وائ ع ا للنو ن

لتره وينع من
اهوا ،مل لن احنن نف و نمكن لن ن قب في هذه احخبنة لاحنهلة .لهكذا
ن ت ع لن ُنيا ر ع
ّ
م اايتو  ،إذ بريه من قالنتو لهل في احة ناس لقنلب ممنت.

كئنوا ،غارقعا في فكر امنع :كنف نعاحج ننمو ول كنف نرتي نهلتو ،إذ واألب
لاذ كان متتانقعا ع
لولحس  -لهل من لك ر ااواق نكة  -نراه متبرعوا فايرع ما نيلر في ق وو لا تف ر منو ان وب ذحع .لاذ حص
ن تبل لن نانوو ليرع احنن احلينل في هيلق لنو حنس وغنر وب نخفي

ن تف ر منو واك ر ذاقة ان وب اح ن احخفي .لاذ غ ب ا

نو ف ص نقير لن ن مت ول ويل

لمره ااترف وانو في برنقو إح احعاحص حناخذ حو

اهوا ما ياص نعا ان احت كص في نهلات ا يه لنفاق
لاة تارعكا احينر ،إذ كما قنل حو لنو ن ن تبنل لن نكلن ر ع
ننمو.
لنلاع احنهلة ،لا نو لن

نلمنا و وب وع
هيله األب وتع نات رقنقة ،م عا
لنتا نااهي ع
خور ّإناه لنو هل ع
معتميا واألك ر ا ر مة اهلل لنعمتو كما ا
نناس لن نتعاب من ق لة احهالص ألن هذا حخنره،
ع
ص احتمس منو لن نترع انهتماص لاحق ع حمية نلص لرااه لن نرال إح قالنتو.

اهايه احغنلر.

ذهب األب لولحس إح احينر احذس وو احنن احمذكلر ،ص و ب نينو م عنا ويملع قائالع" :يا اهلل ،أنت
فلتحول الهدوم من هذا الشاب إلى الشيخ
وحدك الديان البار والطبيب غير المنظور تعالج ضعف البشر.
ّ

ليتعلم أن يترفق بضعاف المداهدين ،وفي شيخوخته يشفق من أدل ضعف إرادة الشباب".

ليا لاقفعا لماص قالنة احنن ن ّلب رم ع ا نارعنا ل اوو
اويا ل ع
لحما انته من التو ويملع إذ وو نرى ع
ح ال ،فخرج احنن من قالنتو للخذ نارس من هنا لهناع كإن ان معتله لل كران نيخل لنخرج من احقالنة وغنر
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لخنر ويل ن نر في احبرنع احذس ار فنو احناب.
تلقف ،ل عا
لاذ رنه لوالحس كرااال ماناالن ...ليرع لن اح ااهص احنااارس احناانباني قااي انغاارس فااي ق وااو ،للنااو وفع ااو هااذا

(انفو في اح كص ،ذاع من ذات احكاس) فان رف ان اح اع لتو وال فهماو ،فاذهب إحناو ن ااحو :إحا لنان ت ارع؟ لماا
احذس اع ع تن

هنوة ننخلختع ت تتبرب وهذه اح لرة احبفلحنة لتت رع و راة؟

لو ااوب نااعلره واحااذنب

ق وو ،حهذا حص نتريي في اإلااوة ا

لارتواكااو…

ل ئ تو.

ااب لن نااهلة ق وااو قااي انكناافت ،للن األب لواالحس قااي ااارف خوانااا

لااوااو األب لواالحسُ " :اااي إح ا قالنتااع لاااارف لن احناانبان نتااه ااع لن ا يرس وااع ،لن تنظاار هكااذا إح ا
اهما لا عايا لاهاو إحناع
للحئع احذنن ن تف هص احعيل ع
نلمنا لنناتا هص و اوب اهاايهص لمهاارتهص .هاا لنات حاص ت تمال ع

اما بلن ة في هذا احعمال ...وقد سمح اهلل لك بالدرح حتاى تعلام أناه يلزماك فاي شايخوختك أن
وعيما قتنت لال ع
تترفاق بالضاعفاء ...لحكاي تعارف لتختوار لن تنافع حتاعف إراية اح اين نن .ألناو انايما حااا إحناع اي عا متابرعوا
و رب ننباننة حص تناعو وانة تع نة ،ول يفعت وو إح احناس احم ن احمه ع ،للحقنت وو فاي لنايس احعايل ،لكنات
كماان ن تواااحي واااحهالع احم ا ن احااذس ن قااو .ماال لن (احناانبان) حااص نهاامااع واانفس احقاالة احتااي هاامااو وهااا ،ألنااو

ن يرس لن ن اروع ...لقي ناتل تيه حعّو ناريه من م ا ان احفتان ة احتاي لاايها فاي بونعتاو ،للراي لن نخروهاا
و هامو احنارنة ،إذ نع ص وال نع لن هذا (احنااب) لقالى مناع  ،حاذحع ا ّاي فاي م اروتاو واال هالاية ،ا عاوا لن غ وتاو
اظنما.
ا هذا احناب نرفعا
ع

يلزمك إذن أن تتعلم العطف على الذين هم في ضيقة ،وال تترعب المعرضين لخطر اليأس المهلك ،وال
تثقل عليهم بالكالم القاسي ،إنما أصلحهم بكلمات التعزية الهادئة العميقة .فإن سليمان الحكيم يقول" :أنقذ

المنقادين إلى الموت والممدودين للقتل .ال تمتنع" (أم  .)11:24ولتكن على مثال مخلصنا" :قصبة مرضوضة

ال يقصف ،وفتيلة مدخنة ال يطفئ( "...مت .)21:12

ننئا ان قلة ت ع
لاان فإن ما قي يث هل ح خنر ،إذ ت رر احناب من نهلاتو احمه كة للا مع اهلل ع
اهلل حكي نن ع انع ذحع احتاينب احذس م حع وو ألال

معا إح
اح رب لان ترلرة احترفع ،حهذا ف نتل ل ع
لن ني .نهوب إح احهالنة
نفعع" ،ألنو هل نارق لنع ب .ن ع لنياه تنفنان" (لس " .) 2:9احرب ُنمنت ُ
لن عي" ( ص  .)2:2لهل نوني ونيى رل و اح هاص احنارنة احتي ح ننبان احتي م وها حنار ع كب وي.
لاذ م اهلل ورفل هذه احتاروة من للل

الة ح نن وانفس اح اراة احتاي وهاا ام ومانئهاا ،فقاي للتا

لنعرنهاا ن ا ص (ألب اات ارفاو) حانس فقاب لن ن ااره ،وال لن ن اتهنن
اهلل وورهان ا ي لنو نن نكنف إن اان لخبااقه ّ
و نو (من لا ها).
وع

حذحع ن مع لن تترع احبرنع احذس تك منا انو اوقعا لل ترتي ان تقاحني ااواق حمااري غالظاة نان ماا لل
نر.
تخياما نر عا
احننلخ ل ب نتهص ،ألن احعيل احم تال ن تخيص ننوتهص ا
ع
فيدب عليك بدون أي خدل أن تكشف كل شيء لآلباء ،وتتسلم منهم عالج الدراحات بإيمان وتقتدي

شيئا حسب حكمنا الخاص (بل نستشيرهم) فإننا سننال بحق عوًنا
بحياتهم وأقوالهم .فإذا ما حاولنا أال نفعل ً
مثلهم ونبلغ إلى ما وصلوا إليه.
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 -14مثال (أ) صموئيل

لخنر فإن هذا األمر لات وانو مقولل اني اهلل ،ت لنو حنس وابالُ ُلاي حو مكان في احكتاب احمقيس.
عا
فاهلل حص نك ص ملئنل اح وي واح ينث احموانر لن واح لار اإلحهي ،ول م حو واحذهاب مرة لخرى إح احنن

نيس (ااحي) رغص لنو لغتب اهلل
(ااحي احكاهن) .حقي ناق لن نتيرب ذاع احذس ا ت ع ماع لت اهلل ا
ْ
في ننخلختو ...ت نختور ذاع احذس ُياي حلظنفة إحهنة ناة اإلتتاع ،لنكلن قيلة ح نواب في ذحع.

( -15ب) بولس الرسول

اناايما نااايى اح ااني احم اان واالحس ليااااه فاات حااو برنااع احكمااال ،حكنااو ا ت

اان لن نلاهااو إح ا

باحوا منو لن نتع ص اح ع ان برنقو ،قائالع..." :قص لايخل احميننة فنقال حع ماذا ننوغي لن تفعل" (لع.)2:4
ع

ناننااا،

ار لن ذحااع لفتاال ماان لن نت ا ص تعاحنمااو منااو موانارة .حاائال ن اانر واالحس
حقااي لر ا و إحا رااال ناان  ،معتوا عا
لنتاا ناتع ص ل كااص اهلل لتعاحنماو ونف او
م الع عنئا في اناتماي ا ذاتو في احتع نص ،إذ نقنل كل ل ي نف و لناو هال ع
يلن ااة إح برنع تعاحنص ااواق.

ول لنع منا احر لل نف و ان ايص انكتفاق احذاتي في احتع نص قير احم تباع ،لذحع حنس واحكالص ول

واحعمل ،فنقلل لنو ذهب ومفريه إح

للرن نص حهذا احهيف ،لس ذهب إح

مامل غنر ر مي نعر

فنو ا

مالئو احر ل لاح اوقنن انو اإلنانل احذس نونر وو ونن األمص ،لنعمة احرلق احقيس احم ا وة حو وعالمات قلنة

لااائب ،إذ نقلل "...لارتت ا نهص اإلنانل احذس اكر وو ونن األمص لحكن واننفراي ا
ل ع لل قي عنت وابالع" (غال .)2:2

احمعتورنن حئال لكلن

فمن هل هذا احمكتفي وذاتو ،األام احذس نتاا ر فن ع في ل كامو احخا ة لتمنن ه احنخ ي ،وننما

اإلناق احمختار نعترف وا تنااو حالاتماع لاحتنالر مل مالئو احر ل؟!

إذن رلننا لن اهلل حص نكنف أل ي برنع احكمال ،باحما كانت حو فرص ح تع ص من ااواق لاختواراتهص ،غنر

مكتر نن ومنلرة ااواق حذحع نقلل" :ا ال لواع فنخورع لننلخع فنقلحلا حع" (تث.)9:42

 -16أهمية التمييز في اقتناء الفضائل

ن منا لن نب اب فتان ة "احتمننا " وكال باقاتناا اان برناع اإلتتااع ،هاذا احاذس ن فظناا وايلن لس تارر

في لس اانب من احاانونن ...فالمغاالة في الصوم والنهم كالهما يؤديان إلى نهاية واحدة .والمغااالة فاي الساهر

في الفضائل يوازي التراخي في ناوم عمياق مان دهاة ضاررهما للراهاب .وحينماا يضاعف الراهاب بسابب التقشاف

ومقصر.
ًا
الزائد يعود إلى الحالة التي يكون فيها الراهب مهمال

ار مااا نه كاالا واح االص اح ائااي .لت ااؤيى احفتااائل غناار
حااذحع ناارى لن للحئااع احااذنن حااص ننخاايالا واااحنهص ك نا عا

احمعتيحااة لاح ااهر حاانالع اح ائااي إحا نفااس احهااالع احااذس ن ااووو احناالص .لفااي ذحااع نقاالل احر االل "...و ااالق احواار ح نماانن

لح ن ار" 2كل.9:2

الوسطى بروح التمييز.
فلنتقدم باعتدال سليم ،ونسير في الطريق ت

 -17التمييز واالعتدال

فإنني لتذكر إنني كنت لقالص نهلة احبعاص ت كنت امتنل ان لخذ لس نيق حمية نلمنن لل ال ة لناص،
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لحص نكن ذهني نتبرب ت وتذكر لس بعاص ما .للما اان احنالص فإناو وخاياع نانباني نا ع احنالص مان انناي حماية
اية لناص لحناحي ،ت لنني تل ت إحا اهلل لن نمن ناي ق انالع مان احنالص .حقاي ناعرت لنناي فاي خبار اظانص و اوب
نقص احبعاص لاحنلص لك ر مما في احاهاي تي ان ترخاق لاحنهص.

فن منااا لن ن ااذر حاائال ن ااقب فااي احتاايحنل ااان برنااع احتاانعص احا اايس لاحت اااهل ماال لنف اانا واألكاال قواال

احمنعاي احمنا ب ،لل األكل ونراهة ،لفي نفس احلقت ن مناا لن نقتاات واحبعااص لاحنالص كماا نتنا اب معناا تا لحال

ارر ماان احنااول وغناار اارص ،ألن األخناار نتاايخل فنااو تاننااب
حااص ن ااب ذحااع ...ألن اح هااي احمغاااح فنااو لك اار تا عا
احتمنر فنفنينا لنيفعنا إح احم تلى اح قنقي ويقة ،لما احمغانة فال ن يث فنو تاننب تمنر...

 -18سؤال
اح ينن؟

درمااانيوس :إذن ماا هاال احقناااس احااذس ن اتفظ وااو فااي اح هاي تا ناانا فااي ناتناا اااحمنن معتاايحنن واانن

 -19موسى:

واحن ااوة حهااذا األماار ن اان نع اص لن هناااع ل اينااث ك نارة اوائنااا ونااانو .ماان اهااة احتقنااف فواحن ااوة حااوع

(احرهوان) احذنن نعتميلن في ناتهص ا

واحكاي ربالع.

احوقلل لل احختر لاحفاكهة فقب ،فإن احقناس احمعتيل هال خوا تنن ن ناان

 -21اعتراض

لا ْوناه لنو ن عب ا ننا لن نعتور هذا احقناس تقنفعا كما لنو حانس مان اح اعب
حقي تقو نا ين و و رلر ،ل َ
احل لل إحنو واحمرة.

 -21موسى:

إن كنت ترغب في تذلع قلة هذه اح كمة ف ت تفظ وهذا احقناس وا تمرار لن تك ره...

 -22ول هذا هل اح ي احبونعي ح تقنف ،لهل لن ن م كل نخص حنف او واحبعااص قاير ا تناااات قلتاو لل ااص
ا يه لامره ،فن م واحكمنة احتي ن تااها احا ي يلن لن ننعر وامتالق...

فإنااو إذا حااص نت اايي حإلن ااان قااانلن ،فإنااو تااارة نتاانع ا ا معيتااو وق ااة احبعاااص لك ارة األ الاص ،للخاارى

نمألها واألكل اح ائي.

فاحعقاال احااذس نتعااب و ااوب ق ااة احبعاااص نخ اار ننااابو فااي اح ااالة فننهااع احعقاال و ااوب احتااعف اح ائااي

ح ا ي لنرغص ا

احت ارخاي ،اص نعالي حنتتاانع وك ارة احبعااص ،لواحتااحي ن نقاير لن نن اكب فاي اح ا لات واانبالع

لنقالة لماص اهلل ،لن ننا في فظ نقالة افتو ا

نغذس نهلات احا ي ولقلي احبعاص احذس ناخذه.

احيلاص .فإنو لان لويى لنو نبهّر احا اي وتقنافو احعنناف إن لناو

 -24لهااذا األم ار ن ااعب اا عايا تنظنمااو ،ت ا لن للحئااع احااذنن حااص ناايركلا وعااي "احتمنن ا احكاماال" نفت ا لن امتااياي
االمهص إح ا ناالمنن م تفظاانن وبعاااص احناالص األلل إح ا احغااي ،ت ا إذا مااا فباارلا نقاايرلن لن نتمتع الا وبعاااص ك ناار
ب ب ب نهلتهص.

للنتص تع ملن ما يث مل

ينقكص وننامنن ،احذس تم ع وعناي وخ لص هذا األمر .فإنو حص نكن ناخذ
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احخو تنن لن كمنات األكل احق ن ة احخا ة وو ،ول كان نفتل لن نمي

معيتو احنرهة وتعف احكمنة احمخ

لمو إح نلمنن ت إذا ما فبر نمأل

ة .فكان نت ذذ واألرول خو ات ونهلة .لحع كص تتذكرلن وال نع لس نهانة

اختواراتو احذاتنة وعناي لك ر من اتكاحو ا

كانت حذحع احرال احذس ااتمي ا

إح احف فة احواب ة لاحغرلر األرتي.

تقاحني ااواق .فقي ترع احينر لااي

ها هل و قلبو نؤكي ترلرة احتم ع وتعاحنص ااواق اح اوع ذكرها ،لوهالكو نعبننا ير ع اا مان اهاة لناو ال
يستطيع أحد أن يتسلق مرتفعات الكمال ،وال أن يبيد خدا الشيطان الخطيرة ما دام يتكل علاى تعاليماه وخبرتاه

الخاصة.

 -25سؤال :أما نكسر قانون الطعام بسبب مديء زائر؟
ناناا وعاي اح اااة احتا اعة
درمانيوس :لكنف نمكننا لن ن فظ هذا احقناس يلن لن نخاحفو؟ فقي ن يث ل ع

نث تنتهي فترة اح الص تالر وعا

9

اإلخالة حرؤنتناا ،لانيئاذ ن مناا لن ناكال معهاص فن ناي كمناة بعامناا احم ايية

احتي ااتينا ا نها لان ن نقيص هذا اإلكراص احلااب.

 -26موسى :ن منا لن نراا كل احلااوات وانفس احعناناة ،فع نناا وتانناب ياخ اي ن فاظ احكمناة احمنا اوة احم املق
حنا وها ...لونفس احبرنقة ن منا لن نقيص اإلكراص لنهتص واألخ احذس ن ل إحننا من لال احم وة.

ملاوااا ح ااخرنة إن حااص تنااترع معااو
ألخ حااع لل تا ح ااني احم اان  ،واحتاارلرة نكاالن
فااإذا قاايمت
بعامااا ٍ
ع
ع
ممتنعااا ااان األكاال .لنمكننااا لن ن فااظ لنف اانا يلن لن نخباائ فااي األم ارنن ،فناخااذ قبعااة لا ااية ماان احخو ا
فنااو،
ع

احم املق حناا وهمااا فاي اح اااة احتا ااعة ،لن اتفظ وااألخرى إحا احم ااق ،م تاابنن حاائال نااتي ل اي .فااإذا افتقاينا ل ااي

مبهداا لناا
اإلخلة نمكننا لن ننترع معو وان ناك ها لوهذا ن نكلن قي ينا اما ااتينا ا ناو .ويكون حضاور األ
ً
وليس مصدر قلق ،مظهرين له اإلكرام واللطاف مان غيار أن نتهااون فاي نساكنا .لاذا حاص ن تار ل اي نمكنناا لن

ناكل "احخو ة" اح اننة في احم اق

ب ما ن م وو حنا قانلننا.

غاحوا ما
لو ن احتيونر هذا إذ تاكل "خو ة" لا ية في اح ااة احتا عة ن تتتخص احمعية واحم اق .لهذا ع
نتوعو احميققنن في احتقنف ،مفت نن ذحع ان تاانل كل غذائهص إح احم اق .ألنه بالحقيقة من يأكل طعامه

متأخرا ،يمنع فكره من االستنارة ويضايقه في الصلوات المسائية.
(كله) بالليل
ً

لنتااا فااإن اح ااااة احتا ااعة منا ااوة حألكاال لمرن ااة ،نااث نتقا ّالت فنهااا اح ارهااب ،فن اااايه فااي لن تكاالن
ل ع
تعيا واحتماص ح لات احم ائنة إذ نكلن األكل قي ُهتص...2
معيتو غنر م ق ة خالل اح هر اح ن ي ،ول ن نر م ع
تردمت في عيد القديس أباهور  12أبيب 1676
61/8/19



ملخص المبادئ
" التمييز" هل انن احق ب احتي تفار األفكاار لاألاماال ممنا ة ّإناهاا .هال ابناة إحهناة ن مناا لن ن ااور فاي ب وهاا
9

لس اح ااة  4وعي احظهر.

 2ل ف كا نان وعي ذحع كنف لن ااب مل

قي بوع هذا ام عنا إذ قيص احمائية مرتنن في احنلص (اح ااة احتا عة لاحم اق)...
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و اااة من اهلل "اح كمة" ذاتو.
 احتمنن ن فظ اإلن ان من احتروات احنمنننة كاحمغانة في اح هر لل اح لص لل اح هي مما ن قب اإلن ان في
احكورناق ،كما ن فظو من انن راف احن ارس فال نقول احتراخي لاحك ل للفكار احنر.

 للني اهلل احمتتعلن في تمنن هص:
 -ن نعتميلن ا

فكرهص احذاتي ول نتم كلن وفكر ااواق األلحنن لرل هص مقتينن وهص في احرب.

ننئا من لفكارهص للاماحهص ان لب ااترافهص ،ألن احفكر احنرنر ننك ر
 -2ن نخفلن ع
لنتا نظهر خيااو لنفت و.
إح احنلر ،ل ع

بانو مت خرج

 -4احنانوة حن ات هاي كال ماؤهالت اح ارااي (لب اناتاراف) ،إنماا ن ا ص لن نكالن ُم ن عكاا فاي احناركة مال
احرب اح عكا وال انب.
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مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
3

مراحل الزهد الثالث

وعمل النعمة في جهادنا
لألنبا بفنوتيوس
 -سيرة األنبا بفنوتيوس

فييو ط ييك الييق منطاييد م ي

فنطا طس مثيم وطويع يظي ب

ص ي ا ا يين م ييد م ييام ي ي

مين ي

مييل

يياالط فييو م ييم ةييل م ييامب وننييطب م ييد ر نييا مكط يياط

يوو نيطر مم رفيد .يكي ةيل مخي ي فيو ر يد

مون ييد طمييب ارو ييا .ط ييامر ب م ي خ ي ط اه ل

يي ك فيو ا يد يو ف يا منيل

نييه مييب وييى ي ي

ماو
مون د طمو م ت ط لحن م ط طن لم ا اه حام ً يلو واف ه لناو
مملطو ً
ً
م يمر .
و ثيم يل مصغار إح ار مماو مه امر ب م لط ه ما
لق ةل لع فو مرة ند منل ص ا مم ور غ رة مايينة ط ااني

مييلةاع لم ي

ا نمه كطم ل طع .طميب

ا ياع فيو فايرة اصي رة طصيارت ميه

م رفد وم مف ائم محم نة .ط اا ايه طكاياه مات وم خ ط اه اام ً ا

كائيه ماما ًيا امف يائم مايو اكل يا

ر

صح د خر د ايليه طا طق ماصااه

منظاب مرة انو طا ام ب آل او لطم

ملا ًا امغ رة يلو من طمد منمط.

منفرن م
ً ا اط اًا نحط ن حاع فو ن م م ر د
وا
ً
اهلل ...ط غ راه مماز نة فاق من اق فو مف لد وما رز فو خطاه نحط ح اة ماأمم

رؤ د

طة .طمين وا

نف ب وانط يانط

افو ي

طة فارت كط لد فو مناكق ااحلد خن نة مطحخ د ط مي طة حا

ه م طات لم آ ر وم مخيد ...طوا

منمع م ئوو ا ج م ب طمًا م ل مي ه م ض .Bufflo
مطن د ملل

ظنط

لع فو حن ثه يل

طن

من مد م

اناةم

رطرة من ان ط ممثا رة.

111

من اق

يايان أ ةل لع اماع امطنطن فو

ح اة من ق ( مارق) ا امن يل ن انةب مل او طنخاك ب ط را ب مانا
ر

م و مم امر ماننًا

يمم ن مد ملُّه طينا اه م ل روز
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 -2حديثنا معه

لم

ط ل ونا مخااا

ياو .ط ين فايرة طن يزة مي
اماع لم ا ام مه نئنا اةاماب لم ا ايه م ً
ع مح انا هلل ارونا منازمنا طامنا ز ارة موث ر م ممط يع محياطم

ن مخ ي منح ةامامنا لننا

وم ك ااانا ماايع م ر د ميان

فو حامد م

ح اا ب ميا د ماو ننر

م طز ط حا اج.

طمئق مل

ي ل ا حا م

م يوط

نحاميم

طمنط ط نخيأط

مييين ح نييا ممنييوو يصيين نصييات لم ي ما ييام ب ط رخييان ت منا ييرى يلييو م ييان رنييم يظ ي ب و ييل
طننرق مومام مل م نا ينه م خ طن اائم م ه .فنح مب ِ
نأت من مع من ًحا حق منيا ف يه ط مويو نزةيط
ن مع ثناو نف نا.
ينب منا ا ل ًما نا لب ه ا اع ط ماط د
غرطر ييلو ...م نم ةل اط لنا لم ه

 -3أنواع التكريس
اام مكط اط

فنطا طس :ملاور س ث ثيد نيط ع وميا ن يرى

ةط زب ملرةع ا وا اور ه.
لزمنا أولا:

ن ا ر انا ان

م ع فو اطمنا طنطن ث ثد نط ع مي

ايين ني نييا م نمييد هلل نان ييه طنحي فييو منرنييد لطمييو مي

ني نا لم ه لنه اك ً

ماوير س ةيط نيه لل ناأوين ننيا

ماويير س ل وانييت ح اانييا ا ي ر مييع م لييط مخيياةق مييل

نو ح ًنا ما م ناكلع انا من ا د ماو ُنر م لم ا.
نن ً

لحط م م

ثانيا :يلو
ا
ما مب نا رى يل ا ط لل يرفناةا طمب ن مم ا.

 -4أنواع الدعوة

مفييارق مرئ ييو ي

ط مثامث كر ق

ةنياق ث ثيد نيط ع ملزةين ( ط مايرق) ميل

مزب.

ممف ن منا

نا رى يلو منط نع ممثلثد ملزةن .لنيه

نييط ع ميينيطة مث ثييد ةييط

الدددعوة التددي مددن اه اييأاو ي م مييطحو مييل

ل ن ييد ط م ي أ فاأمرنييا

موننيا ليطل موميام

منييطع لطم مصيينر هلل ط مثييانو ي ي كر ييق لن ييا
ملييق يلييو الط نييا ...لل ااحييرق ف نييا مر ييد فييو مح يياة

نا ييع هلل طنلاصييق طصييا ا يلييع من ييحق فييو ح يياة مينمييد هلل .ففييو موايياع ممييينس

اييرق ر ييه طيخ ي راه ط ييت ييه (اييق .)1:11ط ييم نا ً ييا ي ي الطوبدداو
ننيين إب دراهي يينيط صييطت هلل
أنطونيوس نه ُنيو نفس مكر يد لل يمع صيطت هلل طحين  ...لنيه ينينما ن يم لمي مون يد يمع نن يم ف يه
لمو ط غض ا ُ ط َّمهُ ط مرايهُ ط ط ن ُ ط طايهُ ط ط ا ِيه حاي نف يهُ ً يا في يينر
يطم مرع" :ل وا حن أاو َّ
وط مو الم ًل " (مط" )11:12ل رنت اوط وام ً فالةع طِع م وق ط ِ
يك مفُيََر َو ف ويط ميق ونيز فيو
ْ
م ي ِ
يماو طا ييام ا نييو" (مييت .)11:12لقددد شددعر فددي انسددحا لبددي أن هددلا الحددديث اولهددي موجدده إليدده هددو
شخصيا ،ففي الحال ترك كل شيء وتبع السيد المسيح من غير أن ينتظر نصيحة أو تعلي من إنسان.
ا
مين

والنوع الثاني من التكريس وهو الل يحددث عدن طريد إنسدان

طنصائح ب فالا ع ف نا مر د فو م

ينينما ن ي ر ميايان

أ .ط ونا نثار نصائح مين

مك يد طنياين

رثيار يض
يب ل

نيه

يجب أل ننسى أن نعمة اه هي التي تدعونا وتعمل فينا لنكرس نفوسنا ونقدمها للدعوة...
أما النوع الثالث من التكريس فهو الدل يدىتى بطريد اولد از  .ف نميا ننخيغم غني ةيل مح ياة ط كا يا

فنييأة الحييق نييا انر ييد فا يينننا

ييارة ط مييطت حيين يزئنييا ...طةييل يينفع نييا لمي
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م اب ارفنا...

ام ر م ه

 -5أهمية التطلع إلى الدرجة العالية من الزهد
ط امر ب مما نط

( مل مصنر

منطي

ملنيطى ماأ

مزب) طمط نه ام من ما مو ي كر يه صار م ض وامل

م ض مم ةب م

منطع ليل

مثددال :فييالع مط ي

ممطت ( ل ن )
طم

لطم

يلو م ان

يظب ل

ننا ننن

طمنا ن

فو ميرطح ...نميا ننين

ص ط امفاطر ط نا ت ح اا ب صطرة محزند...

مييل وييا

ييكر لم ي

يك ي فييو ر ييد Calamus

منطع مثاميث

م ييرع لم ي

مينما اط د لن ار د مونه ا ا ار ا لق يلو مراف ات مومام.
ع نرئمه ً

ميين ر طفًييا م ي

منانع آل ر ةناق كثيرون ل أسدتطيع أن ألكدر أسدماءه دخلدوا خدمدة اه بىفادل بدايدة ،لكدن

تسلل الكسل والقسدوة إلدى لدوبه  ،وسدقطوا فدي جمدود خطيدر ،وانحددروا إلدى عمد هاويدة المدوت .ط ظ ير لميق
ط يطح فييو نيييطة مر يم لنييه

نفييع ناميه ييطل مييل

مكر يد ماو ار ف ا كرس ط ر م

م لود

مر م ممنيط

منرما اا ًا حا
ع منخع طصار
ً

حا ي

ننفع نحط

محييض

ا ييار ن ميد مر ييطم د م ظمي

مونه يمح م يل م ن يد مرئ يد منيطايه

يينفس

اُ ياب ن ا يد

اند مرع.

،

سحب بغيدر إرادتده إلدى الخدال
وما الل عا بولس الل صار أعمى فجىة ،والل كما لو كان د ُ
در وكمددل تكريسدده بحريددة اختيددارن ،بال اغددا إلددى نهايددة مدهشددة،
إل تبددع اه بغيددرة روحيددة كاملددة ! وهكددلا ابتدددأ مجبد اا

متمتعا بمجد أعمال مجيدة.
ا

بتقدي توبة فائقة ،لكنه يفشل خالل إهماله .وآخر

فاألمر إلن يتو ف على النهاية ،فقد يبدأ شخ

جبر لكنه يبلغ الكمال خالل جهادن ومخافة اه.
د يسلك طري الرهبنة اا

 -6دعوة إبراهي وأنواع الزهد
ط آل مناحيينث يي

موو ص ر وام ً.

مزةيين مييل

يلنييه موايياع ممييينس ط مايل يين فييو نييط ع ث ثيد .م اأملييه وييم لن ييا
ن ا

النوع األول ةط مل

اأ امن ن ف زةن

والنوع الثاني ف ه نن ل

ام ع م لطق ط مرل ئم مين مد م اصد امرطح ط من ن.

ناييد

مثرطة ط مممالوات ماو فو ةل م امب.

والنوع الثالث ف ه ااحرر مرطح م ويم محا يرت ط ممرئ يات ماأمليد فيو ل ين ات ف نخيغم ميليع غ ير

ممنظطرت.

مييين ييم نا
" لةع م

هلل كلييع م ي ل ييرة ب

ر ق طم يخ راق طم

ت

نفييل ةييل لنييط ع مث ثييد (م ي

مزةيين) نف ييد ط حيينة لل اييام مييه:

ق" (اق .)1:11اام مه أولا " :لةع مي

ثانيدا" :مي يخي راق"
ةل م امب ط نيا لر يو .ا
منييل ممي ن لطم ط را كييت ييق ومييا مييط وانييت ر اكييد صيين اد طار ي  .ثالثد ا" :مي

ر يق"

مي ممالويات

مي ح اايق م يا يد ميا ف يا مي ييان ت ط كا يا ا لييت يق
ييت

م ييامب طايير ي ن ييق ف ي ل ييط  1ن غييو اييرق حيينةما ط م حييث ييي
" ييم و ييا نييت ط نظيير ط م لييو لني ِيق ط ن َ ييو خ ي ِق ط ييت ي ِيق" (مييز )14:21فامييل

ييق"

مي وييم مييا فييو

آل يير .لل يييطم ن طن فييو خ ي أ مييرع:

1

يصن لع لر و ط لع م ماط .
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يا طةيل حينث ياممطت ميع

اماأو ن ةط ع ...ل ق مل كلع من ا اايرق خي ا (يان ا يا مين ميد) ط يت
ر ناظر لم لخ ِ
او ماو اُ َيرى يم لمي مايو اُ َيرى ل
مم ح ي ةل م امب .طوما يطم مر طم" :طنح
ماو اَُرى طااَّد ط ما ماو اَُرى فأ نَّد" (1وط .)1::2محطم ي طننا ي ةيل مم يو مزمنيو ممنظيطر رف ي
ي ييط الط نييا نحييط لمييطر ل ن ييد مناف ييد منييا .طةييل ُم نوننييا مننيياح ف ييه ينيينما ن ييان هلل طنحي فييو ةييل مح يياة

م لني ي

اص ييرفاانا ط يمامن ييا يي ي كر ييق مح ييق م ييل

م مط ت" (فو.)14:3

ي ييطم ين ييه مر ييطم مكط يياط " :ف ييإ

ي ي رانا نحي ي ة ييو ف ييو

لقددد ُواددعت األسددفار الثالثددة (األمثددال والجامعددة ونشدديد األنشدداد) بطريقددة متناسددبة مددع أن دواع الزهددد
الثالثة...
لر د.

مزةين ح يث ف يه ن يغك يليو خي ط ت لميطر من ين د ط م كا يا

سفر األمثال افق مع منطع لطم مي

وم خوو احت مخمس اكم.

وسفر الجامعة انا ع مع منطع مثانو لل ل

وسفر نشيد األناشيد نا ع منطع مثامث ح ث ا مط مرطح ي ويم ممنظيطرت ملاصييد ولميد هلل يي

كر ق مياأمم فو م ماط ات.

 -7خطورة التو ف عند الدرجة األولي

لل نفلنا منطع لطم م مزةن وم ل أ ط ماند فإننا ننافيع وث ًير ميا ميب نومليه يامنطع مثيانو ينفس
مغ يرة ط خييا اق .فييإل ميا ننحنييا فييو ةييل موننيا ن لييل منييطع مثاميث ح ييث ن ييرج مي " يت نييا" مييين ب لل " ُوَّنييا

ً ا" ( ى )3:1مث ا نظارنا انا م لط ات .طُحنث موااع مميينس طرخيل ب
ناو مغ ع وام اا
امك د َ
 ماو حايرت هلل لع محي يو -ي لع مين ب ايائ ً " ِيطق َميطر ط ميق حثَّيد" (حيز .)1:11طفيو نن يم
ا ملط " ( ط.)12::
ناو " :ناب م ٍع ةط ل ل س طخ ط ت وب ار نط
ر ممنظطرت ن اك ع نيطم ميع مر يم" :لننيا ن ليب
فإل نارق ةل لع يا ر م ممنظطرت لم
نهُ ل ُنِيض ت مانا لر و فلنا فو م مط ت ناو م هلل ت ر مصينطٍع ٍين ين " (1ويط )1:1طنييطم
صييا ةيط م ُّ
يرع يطع مم ي ح ميل ي غ ر
ً يا" :فيإ ي رانا نحي ةيو فييو م يمط ت مايو من يا ً يا نناظير م ل ً
خوم ن ن اط نا م وط يلو صطرة ن ن منن ِ" (فو )14:3 11طننكق ما يطمه ن طن مكط ياط  " :ر يع نيا

فو لرض" مز…12:112
م تم

لزمنا نوط مثم طمئق مل ُحنث مرع ا ين ب اائ ً فو
م امب" ( ط )11:11ط ً ا محنثًا ما م ل نف ب اائ ً" :مط وناب م

طمو لنوب م اب م

م امب م نا

اراوب م

نن م" :م ط م
م امب مويا

م امب ملمق غ وب م امب" ( ط.)12:11

م يامب وميا نيو نيا

م يامب ح ُّ
يع اصَّياهُ.

إلن يمكننا النجاح في بلوغ الكمال عن طري النوع الثالث مدن الزهدد حيدث ل تدتلطر الدروح بوصدمات

أثقال الجسد ،إنما تنفاها عنها بكل عناية ،متحررة من كل رغبدة أو أمدر أرادي ،فترتفدع إلدى غيدر المنظدورات

عن طري التىمل المستمر في األمور اولهية.
طفو حث ا ي

اُم ق فو " ملة " حا

م لط ات ط مرطح ات

نه م س فيك

مع

ا طن اخ ر اننل ع لم
ن ا

ألن ه م ارنا
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رى حا ما فو ن ه طمط وانت مطر
ييينر حيين

مد ط حد.
ا يير ط ييا لب ةييل امانر ييد .ف ي ااكلييع ي نييو رطحييه لم ي

يينرق اييطة مييا اطمييه مييا مييب

محا يرت لنمييا نظير لم ييا ويأمطر يير د ميزط م ييم ط رةيا ن ييا ف ي ً ايين نا يت ط اكلييد طاخي ه م ييار مم يياب.

ط ل وط وأ نطخ مل " ارمع هلل" (اق )12:1طمب طنن فو مح اة م خير د طيان ا يا

ةل مح اة.

"ط يار

اك يم

ميب ين ي

ةل ما حنث امف م صطرة مان د ل نيطخ وميا لمنيا يفر ماويط
هلل ييل ُ" (اييق .)12:1ط يييطم مر ييطم ً ييا " ا مييا ُنِيييم نييطخ موييو ييرى ممييطت" ل ق ممييطت مييل احيينث
ينه م ن مم ح فو نن م اائ ًُّ " :
طوم َم ْ وا حًّا طآم و فل مطت لم ل ن" ( ط.)11:11
فإ ونا ناطق لم

لطل مومام محي يو لزمنا

ل ن ات .فإ َّ
ونا ح ع م يارج منيا ن ين

ناكلع لم

(م ل ننخغم ر ائنا طمنازمنا طناةنا طم اةج ةل مح اة) منارق يلط نا م
ما ان ارونا ف نص ر وأطمئق مل

اانةب مط

رايينت لمي مصيير طلمييق اييرو ب هلل مييل اييانةب

نيطخ ميع هلل طميب طنين ل

من م ةل لمطر ط ن طن نخااق لمي

 .ل ةيؤ و ل ميب راينط امن ين (حرفًيا)

ير

اليط ب اين

مييات اط ييد طيييطنا ب لمي ي ييانة اماث ييم مصيير ماييو ح ي ط

ن ييب ا يين حايرطة ييا .ط ي ييطم موا يياع" :طرن ييط يل ييط ب لمي ي مص يير ا ييائل

م ييرط يم ييم من ييا آم ييد ااي ي َّينب مامن ييا"

ممي ْ منييازم مي
( ع .)32:1 24طةوييل ن يييك فييو نفييس مل نييد ماييو يييكط ف ييا فييو م ر ييد يينما ولييط َ
فو نحكاك مالمر م ً ا فو نفس مكر ق (ين1:11 1:
مخا ك اب م ك د مننس ط الحرى ر
ر...)3:11
ويحدددث معنددا نفددس األمددر فددي سددلوكنا وحياتنددا ،فددالبع

م ييماو

بعدددما يتددرك هددلا العددال يعددود مددرة أخددر إلددى

صانعا ما صنعه أولئك...
شهواته األولي ،متحولا إلى ميوله السابقة الكائنة في لبه،
ا
از يين يييننةب م لييل لمييق م يينن مما لييى طرو مط ي  3إل كددانوا ثالثددة آلف وسددتمائة
ط ننييو خ ي

رجل مج ّند د خرجوا من مصر ول يدخل منه إلى أر
ط لزمن ييا

نو ييط ح ييلر ف ييو

الموعد سو اثنين فقط.

ييرع لمثل ييد م اص ييد امص ييامح

نيط طال ل
نن م ي يننةب اائ ً" :ل َّ وث ر ُ َ

لن ييب ال ل ييط طن ييانرط

ُناَ ط " مت .12:11

لل اح يينث

فالترك الماد (الجسد ) ومجرد تغيير المكان( ...أ الخروج من العال إلى الدير) ليس له أ فائدة

ما ل ننجح في أن يكون الترك من القلب ،األمر األسمى واأل ي .
ف

مارق من ن

ممنرن  -مل احينثنا ينيه  -ييطم مر يطم" :ط

ك ميت و َّيم ميط مو ط

يلَّمت

بعادا مدن
ن ن حا حارق طمو م س مو مح د ف نافع خ ًئا" (1وط .)3:13فيتنبى الرسدول الطوبداو بدىن ا
اللين يقدمون كل أمواله ألجل إطعا الفقراء ل يستطيعون بلوغ الكمدال اونجيلدي ومرتفعدات المحبدة الشداهقة.

ألنه بينما يحك الكبرياء وعد الصبر علي لوبه ل يحرصون علي نقاوة أنفسه مدن جهدة خطايداه السدابقة

وعاداته غير المابوطة .وبللك ل يقدرون أن يحصلوا علي محبة اه التي ل تسقط .هؤلء بفشله فدي بلدوغ
علوا.
المرحلة الثانية من الترك ل يقدرون أن يصلوا إلى المرحلة الثالثة التي هي بالتىكيد أكثر ا

3

ئما فو واا ات مون د لطم و ى
ظ رن ً
مم ح.

ما ناو فو م ن مين ب صطرة مان د لنما ةط رمز مما اب صطرة رطح د ن منوو
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ماأ ل فو يا ارق حرأ يظ ب نه مب يم اك ً" :ل

نفل طصا ا

يم
َّ
وم مط مو" م ن
ن ن

حا

نن م مل

نن م محافظًا منف ه نص ع وأطمئق مل

ى لمو ةل

اروه مل امب ارًوا وام ً .ط

حارق طمو م س مو مح د ف نافع خ ًئا" .م ن
اوط وام ً فالةع طِ ْع م
رنا" :ل رنت

(مت.)11:12

اارق وم خوو م

ر

اارق منف ق خ ًئا

ك مت َّ
وم مط مو" مئ
ِمفراا  .ملمق اام" :ط
نرنط

حن نه احنث

ظ

ك مت
لةم د طةط "ط لَّمت

مر فو منا
مزةن ً
مت وم مط مو ملفيرو ك يًا مطصا ا
لل ك ُ
يك مفُيَرو ف وط مق ونز فو م ِ
وق ط ِ
ماو"
ََ
اخ ان
طةل ماطز ع مامط م اى لم ه

احارق ن ن ط يكائه ملم ح .فإنه ل ونت حا ًن ط ماو ًر ط مننلًا كا ا رى ط نانًا ط منغم ً ا
فو لفوار مخر رة ط ر م ا ن ط صا ر يلو ما حم و فإ ةل مارق ط حارق م اأ ا ن ا
م ارنو

نفع خ ًئا ل

لنيه ي م

ن ا

من لو

زم مخغط ً ام كا ا م ا يد.

رايق مايو فيو ل ياب لطميو ملاط يد ةام يت ايرق مميانة (

ممان ) ...ةيل مغ يرة م يت نيرة ط خير رة فيو ل ا يا طةيل مير مي س يل

ميلع).

ما مب ةاب كرن ميطة مخر رة مايو مليليع ميرن و ينفس

نيام مح ييد هلل طةيو

مين ر ط م كياو

م يرطج لمي

ةم يد (ميا ميب ا يه ايرق ن ليو فيو

ةامياب ( م ياأ يامارق مميان ) ط ةياب

صي ر ط ارفييق ط ح ين ط افييا ر ط نيافي ط كلييع مييا منف يو ط ظي

ط حامم وم خوو ط ص ر يلو وم خوو1( ...وط )1-2:13ط ًير فيإ

فو ن يات م ك د.

ممح يد

اايرق مي

ا

يا ميئ

م ييطو

ييك

 -8ارورة ممارسة الدرجة الثانية من الزهد
نييع يل نييا

نكييرن وييم الييق مممالوييات ماييو مل ك ييد فييو لن يياننا ميين لو

نحييرأ اميياب محييرأ

طنيال ا الق مايو وانيت مرا كيد ح اانيا ممان يد طملاصييد يليو مينط ب امن ين ط ميرطح .فيإ ميب نن يلةا طنحي

فو ةل من ن فإن ا

ماصاق نا حا

اوى ي

ممطت.

ين

فكما أن الفاائل الجميلة والمحبة التي هي مصدر هدلن الفادائل يمكنندا أن نقتنيهدا فدي هدلن الحيداة،

أيادا أخطاؤندا تنتقدل إلدى حياتندا فدتظل
محبا
ا
وممجددا ،هكدلا ا
فإنها تبقى مع من ا تناها بعد هلن الحياة وتجعله ا
عقلنا وتلطخه بصنوف القالورات.

فنمييام مييرطح ط ا ح ييا ةييط نا نييد ف ييائل ا ط رل ئل ييا .ف يياملط مييل اصييك ل ييه اص ي ر ممنيينة حا ي
ا مع م من يو" :ف خيا و ممليق ح ِ
ينق" (ميز )11:21ط ن ل يا يطن و طا حيد طايلرة طااأوين مي ناانيد يارةيا
اائلييد" :ايين نانييت ااحييت ُحُيير
نت خ و؟" (لر.)11::

عدو.

صييع
يير و مي ن ييد حميياااو" (مييز .)1:3:ط حيينث ا هلل ل اييه اييائ ً" :فلمييال مييب اُ َ

وبهلا تبقى معنا ممتلكاتنا في روحنا علي الددوا  ،هدلن التدي ل يسدتطيع أن يغتصدبها مندا أ ملدك أو
هلن هي الممتلكات التي ل يستطيع حتى الموت أن ينزعها عن أرواحنا...

 -9أنواع الممتلكات والغنى
لور موااع ممينس ث ثد نط ع م
بالصالح ول الرد ء.

مغن

ط مممالوات ما ةط صالح طما ةط رد ء طما ةط ليس
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فالممتلكات الرديئة الق ماو ا م ين ا " :لخ ام حاانت طنايت" (مز " )14:32طمو ط م موب ُّ ا

مفيرو

او لنوب ان نلاب يز َووب" (مط .)12:1نازع ةل مغن ف ه مط فو مومام لل يطم مرع ي
ل ن ُ
( مل م س م ب ةل مغن )" :كط للمساكين بالروح ل م ب ملوطت م ماط ت" (مت )3:1طناو فو
ممزمطر" :ةل المسكين صرخ ط ُّ
مرع

.)11:12

ام هُ" (مز  )1:32ط ً ا "الفقير والبائس م

حا

مق" (مز

منحه من و ن طن اائ ً:

والغنى (الممتلكات) الصالح ةط ما مالوه مقتني الفاائل… صانع م ر مل
ارق .رغد وغ انى في ِ
بيته وبُّرنُ ِائ إلى األبد" (مز 1:111
"ن لهُ وط اطًّا فو لرض .ن م مم اي م ُ َ
ٍ
مم نب م ةل مغن اائ ً " :نا
 .)3ط ً ا "فن د نفس رنم نا ُ" ( ب  .)::13ط احنث فر مرؤ ا لم ممفاير ط ُ
ٍ
خوو طم ت ا لب نق نت
ايَّأَق م فمو .لنق ايطم لنو نا نو طان اغن ت ط حاند مو لم
مزمع
لهبا مصفًّى بالنار لكي تستغني .طث اًا ً ا
مخيو ط م ئس طفي ر ط يم طير ا  .أشير عليك أن تشتر مني ا
موو ال س ف

ظ ر ز ير اق" (رؤ .)1:-11:3

صامحا ط رن ًئا ح ع ر د ُم ا نمه
وط
ةناق ً ا الغنى الل ليس بصالح ول رد ء ف مو
ً
طخ ص اه .طفو لمق يطم مر طم مكط اط ِ " :
او رط ط ُ ليط
او فو منةر محا ر
َطأ ل ن َ
ٍ
رناوةب يلو ر ي نَّد مغن م يل هلل محو مل منحنا َّ
غن ملاماُّع .ط صن ط ص ًحا ط
وم
خوو ً
َ
ِ
ٍ
َّ
ورماو فو ماطز ع .من ر لنف ب ا ً ا ح ًنا
او فو م كاو
او فو يمام صامحد ط وطنط
َ
َ
وطنط ن َ
ملم اي م موو م وط امح اة ل ن د" ( 1ا  .)12-11:1ةل مغن

ي م ُ كو ملفيرو نما وا م ازر مم و مليًا ينن ا ه ر ع
ر ممحاملد طم ع ن نب ل ن د.
يطاع امن ر

حافظ ه مغنو مملوطر فو

نن م طمب

ياات امفاات م ااك م مائناه ملمق

 - 1حاجتنا ه كمعين في الترك

ننييا

يياحطزنا يل ييه

فييو اييرق لخي او ممنظييطرة ماييو فييو ةييل م ييامب ناييرق مييا ةييط مي س منييا ييامر ب مي
من طننا ط طرثنا ي نن ننا .طوما اطم أنه ليس هناك شيء ِملك لنا فيمدا عددا مدا يملكده لبندا ومدا تلتصد

به روحنا ،األمر الل ل يقدر أحد أن ينزعه عنا.
مين نكق م ن مم ح

ارت ملطب امن د ما ن او مل

ام وط

امغن

ممنظطر وأنه ِملق م ب

اةمط نص ع منه ملمحاان ف يطم" :ط مب اوطنط
رف
مناو فو ما ةط ملغ ر فَم ْ
َ
موب؟!" (مط .)11:11ط ح لل نه م س فيك رانا م طم د ا لمنا أ ةل مغن م س ِمل ًوا منا م ةل ما
نكق ه لم نا

ً ا...

ط يييطم كييرس ملييرع يي ةييل مغني

ك وب ما ةط

ممنظييطر" :ةييا نحي ايين ارونييا وي َّيم خي ٍ
يوو طا نيياق .فمييال وييط منييا؟"

(مييت )11:12مييع ن ييب مييب اروييط خي ًئا ييطى مخي اق م ام ييد .مييلمق فييإ ي ييارة" :ارونييا وييم خييوو" ف ييب من ييا اييرق
ااميا مي س ي ًا وافًيا
م كا ا ماو ةو امحي يد ةب ط كر .فإ ْارق ما م ل مممالواا ب لر د ممنظطرة ارًوا ً
م ن مط اممح د مر طم د ط ا ليط خطق ط نا ان ممرحلد مثامثد م
وييب ييالحرى لييزب
كر يد واملد محافظ
تسميته رهبا انا !

فويير فييو نف ي ب طمئييق مييل

مييب

مارق ماو ةو خاةيد طا أ ال ل .

يياك ط

ي رط فييو م كييطة لطمييو م ي لد

ى ل مان ب نانع ناةب م ا ق مننوو ظا ّنين في أنفسه أنه يفتخدرون لمجدرد

11:
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أيادا الممتلكدات األرادية) ،وهدلا ل يكفدي لمنحندا
فالنوع األول من الترك ،هدو تدرك مدا هدو لديس لندا ( ا
أياددا العددادات والرلائددل الملتصددقة
الكمددال مددا لد نسددمو إلددى النددوع الثدداني الددل فيدده تددرك األمددور التددي تخصددنا ( ا
يلو منرن لخ او ماو فو

بالنفس) .ط ل نن ل وم كائنا نص ن لم مراف ات منطع مثامث ً ا ح ث ن مط
ةل م امب ط ماو ا أ م خر م ن مط يلو م امب وله مل ةط حطمنيا ط ميل ينط من ًين نياظر لم يه يل نيا
ير نياظر لمي لخي ِ
او مايو اُ َيرى يم لمي
طرطحنا نه اكم ط ير ع ميزط م فناكليع لم يه وييطم مر يطم" :طنحي
اَُرى .ل

ماو

لزمني ييا

ماو اَُرى طااَّد ط ما ماو
ننصي ييت لم ي ي

(اق .)1:11طةل ا ل

اَُرى فأ نَّد" ( 1وط.)1::2

منص ي ي حد م ظم ي ي

ماي ييو اُ ي ينمت

لرض ماي ييو ُر ي ييق"

ي ييرة ب " :لةي ييع لم ي ي

أنيه ما ل ينفل اونسان األنواع الثالثة من الزهد بكل شدو ل يقددر أن يصدل إلدى هدلن
ين م رض

المرحلة الرابعدة التدي توهدب كإكليدل وحد مدن أجدل مدا نزهددن بالكامدل .ف صي ر ن يا م ياحيًا
ممطييين ( م ييماط ات) ماييو مي نل ييا حامييم خييطق م ك ييد طح ييو ا .ف نيينما اييزطم آل ب ( م ك ييد) ط ييكد نييياطة
الموعددد ،ل مددن أجددل أعمالدده الفااددلة ومجهوداتدده البشددرية ،بددل

ميلييع حاي طةييط فييو من يين حينئددل يددربح أر

ن د ثمار م

أ اأاو

ر نا ل اةا اائ ً منا " :لةع لم لرض ماو ُر ق"ُ .مظ ًر ل
كوعد اه نفسه
م طين هلل ميائم " :لةع م ر ق" ط ً ا ةو يك د منه ح ث اب مومام ط منياطة ط احيق ميطم " :لةع لمي
لرض ماييو ُر ييق" (اييق .)1:11فهددي أر ل تقدددر أن تعرفهددا أو تكتشددفها بمجهددودك الددلاتي بددل األر التددي

"أُريك إياها" أ التي تجهلها ول ترها.

 ،خددالل تفاعلنددا بددوحي اه ،حتددى أندده بواسددطة إرشدداد

بهددلا يتاددح أننددا نسددرع فددي طريدد الخددال

توجيهاته وعمله فينا ننال كمال البركة العظمى.

 سؤال :عن حرية اورادةةط مل

جرمانيوس :لل
ان طةط مل

ةو حر د

رنة؟ طو ى مو

اب وم خوو ف نا

صطأ

نوط م احي

صنا؟

فرصييا مل ي أ خييا
 - 2بفنوتيددوس… :نح ي ن ييرى
هلل لييق منييا ً
مفرأ انا ان يظب ط ام .فياهلل يينب فرصيد ويطميه " :لةيع مي ر يق" موي

ملويرزة وثميرة ملن يان ميا ن ب هلل

مكييرق مو ي

مل

موننييا

مكاييد مي

ن ييا نب ةييل

اصياأ ل يرة ب

كاع طلةع من ا .ففي القول" :الهب إلى األر " تحمل معنى العمل ،عمل لاك الل أطاع ،وفي القدول:

"التي أُريك " تحمل نعمة اه الل أوصان أو وعدن.

جهادا غير باطل ،لكننا ل نستطيع
من المفيد لنا أن نتىكد أنه بالرغ من أننا نجاهد في كل الفاائل
ا

بلوغ الكمال بجهدنا وغيرتنا ،فال يكفي نشاط اونسان وجهادن المجرد للبلوغ إلى عطية النعمة الغنية ما ل

يصن جهادن بالتعاون مع اه ،وتوجيهات اه لقلبه نحو الح .

ت كط او رثارق فما زمَّت انما َ "
م ل ن غو يل نا
نصلو فو وم ح اائل مع ن طن" :اَ َم َّ َو ْ
نلو .ثَّت كط او" (مز  .)1:24هلل ةط ممن ر ميلط نا ر ممنظطرة ط مل
(مز " )1:11ط ااب يلو ص رٍة ر َّ
ا ن ن م نحرى نحط مرل لد لما ع نيأ م رفا ا مل ر
طنه ر اانا نحط مف لد ل من ا
ينر
نحطر ل يك" م ًلنا
نحرانو
ط مللا ا المب ( مخ طة) .ط ظ ر لمق ط طح فو اطم من وْ " :
ً
محرة .ثب يطم" :ط ما مرع ف ننو" (مز  )13:11:م ًلنا يط هلل رنانا.
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ن لق لل م

ةول نح

ى حر د لرنانيا ل

هلل

اين زميت اينمو" يصين زميت لرنايو ط ياميطم" :فرحمايق يا رع ا

م ارفًا نه م س من طننا مل او م رحمد هلل منا

يننا ط ننيا ا يكًا ن يه منيا .ف ياميطم" :لل اليت
يننو" (ميز )1::22ظ ير ييط هلل م ي فنا

ازم ان ب ل ماننا.

وييلمق "ينيين وث يرة ةمييطمو فييو ن لييو" الييق م مييطب ماييو ان ييع اماأو يين م ي لرناييو مح يرة "ا ز ااييق الييلل

نف و" (مز )12:22ن طم ما ز ات فو ال و يي كر يق ميطحو م لنيد صيطرة م رويات م ا ينة مايو يينةا هلل
ملل

مه ةل ما ز ات م س فيك انزع م مطب م

ملط فو

ميلع م طان ب يل ه ا ا اج م ظ ب.

مييرع م نييو م ييونت نف ييو يير ً ا رض م ييوطت" (مييز .)11:22ةنييا ل ي
ط ً ييا "مييط
ى لرنانا محرة ن و فو منح ب ( رض م وطت) مط مب نيلنا يط هلل طحما اه...
ييينر حيين ل اييه

صييطأ منييياطة مواملييد فإنييه

ً ييا يييام
ةييل
م ييد يينةا طا نييه ينيين ا ثيير ط يييطكه فييو وييم محظييد ط

 - 3اه هو المعين في حياة الفايلة
مين

امحق ل

كلييع م يير مييا مييب اميين مرحمييد

يييك طةلييق طلمييق ينيينما ييزم

محرة.

يطمط اك أن ب ان لغط لمق مكر ق مل

ن انةب مل او لنما ف م هلل اائل " :نر نو فو حيق" (مز.)1:11

 - 4اه هو المعين في معرفة الناموس

حا فو م و ملطصطم لم م رفد منامطس ل اه

نييه

يع

يع

ي ى لرناييه

لوطنه اينب طومام فو مف

لد

اأا م منيرن منخياك فيو مييروة يم إرخيان هلل

منا ط انارانا ه لل ييطم ممرايم" :كرايق يا ُّ
رع يرفنيو ُ .يُ لق يلمنيو" (ميز  .)2:11ط" وخيى يي ي َّنيو فيأرى
يمييم ر يياق لنييق نييت لم ييو" (مييز  .)14:123ط ً ييا
ينائييع م ي خيير اق" (مييز  .)1::112ط"يلمنييو

" مم لب

ن ا م رفًد" (مز .)14:22

 - 5اه هو المعين في فه الناموس

نرق طصا ا هلل امر ب م م رفاه م رفد اامد ن ا

ط وثر م ةل أم ن طن هلل كامًا مف ب حا
مواط د فو وااع مخر د ف يطم" :ي نق نا .ف منو فأيرى خ ان اق" (مز .)111:112

اماأو ن وا منى ن طن مف ب ممطةطع مه امك د وما وا من ه لمماب ااب م رفد طصا ا هلل ممحفطظد

فو وااع مخر د طمع ةل ننن ظم مصلًا لم

ح ع مك د

هلل موو

لمه مخر د إايا … فما حصم يل ه م ف ب

وف ه ما مب نر هلل يلو ف مه طمًا موو ف ب مخر د رطحًا ط رى طصا ا ط طح.

ولمق يل

ناو مم اار ةل لمر "ل

هلل ةط م امم ف وب

ار نط ط ا ملط م

نم مم َّرة"

م رانا طومام يملنا اب ف نا امومام ي كر ق هلل؟! ط ً ا "لنه ان
ط طح وثر م ةل
(فو .)13:1
اؤمنط ه فيك م ً ا ااأممط لنله" طةنا ل أ اط انا ط ماننا ط حامامنا
طةع موب لنم مم ح
مآل ب ةل وله يك د م هلل.
لب ن طن ً ا لمق ف صلو مثله موو طةع مه ةل م ا م رحمد هلل اائ ً " :ن َا هلل ةل مل
طةع منا ن د م أ و د طن مد م ا م هلل م ط لزب
ف لاهُ منا" (مز  )1::1:مظ ًر نه وفو فيك
ومم ط امب نفس احننه طيطنه مم امر.
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ل م س إرنانا محرة لنما " مرع كلق ل رى"
ممنحن "
م س يطانا مو " مرع ُيطب ُ
م س امنخاك فو ميروة م " مرع فاح ي
م س نح

م س نح

مل

مل

او"
ن انو م " مرع حفظ مغر َ

ُن

ن لنما هلل "ُ

م ُ ْمو"

ن م ا ب ط لرملد" )مز.(2-1:121

ما اطمه ةل ل يعني أننا نستهين بغيرتنا وجهودنا ونشاطنا كىنها غير ارورية ،أو نستخد الحما ة،

بل ينبغي علينا أن نعرف أننا ل نستطيع أن نجاهد بدون معونة اه ط ص ر من اننا

نفع ملحصطم يلو

يك د منياطة م ظم ما مب اطةع منا ط كد مم طند ط مرحمد م د ل " مفرس ُم ن م طب محرع .ما ُمنصرة
غلع لن ا " ( 1صب .)2:1
اميطة
فم مرع" ( ب " )31:11لنهُ م س َّ
ُ
صار مو

لزمنا

صا".
ً

ن َح مع مكط اط ن طن اائل " :اطاو طارنمو" م س إرناو محرة ل ا ا .طمو " مرع طان

انميا مل ين منن ين مي س ح يع
مب و م لب لمب ناة ً ل يننما يل نه ان صار ُوىو م ويط
ً
احيااه طن ان م رحمد هلل "م س ننا وفاة م نف نا نفاور خ ًئا وأنهُ م نف ينا يم وفا انيا مي هلل ميل
ن لنا وفاةً ل نوط ن ب ي ن نن ن" (1وط .)1 1:3

 - 6اه هو المعين في نوال اويمان
وم ما

اماما
ان احيق مر م ً

هلل اائل ِ " :زْن ل ماننا" (مط )1:11لل مب
آمنط ن ا منحد م هلل.
أ

ط ًر فإ ط ةع م
ما
يننما اام م كرس " :م ا
فن ل مانق" (مط.)31:11 31

أ م

اك ط

لمنا ي

هلل حا

أُك م
اصطرط نه مو

ن ب أمط

ما نف ه و د م

محصطم يل ه إرنا ب محرة ل ا ا م

ى وفا د ل ماننا طينم ا ما مب انيب ام نا د

ةطل مخ كا كل وب موو غر لوب وامحنكد .طمونو كل ت م

م د طلمق

نلق موو

ل مانه ان نازع مطنات مخق ط ُ حع يلو مص طر ف لق ة ًوا مر ً ا ملمق
طآ ر ً ا طنن
يطنا مانه اائ ًُ" :طم ا ن فأ ِ
َي ْ ينب ل مانو" (مر.)12:2
صرخ لم مرع ل اه كامًا ً
م يطك ملمق فم

ظ

نه

ر محاياج لمي

محاانا لم ينا د هلل محفظه م
ل ونا ان طنننا كرس
ً
اصد ط ميرع نف يه ط يح فيو نن يم ايائ ً" :وميا
م طند هلل من ئمد محفظ ل مانه وط مانا ًر ط يم
يو" ( ييط)2:11
ييينر
مغصي
يأْاو ثمي ٍير مي ل اي ِيه ل مييب ث ييت فييو مورمييد وييلمق نيياب ً ييا ل مييب اث اييط في َّ
اف لييط خي ًئا" ( ييط .)1:11فكد غبدداوة وشددر أن ننسددب األعمددال الصددالحة إلددى
ط ً ييا "لنوييب يينطنو اييينرط
جهادنا اللاتي وليس إلى نعمة اه وعنايته ،وهلا ما واح بجالء في دول الدرب حيدث أعلدن بىنده ل يقددر أحدد
ٍ
ٍ
كل عطَّ ٍ
أن ُيظهر ثمار الروح بدون وح ِيه وعونه .ألن " َّ
موهبة تامة هي من فو نازلد اة مدن عندد
صالحة وكل
ية
أبددي األندوار" (يددع  ...) 7:ويوافد الرسددول الطوبدداو ددائالا" :وأ ُّ شد ٍ
ديء لددك لد تىخددلنُ ! وان كنددت ددد أخددلت

فلمالا تفتخر كىنك ل تىخل" ( كو.)7:4

 - 7اه هو المعين في احتمال التجارب
ما نحامله م انارع احم نا

امن يلو اطانا انر ما ةط يلو مرحب هلل ط رخان لل لي

111

مر يطم

مناظرة 3

مكط يياط اييائ ً" :مييب اُ ِ
ص ي ْوب انر ييد ل َّ خييرَّد .طمو ي
ً ا ممنفل ما اك ط

ن م مع مانر د

مييل

هلل م ي

احاملط " (1وط.)13:14

يينيوب اُ َّنر ييط فييطق مييا ا يياك ط

ييم

ُ ن هلل رط حنا ط يط ا موم يمم صامح ط مم ف نا وم ما ر  .ط لمنا لمق مر طم اائ ً" :ط مه
م ب مل ااب م لمط ت ريو م رى م ظ ب رَّنا طع مم ح نب م ن ل ن م وملوب فو وم ٍ
يمم
صامح ماصن ط مخ َئاهُ يام ً ف وب ما ُر ِ و مامه" (يع .)14:13 11طان اط م م نم ةم ا امطن وو م اب
صامحا امن مد
ناو
ً
م ب نفس لمر اائ ً" :طر نا نف هُ طع مم ح ط هلل طنا مل حَّنا ط يكانا يز ًو نًّا طر ً
ٍ
طيمم صام ٍح" (1اس.)11:1 11
ز الط وب ط ث اوب فو وم و ب

 - 8اه هو المعين في نوال المخافة اولهية

م افييد هلل ماييو ييا نث ييت ف ييه ان ييوع

يرر ط ييطح
ط ي ًير فييإ لرم ييا من ييو احيينث يلييو م ييا هلل ميي ً
حن م افطنو وم ل اب م رةب ط ر ط نةيب مي ينةب .ط اكيع
حن طكر يًا ط ً
يل نا منه ف يطم" :ط يك ب الًا ط ً
م ب ي ًن نًّا نو رنع يين ب لح ي لمي ب ط ن يم م يافاو فيو اليط ب في ح ينط ينيو" (لر.)32:31 24

رطحا نن ًن ط نزع الع محنير مي محم يب ط يكي ب
ط يطم حزا ام ً ا "ط يك ب الًا ط ً
حن ط ن م فو ن لوب ً
الي ييع محي ي ٍيب موي ييو ي ييلوط في ييو فرئ ي ييو ط حفظي ييط حوي ييامو ط ملي ييط ي ييا ط وطني ييط مي ييو خ ي ي ًا فأني ييا وي ييط م ي ييب لم ًي ييا"
(حز.)12:11 14

 - 9اه هو المعين في اورادة الصالحة
انف ل ليمام مصامحد ةط ة د م

لنييه موننييا

هلل فو نفس مكر ق ...طمع لمق فنح ن احق من امد ط م ياع

ننا يين ط ن مييم فييو افاي نييا مييع يمييم هلل طارا ييع م نا ييد

يظ ب .طان طصى ةل ط طح فو فر ماثن د ( صطرة رمز د) اائ ً" :ما
مامييق محث ي

ط منرناخي

ا

م ييد ممط ييطيد م ي

ق مرع لم يق لمي

ط لمييطر

ط مون ييان

نلنييا اةاميياب
لرض مايو
ط مفييرز

نييت ن ييم لم ييا مامالو ييا طاكييرن خي طًا وث يرة مي
ي ع خي طع وثير ط يظيب منيق طنف يب ميرع لم يق ماميق ط ير ا ب فإنيق احيرم ب.
ط محط ط م ط ي

ايكيع

ييأاو ييب لميي

رض

م ب ي ًن ط اخفق يل ب ط اصاةرةب" (اث.)3-1:1
مييين يل ي

موايياع ييأ

مم ان ...مو فو مينطرةب

ممط ي ن طي مات م نا د
يل نا لما

م ك ييد

م ييد م اصييد امحر ييد م ييت لن ار ييد طةييو

امفط لمق .م ةل ن اك ع

م د من ئمد .ففرأ م

نرى ط طح ما نن ي ه رنانيا محيرة طميا نن ي ه

أ ط مان ر منانحد ط منصرة ا أ من مد

نك ع خغى ط ن مم م روات مممنطحد منا م ا م هلل...

 -21اه هو الل يريد أو يسمح باألمور أن تحدث
ل ق نا

نيطم إ ما م اي ب نه

وم خوو حنث لما إرناه ط
حنث

ماح منه ما

من ن د مم نلد

ماح منه فوم ما ةط

نزيت حما د هلل ينا

اا لك يل نا.

حنث خوو فو ةل م امب نط

ماح هلل .طيل نا

م د طنح

ر حنث إرنة هلل طينا اه طوم ما ةط

ع كا انا ط ا طة الط نا ط ماحنا ملخ كا

ن رى

ن لمق

ط لةط و

مؤون "لللك أسلمه اه إلى أهو ِ
اء الهوان" (رط.)11:1
لمنا مر طم لمق
ً
ط ً ييا "ومييا مييب

اح يينط

يييط هلل فييو م يرفا ب أسددلمه اه إلددى لهد ٍدن مرفددو
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رط.1::1
يرض ييو .فسدددلمته إلددى سدداوة لدددوبه .
ط يييطم هلل ييامن و" :فلييب ييمع خ ي و مصييطاو ط ييرئ م مييب ي َ
مؤ مرت نف ب" (مز...)211 11::1
م لوط فو َ
الجمعة  22أبيب 676
 29يوليو 961

المبادئ

ملخ
 تىتي الدعوة لتكريس القلب ه بطر ثالث:

وييط لمييق امافايييم مييع طص ي د م ي طصييا ا موايياع ممييينس ف اييطع

 مددن اه مباشددرة وييأ

ملرع طان خااق لم ح اة ماور س موامم مل انة ف ارق م امب م ح ا رةًا.

ن ييا ط ييلب ال ييه

م د ف نا.

 عن طري ال تداء بالغير طةنا رنع مف م ً ا لم يمم من مد
 عدن طريد األحدزان والتجدارب لل نزينيا هلل مي ح يياة مايرى مويو ميا ن يرى حي يييد مح ياة مزئليد طنكليع مح يياة
ً ا نط ن مد هلل

م اا د  -طةنا

 مكر ق مثامث نط نه نن

من ييان ط ممثييا رة ف ييم من مييد

ط مو م نحرفت ح اا ب.

ن ا فو موفر ط م أس ن ً م

يك

مكرق مو وث ر

نوط ه ط راف ط لم امب ومام محع ط م خق

م ييد .طيلييو م وييس وث ييرط

 الترك الماد وأ

ارق

 ترك السلوك القدي

م يو ي م

يينوط مح يياة مييع هلل امحييع مويين ب ي م مار ييو

 يىخل الزهد مراحل ثالث أو درجات ثالث:
ن ا

انف ه مانر د ملح اة مع هلل.

ض ط وم ممالوااه لر د طةنا ارق

ن ا ما م س مه.

مما فو ن له.

 ترك األرايات ط رافاع ميلع فو م ماط ات.
 ماطاى ينن
ط رننا لم

نرند م نا نمطن ح اة

ن ا

مل

نارق ممان ات حا ل طزينا وم خوو

وفو

ًا

من ر لنما منناةن فو ارق يان انا ن مد مرع طةل

الط نا ما ش ماأملد فو م ماط ات.

 حااج ةل مارق فو

صطرة م صطر لم ن ان

ن ا

وفو لنما مااحرر لةاننا طارافع

مم انن يلو اطة يمم من مد ط م نا د

ن ا في التعرف علي الفايلة ا رفًا يملًا ل ا ارًا .طةط مل
فاهلل ةط مل
فهمنا مننروه لنر ًوا رًا رطحًا االطاه منفس طا ا ر اطاه .طةط المعين في التجارب .طةط مل
فينا ف نح ن ينه.

م د.

يكشف الناموس وينير

2

احنث ن لمق فو نفس ممط طع و ى
طينا اه موو ا نن  .ثب

ااب محن ث أنه نا

ن ا حر

رنة مه

ي م مطصا ا ط رف

فو مناصى مل م طةب مخااا
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ا طمو ا طمه م ا حااج لم ن مد ملَّه

مزةن فو مرحله مث ثد.
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مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
4

الفتور الروحي والحرب الروحية
لألب دانيال
 -1مقدمة

من بين فالسفة المسيحيين الجهابذة نعرف األب دانيال ،الذي لم يتمثل بقاطني برية اإلسقيط في كل

فضائلهم فحسب ،بل وامتاز على وجه الخصوص بنعمة االتضاع.

قدمه الطوباوي بفنوتيوس رئيس الكنيسة في البرية
وبالرغم من صغر سنه إال أنه بسبب نقاوته وقداسته ّ

شماسا ...وكان يتوق أن يراه شري ًكا معه في الكهنوت وأن يصير خليفة له من بعده ...واذ نال دانيال رتبة أعلى
ً
في الكهنوت لم يتخ َل عن اتضاعه ،فلم يكن يشترك مع األب بفنوتيوس في خدمة الذبيحة ككاهن بل كان يخدم
معه كشماس...

 -2سؤال عن سبب الفتور الروحي

أحيانا حين نكون في القالية ونحن مغمورين بالسعادة القلبية
لقد سألنا الطوباوي دانيال :لماذا يحدث
ً
الكاملة ،وفرح ال ينطق به ،ومشاعر مقدسة غزيرة ،ال يستطيع النطق أن يعبر عنها ،إنما حتى المشاعر ال تقدر

ثمار روحية ،ونصلي حتى في أثناء النوم ،ونشعر بأن الطلبات
أن تدركها ،فتخرج صلوات نقية ويمتلئ العقل ًا
تخرج بنشاط وقوة ،يحدث بغير سبب أن نمتلئ فجأة بالحزن العميق ونسقط في الغم بال سبب ،حتى أنه ليس فقط
تغلبنا المشاعر ،بل وتصير القاللي بالنسبة لنا مرعبة ،والقراءات تهرب من أمامنا ،نعم وصلواتنا تصير بغير

استقامة وغموض ،واذ نتنهد ساعين للعودة إلى حياتنا األولى يعجز عقلنا عن ذلك ،ويضل شغفنا الذي به نود

تماما ،ونصير عاجزين عن طريق
أن نثبت أمام اهلل ،وتنحرف عقولنا إلى األفكار المضللة ،وتنسحب ثمار الروح ً
االشتياق إلى الملكوت أو الخوف من الجحيم !
 -3لقد ذكر اآلباء ثالثة أسباب للفتور (الجفاف) الروحي الذي نتحدث عنه:
ا .إما لسبب اإلهمال من جانبنا.

ب .أو بسبب هجوم شيطاني.
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ج .أو بسماح من اهلل.
فيأتي الفتور عن طريق إهمالنا ،بسبب أخطائناا أو تراخيناا ساالكين باهماال أو طاي  .عنادما نكاون فاي

حالة كسل نتغذى باألفكار الرديئة ،وبالتالي تثمر أرض قلبنا شو ًكا وحسا ًكا ...ويجعلناا مجادبين وباال ثمار أو تأمال
روحي.
ويأتي عن طريق الهجوم الشيطاني ،وذلك عندما نجتهد نحو الرغبات الصالحة .فان عدونا ماكر،

يدخل إلى قلبنا بغير معرفتنا وضد رغبتنا ويسحب منا عزمنا الحسن.

 -4الفتور بسماح من اهلل

أما عن الفتور الذي بسماح من اهلل فهناك سببان...
ا ف رلوبنااا ،عندئااذ ال ننكار أن نقاااوة قلوبناا السااابقة هااي

أولا :يتركناا اهلل فتاارص رةاايرص لكااي ننتبا إلان
هبة من ِربل الفتقااد اللهاي .فبساقوطنا فاي التجرباة عان طرياق تارك اهلل لناا وعجزناا عان العاودة إلاى حالاة النقااء
والبهجااة السااابقة عاان طريااق التنهاادات أو الجهااود التااي نبااذلها ،نااتعلم أن سااعادة قلبنااا السااابقة ليساات نتيجااة لنشاااطنا

الذاتي ،بل هي عطية من اهلل ،وأنه يجب أن نطلبها من نعمة اهلل واستنارته.

ثانيا :وأما السبب الثااني فهو ألجل امتحاننا من جهة المثابرص والرسوخ ال قلاي والغيارة الحقيقياة .فعنادما
ا
يتركنااا ينكشااف فينااا بااأي هاادف قلبااي ونشاااط فااي صااالتنا نبحااث عاان الااروح القاادس .ولكااي نعاارف كيااف يلزمنااا أن

نجاهااد باااحثين عاان السااعادة الروحيااة ...ونااتعلم أن نحااافظ علااى بهجااة النقاااوة بااأكثر حاارص وصاايانة ونتمسااك بهااا

بأكثر ثبات .فالبشر عامة ال يحرصون على المحافظة على ما يظنون أنه يمكنهم بسهولة الحصول عليه.

 -5ف ل الن مة علينا

دوما ألجل خيرنا ،فاذا تركتنا نعمة اهلل فان كل الجهود
بهذا يتكشف بجالء أن نعمة اهلل ورحمته يعمالن ً
ايئا .فمهمااا جاهااد إنسااان بكاال نشاااط ال يقاادر أن يصاال إلااى حالتااه األولااى بغياار معونااة اهلل ،وهااذا
العاملااة ال تنفااع شا ً
يشاء وال لِ َم ْن يسعى بل هلل الذي يرحم" (رو.)1::1
يظهره القول" :فا ًذا ليس لمن
ُ
هااذا التخلااي ماان الناحيااة األخاارى ال يمنااع االفتقاااد اإللهااي المقاادس ال ااذي نااتكلم عنااه ...إذ يحااث غياار

العمااي بالجهاال ،وبرحمتااه يبكتنااا وي دبنااا ،ويسااكب فااي قلوبنااا مااا ي نبنااا
المسااتحقين ويعااظ النااائمين ،وينياار عينااي ُ
ويدفعنا إلى االستيقاظ من نوم الكسل.

غالبااا مااا نمتلاائ بافتقاااد إلهااي مفاااجئ برائحتااه الطيبااة بقااوة فائقااة ...حتااى أن الااروح تختطااف بهااذه
وأخيا ًا
ار ً
االبتهاجات ،وتُمسك كما لو كانت في حالة ده روحي حتى تنسى تلك الحقيقة أنها ال زالت في الجسد.

 -6داود يختبر حالة الفتور كفرةة للجهاد

أحيانا يكون لصالحنا ،وفي صالته
يعرف داود الطوباوي بأن هذا الترك الم قت من جانب اهلل تجاهنا
ً

طلب أن ال يكون ذلك على الدوام (ألنه يعلم أن ترك اهلل لإلنسان فيه ضرر حيث تعجز الطبيعة البشرية عن
توسل بأن يكون ذلك في حدود معينة قائالً" :ل تتركني إلن الغاية" (مز .)9:111
السلوك نحو الكمال) ،لذلك ّ
بمعنى آخر يقول :إنني أعلم أنك تترك قديسيك ألجل فائدتهم وذلك المتحانهم ...لذلك فأنا لست أسأل أال
خير لي أني تذللت" مز  ،)91:111وال من النافع
تتركني ،ألنه ليس من المفيد لي أال أشعر بضعفي (لذلك قال " ٌ
لي أال تتاح لي فرصة للحرب .وهذه الفرصة لن تتاح لي بالتأكيد مادمت أمتلئ بحماية اللّه الدائمة .فالشيطان ال

131

مناظرة 4

مجانا يتقي أيوب
ومشتكيا ضدي وضدك" :هل
معترضا
مستندا على حمايتك ،فيتقدم
يتجاسر ويحاربني مادمت
ً
ً
ً
ً
اهلل أَليس أنك سيتججت حوله وحول بيته وحول كل ما لهُ من كل ناحية " (أي  .)11-1 :1فأنا ألتمس منك أن

كثير") وذلك ألن مفيد لي أن تتركني رليالا حتن يمتحن ثبات
تتركني لكن "ليس للغاية" (اللفظ اليوناني "ليس اا
حبي.
ّ
ات عنايتااك اإلنسااان فااي البريااة
اي أن تتركنااي كثيا ًا
ار لخطاياااي واسااتحقاقاتي ،ألنااه إن تَركا ْ
ماان الخطاار علا ّ
نجرب فاوق ماا نساتطيع بال
طويالً ال يقدر أن يحتمل فيستسلم للعدو .فأنت عالم بقوة اإلنسان واحتماله ،فال تدعنا تج
أيضا المنفذ لنستطيع أن نحتمل (1كو.)13:11
ستجعل مع التجربة ً

أيضا في سفر القضاة عن أمر كهذا في ةورص رمزية (قض ...)1:3،4فقد ترك األمم ليس ليمناع
ونق أر ً
سالمة الشعب (اليهودي) ،وال لضررهم ،إنما ألناه يعلام أن ذلاك فياه خيارهم .فااذ يضاايقهم األمام باالهجوم يشاعرون
باحتياجهم إلى العناية اإللهية .لهذا يستمرون متطلعين إلى اهلل طالبين معونتاه وال يتهااونون فاي كسال ،وال يفقادون

فضيلة االحتمال والعمل ،مجاهدين في الفضيلة.

 -7النزاع بين الجسد والروح لخيرنا

نق أر عن معركة كهذه قائمة في أعضائنا ألجال خيرناا ،إذ يقاول الرساول" :ألن الجساد يشاتهي ض تجاد الاروح

والروح تج
اعا
أيضاا نجاد ةار ا
ضد الجسد .وهذان يقاوم أحدهما اآلخار حتاى تفعلاون ماا ال تريادون" (غاال .)19:1هناا ً
رسخ في أجسادنا بترتيب من اهلل.
وحيث يوجد شيء مشترك باين كال البشار بغيار اساتثناء ،فمااذا نظان إالّ أن هاذا يخاص الطبيعاة البشارية

ذاتهااا منااذ سااقوط اإلنسااان األول ...واذ نجااد هااذا األماار المشااترك ينمااو مااع نمااو اإلنسااان ،فإننااا ن تقااد بااأن هااذا

السماح من اهلل ل ل رر ال نسان بل ألجل م ونت ...

ُوجد هذا النزاع فينا بترتيب من الخالق بطريقة تفيدنا ورد دعانا وحثّنا علن السمو .فلو لم يكن يوجد
خطر (ألننا ما كنا نجاهد ونطلب السمو).
نزاع لنشأ سالم ،لكن مملوء اا

 -8سؤال
اى لنااا إال أننااا لاام نسااتطع أن ناادرك
جرمااانيوس :بااالرغم ماان أن الاابعض قااد ألمااى عاان المعنااى الااذي ُوضا َ
تماما ،لذلك نرغب منك أن تشرحه لنا بأكثر وضوح .ويبدو أن الرسول أشار إلى ثالثة أمور:
المعنى الرسولي ً
أولا :نزاع الجسد ضد الروح.

ثانيا :شهوة الروح ضد الجسد.
ا
ثالثاا :إرادتنا الحرة التي تبدو أنها تقف بين االثنين ،وقد قيل عنها أنهم ال يقدروا أن يفعلوا ما يريدونه...

 -9دانيال

لكاي نفهام األماار يهمناا أن نوضااى األسائلة ...فبااالرغم مان أن الاذي يسااأل األسائلة يجهاال اإلجاباة عليهااا،

لكن متى سأل بحكمة وتعلم ما لم يعرفه فهذا يحسب له حكمة.

فبحساب التقسايم الااذي أوضاحته يباادو أن الرساول يشااير فاي العبااارة إلاى ثالثاة أمااور :شاهوة الجسااد ضاد

الروح ،وشهوة الروح ضد الجسد ،والنزاع المتبادل بين بعضهما البعض حتى يظهر القول أنهم ال يقادروا أن يفعلاوا

سببا باعثًا للنزاع.
ما يريدونه كما لو كان ذلك ً
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أيضا أمر رابع قد تغاضيت عنه وهو "أننا نفعل ما ال نريد".
يوجد ً
واآلن يلزمن اا أوالً أن نعاارف مااا همااا هاااتين الاارغبتين أي رغبااة الجسااد ورغبااة الااروح ثاام نناااق

أخير نعرف بنفس الطريقة ما ال يمكن أن ننسبه إلرادتنا الحرة.
إرادتنا الحرة التي تقف بين االثنتين ،و ًا

بعااد ذلااك

 -11مفهوم كلمة "الجسد"

استخدمت كلمة "الجسد" في الكتاب المقدس بمعان كثيرة.

فأحيان ااا يقص ااد به ااا "اإلنس ااان" ،أي م ااا يش اامله م اان جس ااد وروح ،مث ااال ذل ااك "وال َكلِ َم ااة ص ااار جس ا ًادا"
-1
ً
يو" ،14:1ويبصر ُّ
كل ٍ
بشر (جسد  )fleshخالص اهلل" لو.::3
أحيانا يقصد بهاا النسان الخاطئ الشاهواني مثال "ال يادين روحاي فاي اإلنساان إلاى األباد .لزَيغاناه
 -1و ً
هو بشر (جسد  ")fleshتك.3::
أحيانااا تسااتخدم للت بياار عاان الخطايااا ذاتهااا ،مثااال ذلااك "وأمااا أنااتم فلسااتم فااي الجسااد باال فااي الااروح"
 -3و ً

ودمااا ال يقاادران أن يرثااا ملكااوت اهلل" 1كااو ،11:11ويليهااا "وال ياارث الفاسااد عاادم فساااد"
رو ،1:9و ً
لحمااا ً
أيضااا "إن ً
1كو.11:11
أحيانااا يعنااي بهااا القراباااة والنساااب ،مثااال ذل ااك "هااوذا عظمااك ولحم ااك نحاان" 1صاام  ،1:1ويقااول
 -4و ً
ِ
أناسا منهم" رو.14:11
الرسول "لعلّي أُغير أنسبائي (جسدي  )my fleshوأخلّص ً
فيلزمنااا أن نعاارف أي معنااى يقصااد بااه كلمااة "الجسااد" ماان هااذه المعاااني األربااع .فانااه بااال شااك ال يكااون
جسدا" ،وال ما جاء في العبارة "ال يادين روحاي فاي اإلنساان
المعنى المقصود هو ما جاء في العبارة "وال َكِل َمة صار ً
ضد الروح والروح تج
إلى األبد لزَيغانه هو بشر (جسد)" ،حيث أن كلمة "جسد" في القول "الجسد يشتهي تج
ضد الجسد"
ال تستخدم بمعنى إنسان شرير كما جااء فاي اآلياة الساابقة (معناى ،)1ولام يكان ياتكلم الرساول عان أماور محسوساة
بل عن أمور في داخله تقوم من وقت آلخر بمقاومته.

 -11يلزمنااا أل نأخااذ كلمااة "الجسااد" هنااا بم ناان النسااان أو المااادص الملموسااة ،إنمااا يقةااد الرادص الشااهوانية
والرغبة الشهوانية.

ةالحا ورغبات روحية للروح.
ماديا بل
كذلك كلمة "الروح" ل يقةد بها ا
ا
شيئا ا
تكملاوا شاهوة
هذا المعنى سبق أن أعلنه الرسول الطوباوي في بداية حديثه "وانما أقول اسلكوا باالروح فاال ّ
ضد الروح والروح تج
الجسد .ألن الجسد يشتهي تج
ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما اآلخر حتى تفعلاون ماا ال تريادون".

معااا ،لااذلك تقومااان
فاااذ توجااد االثنتااان ،أي الرغبااات الجساادية والرغبااات الروحيااة وهمااا فااي نفااس اإلنسااان ً
بقتال داخلي يومي.
فالشااهوص الجساادية تاادفع بنااا بطاايي نحااو الخطيااة ،لنماارح فااي تلااك األطايااب التااي تتجمااع بالسااتكانة

الحا رص .ومن الجاناب اخخار ت ار اها الشاهوص الروحياة ،راغباة فاي النهمااك فاي الجهااد الروحاي ،حتان أنهاا
تتااوق أن تااتخلى حتاان ماان الحتياجااات ال اارورية للجسااد ،راغبااة فااي الساامو بهااذأ األمااور دون أن تنشااغل

ب

فات الجسد.

يسر الجسد بالخالعة والشهوات بينما ال تريد الروح حتى الرغبات الطبيعية.
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 أحاادهما يطلااب أن يغااطتج فااي النااوم ويشاابع ماان الطعااام ،واآلخاار ينااتع
يحصل حتى على النوم والطعام الضروريان للحياة.

اود لااو لاام
بالسااهر والصااوم ،حتااى يا ّ

 أحدهما يشتاق إلى االغتناء بامتالك كل شيء بكثرة ،واآلخر يكتفي بالحصول على القوت اليومي الزهيد.

 أحدهما يطلب الترفياه واإلحاطاة بالمناافقين حولاه كال ياوم ،بينماا اآلخار ال يرياد الترفياه ويطلاب االنفاراد فاي
الصحراء القاسية ويتجنب الناس.

 أحاادهما يعااي
تُقدم ضده.

علااى الك ارمااات البش ارية والمااديى البشااري ،والثاااني يتمجااد باالضااطهادات والمضااايقات التااي

 -12فائدص وجود النزاع بين الرغبات الروحية والجسدية

موقف اإلرادة الحرة التي للاروح موقفًاا وساطًا باين هاذين الناوعين مان الرغباات يساتحق اللاوم إلاى حاد ماا،
فهي ال تسر بكثرة الخطايا ،وال تجتهد في قمع ذاتها من أهواء الجسد ،غير راغبة في احتمال المتاعب الالزمة.

مجاهدة.

اود المحافظااة علااى عفااة الجسااد باادون أي تعااب للجسااد .وتطلااب نقاااوة القلااب ماان غياار أن تسااعى
إنهااا تا ّ

اود الحصااول علااى عطيااة
وترغااب فااي االلتصاااق بالفضااائل الروحيااة مااع حفظهااا للمباااه الجساادية .وتا ّ
الصبر من غير أن يحدث ضايق .وتطلاب أن يكاون لهاا اتضااع المسايى دون أن تفقاد األمجااد األرضاية .وتشاتاق
إلى بساطة اإليمان مع حبها لشهرة العالم .وترغب في خدمة المسيى مع الرغبة في مديى الناس...
وباختةار إنها تشغف بالتمتع بالبركات ال تيدص من غير أن تفقد البركات الحا رص.
هذه اإلرادة الحرة لن تقودنا إلى بلوغ الكمال الحقيقي ،بل تنحدر بنا في حالة يائساة مان الفتاور .وتجعلناا

ااردا أو
اارا ،ليتاك كنات ب ً
كأولئك الذين انتهرهم اهلل في سافر الر ياا قاائالً" :أناا عاارف أعمالاك أناك لسات ب ً
ااردا وال ح ً
ار أنا مزمع أن تج
أتقيأَك من فمي" (ر .)11:3،1:
باردا وال ح ًا
ًا
حار .هكذا ألنك فاتر ولست ً

فااي هااذه الحالااة نقااف بااين الجااانبين فتضااطرب أحوالنااا ونهلااك بااالفتور .فاااذ نتاارك العماال إلرادتنااا الح ارة،

ونرغب في قيادتها في هذا االتجاه من الكسل ،تظهر الشاهوات الجسادية وتضاايقنا بأهوائهاا الشاريرة ،وتجعلناا غيار

محتملاين أن نبقاى فاي حالاة النقااوة التاي كناا نتمتاع بهاا ،وتغويناا باالفتور ووساائل اللاذة الشاائكة التاي تادفع بناا إلاى
الخوف.

كااذلك إذا مااا التهبنااا بنشاااط الااروح ،نرغااب فااي اقااتالع أعمااال الجسااد ،وماان غياار أن تلتفاات (الااروح) إلااى

الضااعف البشااري تحاااول أن تساامو بنااا فااي الجهاااد ال ازئااد فااوق حاادود الفضاايلة ،لكاان ضااعف إرادتنااا البشارية يسااحبنا

ويردنا عن الحد الزائد الذي يريده الروح والذي يضرنا.
ّ

وعلى هذا فان النتيجة هي أن التناقض بين النوعين من الرغبات يصير في نزاع من هذا النوع ...وهاذا

يؤدي إلن نوع من التوازن في ميزان الجساد ،حيات تنكشاف حادود الجساد وحادود الاروح باأكثر دراة .فاالُ يسامى

للعقل أن يلتهب بجهاد الروح ليتسلط من الناحية اليمينية (أي يجاهد فاوق الحادود متناس ًايا ضاروريات الجساد) ،وال
يسمى للجسد أن يميل إلى أشواك الخطية من الناحياة الشامالية (أي ال ينادفع نحاو رغباات الجساد متجااهالً رغباات

الروح).

يوما فيوم لفائدتنا ،فإننا ننسحب إلن المرحلة الراب ة ...فنكتسب نقااوص القلاب
وبينما يعمل هذا الةراع ا
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ل بالكسااال بااال بالجهااااد المساااتمر وانساااحاق الاااروح .فنس ااتعيد عف ااة جس اادنا باألصا اوام والج ااوع والعطا ا

والس ااهر

المستمر ،ونحصل على هدف قلوبناا باالقراءات والساهر والصالوات الدائماة وأتعااب الوحادة .ونناال الصابر باحتماال

معاديا لنا...
الضيقات ،ونخدم خالقنا في وسط احتمال اإلهانات ،ونتبع الحق ولو أبغضنا العالم وصار
ً

علمااا جنااود
اليما مضا ً
هااذا النازاع ُيحاادث تعااادالًً ،
امونا للفضاايلة معتاادالً بااين الطاريقينُ ،م ً
فاتحااا لنااا طريقًااا سا ً
المسيى أن يسيروا في الطريق الملوكي (اإللهي).
وعل ااى ه ااذا فان ااه إذا م ااا ظه اار الفت ااور ف ااي اإلرادة البلي اادة الت ااي تح اادثنا عنه ااا ،ينش ااغل العق اال بالش ااهوات

الجسدية ،وعندئذ يصطدم بالميول الروحية التي ال تقبل الخطايا األرضية بأي وسيلة.

كذلك رغبات الروح الزائدة تسمو بروحنا إلى النشاط الزائد ،وتتجه لكي تسمو إلى رفعة مستحيلة بال

حدود ،لكن ضعفات الجسد تجعله يذعن إلى االعتبارات الصحيحة إلرادتنا الحرة مع الحصول على نصيب

مناسب في طريق الكمال...

 -13هكذا فان هذا الصراع (الذي بين رغبات الروح والجسد) يسبب لنا فائدة كبرى ...ففي أثناء مقاومة الجسد
نتحةن من تلك األمور الشريرص التي يفكر فيها عقلنا ،ون ود إلن حال أف ل عن طريق التوبة...

 -14فائدص الن ال مع شهوص الجسد

 ...الااروح التااي ل تاارتبط بمااادص جساادية ،1ل تجااد غف ار انااا عاان الخطيااة التااي تسااقط فيهااا ...ألنهااا ل

تةطدم ببواعت جسدية مثلنا ،إنما تخطئ بفساد الرادص .لذلك فإن خطيتها بال غفران و

إذ تسقط من غير

فها بال عالج .فإنها

فات أر ية ،ل تجد مكا انا للتوبة ول للغفران .وعلن هاذا فاإن الةاراع باين الجساد والاروح

ليس فقط غير م ر ،بل وبالحقيقة مفيد لنا.

طا ال
طا نشااي ً
 -15أولا :ألنااه عاان طريقهااا (شااهوص الجسااد) نلااوم أنفساانا علاان كساالنا واهمالنااا ،فهااي تشاابه ضاااب ً

يساامى لنااا أن نحيااد عاان الطريااق الصااحيى للنظااام ...فاااذا مااا أهملنااا ولااو قلاايالً ،تثااور فينااا بباعااث الشااهوة ،وبالتااالي
تأنيبا يعيدنا إلى االعتدال الصحيى.
يحدث ً

ثانيا :ألنه في حالة العفة والنقاوة الكاملة التي تهبنا ّإياها النعمة اإللهية ،نجد أنفسنا محفوظين مان الزناا
ا
الجسدي ،حتى أننا نظن أننا ال نعود نضطرب بأي أهواء جسدية ،وبهذا نخطائ ونناتفف فاي داخال قلوبناا ،كأنناا ال
نحمل فساد الجسد .لكن بأشواك الشهوات نخ ع ونتذكر أننا لسنا إل بشر...

 -16الكبرياء مع ال فة أشر من شهوات الجسد

خطر من كل الخطايا والشارور .وعلاى هاذا فاناه لان يناال أي
بالحقيقة أن الكبرياء الذي يتبع النقاء أكثر ًا
مكافااأة فااي بلااوغ مرتفعااات العفااة ...التااي فيهااا يظاان اإلنسااان إنااه لاان يخضااع ألي شااهوة جساادية ،فيسااقط ماان سااموه
وروحانياته إلى هالك أبدي بسبب كبرياء قلبه.

لهااذا مااا كااان يبقاان لنااا أماال لااو لاام يوجااد فينااا منااذر للكساال ماان جانبنااا فااي جساادنا أو عقلنااا (وهااي

الشهوات الجسدية) ،ول كنا نجاهد في الوةول إلن مجد الكمال ونحاتفظ بالتادبير الةاحيا والزهاد لاو لام ت مال

اعا وتج لنا ماهرين ومشتارين إلن تنقية نفوسنا من الخطايا الروحية.
فينا المثيرات الجسدية فت طينا ات ا
1مثل المالئكة الذين سقطاوا (إبليس وجنوده).
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 -19جرمانيوس :ما هو الفرق بين اإلنسان الجسداني واإلنسان الطبيعي وكيف أن الطبيعي أشر من الجسداني
 -19دانيال :يتحدث الكتاب المقدس عن ثالثة أنواع من األرواح :الجسداني ،والطبي ي ،والروحاني.
أيضا ال
لبنا ال طعاما ألنكم لم تكونوا ُ
فيقول الرسول عن الجسداني "سقيتكم ً
بعد تستطيعون بل اآلن ً
جسديين "
أيضا "إذ فيكم حسد وخصام وانشق ْاق أَلستم
تستطيعون ألنكم ُ
ّ
بعد جسديُّون(1 "..كو .)1:3،3و ً
أما عن الطبي ي فيقول" :لكن اإلنسان الطبيعي ال يقبل ما لروح اهلل ألنهُ عندهُ جهالة" (1كو.)14:1

فيه من ٍ
شيء وهو ال يح َكم ِ
ٍ
أحد" (1كو.)11:1
كل
أما
أما عن الروحاني فيقول" :و تج
الروحي َفيحكم في ّ
ُّ
ُ
أيضا "فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة" (غال.)1::
و ً
خاصا
شيئا
بالزهد نترك ما هو جسدي ،أي نبدأ باالنفصال عما يتصل بأمور هذا العالم ،وال نصنع ً
ً
بنجاسة الجسد .وبالرغم من ذلك يجب أن نجاهد بحرص بكل قوتنا للحصول على الروحانية خشية أن نخدع

أنفسنا بالسعادة ،حيث يبدو أن إنساننا الخارجي قد ترك هذا العالم وتخلص من أدناس الزنا الجسدي ،وأننا قد

وصلنا إلى مرتفعات الكمال ،فنهمل وال نبالي بنقاوة نفوسنا من التأثيرات األخرى .بهذا التخلف نصير غير قادرين
على الوصول إلى مرحلة التقدم الروحي ،إذ نظن أنه يكفي لكمالنا أن نعزل إنساننا الخارجي عما يتصل بهذا

العالم ومسراته ...وبهذا نجد أنفسنا في حالة من الفتور تعتبر أشر من أية حالة .وبذلك نجد اهلل يريد أن يتقيأنا إذ

حار أنا مزمع أن تج
أتقيأَك من فمي" (ر .)1::3
باردا وال ًا
يقول" :هكذا ألنك فاتر ولست ً

وليس باطالا ي لن اهلل عن أولئك الذين سبق أن ربلهم في أحشاء محبت  ،ورد ةاروا لألسف فاترين.

أشر من أولئك الذين لم
إن سيتقيأهم وينزعهم من أحشائ  ...إن يريد أن ينزعهم من رلب  ،وبهذا يةيرون ّ
متقيئا إياهم.
يسيروا رط كط ام في أحشاء اهلل ،إذ يردهم ثاني اة
ا
دافئا عندما يدخل في الفم ُفيقبل ،وتكون له نتائ مرضية وحسنة .أما ما يرتد بسبب
فما هو بارد يصير ً
جدا من النظر إليه من بعيد .حقًا إنه أردأ من
فتوره البائس فانني ال أقول إنه ال تستطعمه الشفاه ،بل ونشمئز ً
استعدادا للتوبة والوصول إلى المرتفعات عن
اإلنسان الجسداني ،أي العلماني أو األممي .ألن هذا األخير أكثر
ً
تدا في لحظة عن نيران
ذاك الذي يعمل بفتور من غير أن يسير في طريق الكمال حسب ما ترشده القوانين ،مر ً
النشاط الروحي.

فاااألول (الجسااداني) إذ ينهاازم ماان الخطايااا الجساادية يعاارف دنسااه ،وعاان طريااق تأنيااب ضااميره يساارع ماان

الدنس الجسادي إلاى ينباوع الطهاارة الحقيقياة ومرتفعاات الكماال .وفاي حزناه مان حالاه التاي يجاد نفساه فيهاا ،يلتهاب

بنيران الروح ويسمو بأكثر استعداد للكمال.

لكن إذ يبتدئ اإلنساان بفتاور (اإلنساان الطبيعاي) فاناه يسائ إلاى اسامه ك ارهاب وال يساير فاي هاذه المهناة

باالتضاااع والنشاااط الالزمااين .وباصااابته به ااذا الااداء البااائس ال يقاادر أن يميااز مااا هااو حااق ،وال يااتعلم ماان أق اوال
اآلخارين .إنااه يقااول فااي نفسااه" :إنااي أنااا غنااى وقااد اسااتغنيت وال حاجااة لااي إلااى شاايء" ،فينطبااق عليااه تكملااة القااول

"ولساات تعلاام أنااك أناات الشااقي والباائس وفقياار وأعمااى وعريااان" (ر  .)19:3وبهااذا تكااون حالتااه أشاار ماان الرجاال
العالمي (محب العالم) ،ألنه غير مدرك لحقيقة نفسه إنه شقي وأعمى وعريان ومحتاج إلى تطهير والى التعلم من

اآلخ ارين .لهااذا فهااو ال يسااتمع إلااى أيااة نصاايحة ،ألنااه ال ياادرى إنااه وان كااان قااد أخااذ اساام ارهااب إال إنااه أقاال ماان
الجميع .فبينما يتطلع إليه الجميع إنه قديس وخادم هلل إال إنه سيخضع لدينونة أعظم وعقاب أشد.
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ايئا مان خطايااهم
اددا كبي ًا
ار بناوا تاركهم (زهادهم) بطريقاة لام يتركاوا فيهاا ش ً
 -21وانني أخجل أن أقول بأننا وجادنا ع ً
وال تخل اوا عاان عاااداتهم القديمااة ،وانمااا اكتف اوا بتغيياار طريقااة المعيشااة والاازي ...وبينمااا نجاادهم مشااتاقين أن يكون اوا
أفضل من اخوتهم إال أنهم ال يخضعون آلبائهم...

وبالرغم من أن كبرياءهم نوع واحد لكن في شكلين:

األول صورة الجدية و(االجتهاد) ،والثاني صورة التحرر التام بشكل هزلي مضاحك (وفاي كليهماا ال يرياد

أن يخضع لنظام الدير وألبيه الروحي).

األول صااورة الصاامت ،والثاااني لاايس لديااه مااانع ماان أن يتحاادث بحريااة عاان األمااور غياار الالئقااة الممل ا ة

حاسبا إنه من الصعب أن يحتفظ بالصمت.
حماقة،
ً
األول بالكبرياء يبحث عن وظيفة (في الدير أو في الكهنوت) تتناسب معه ،واآلخر يغض النظر عنها.
وعلن أي األحوال فإن عدم الطاعة في كال الحالتين يج ل النساان يكسار ت االيم اخبااء ساواء برغبتا

في ال مل أو بحب للتراخي.

إنه يصر على مخالفة قوانين الدير ،سواء من أجل النوم أو السهر ،وتعدى أوامر اآلبااء ساواء مان أجال

القراءة أو الكسل.

أيضااا ماان جهااة كراهيااة اإلنسااان ألخيااه ساواء ماان أجاال صااومه أو
ومااا نقولااه بخصااوص الكبرياااء يحاادث ً
إفطاره (أي يثور على أخيه ألنه صائم أو ألنه فاطر).
غير أن الذين يخطئون ولهم مظهر الف يلة في ثوب روحاني هؤلء أردأ وعالجهم أةا ب مان الاذين

يخطئون بو وح بسبب الملذات الجسدية .فالحالة األخيرة تشبه المرض الظاهر الذي يعاال بساهولة ،أماا الحالاة
السابقة فهي مكتسية بزي الفضيلة لذلك تبقى بغير شفاء ،ويصير ضحاياها في حالة مميتة وخطيرة.

 -21أناس يتركون الكثير لكن القلب منشغل بالتفاهات

كيف نقدر أن نكشف عن مقدار السخف الذي نراه من جهة البعض ،الذين كانوا متحمساين فاي زهادهم،

تاااركين خدمااة هااذا العااالم وممتلكاااتهم وغناااهم العظاايم ذاهبااين إلااى األدي ارة ،ومااع هااذا ال ي ازلااون يشااغفون بااأمور ال

تماما ،مهما كانت هذه األمور صغيرة وتافهاة ،حتاى نجاد فاي هاذه الحااالت
تماما ،وحياتهم مرتبطة بها ً
تنقطع منه ً
ايئا إذ حولاوا اهتماامهم مان
أن اهتمامهم بالتفاهات يكون أكثر بكثير من حبهم لكل ممتلكاتهم ،وبذلك ال ينتفعاون ش ً
ممتلكاتهم وغناهم العظيم إلى األمور البسيطة التافهة .فاذ ال يخطئون في خطية الطمع والبخل في األمور الكبيارة
يخطئون بها في األمور التافهة ،وبهذا فهم لم يتخلةوا من الطمع ،إنما غيروا مادص الخطية.
ار بحصاايرتهم أو سالساالهم أو غطااائهم (البطانيااة) أو كتاابهم أو أي أماار تافااه ،فااان
فاااذا مااا انشااغلوا كثيا ًا

األهواء نفسها تأسرهم وتردهم إلى حالتهم السابقة...

بذلك فان مجرد ترك أمور هذا العالم ال يجلب لنا كمال القلب ،ألنه وان كان يجعلنا فقاراء إال إناه يلزمناا

أن نحتفظ بالغنى العقلي.

نياحة األنبا أبامون  27أبيب 1676
 3أغسطس1961
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ملخى المبادئ
 تمر بالم من فترات فتور يشعر بالعجز عن الحديث مع اهلل أو الشعور بحبه أو بتجاوبه معه ...وعالج الفتور

يستلزم التعرف على نوعه.

ايئا
النااوع األول :فتااور ساابب الهمااال والتراخااي ماان جانبنااا كااأن يت ارخااى اإلنسااان فااي صااالة األجبيااة شا ً

فشيئا ،وال يدرك اإلنسان إال بعد فترة زمنياة إذ يجاد نفساه ال يصالى بهاا ،وان حااول ذلاك يساتثقلها ويجادها كاروتين
ً
ممل جاف ،وال يشعر بحالوة المزامير وقوتها...

وما نقوله عن المزامير يحدث بالنسبة للتأمل والد ارساة فاي الكتااب المقادس أو الصاوم أو التمتاع بالشاركة

في القداس اإللهي الف.

ويحدث بصورة عكسية بالنسبة للرذائل ،فان التهاون مهما صغر حجمه فباستدامته يسقط اإلنسان في

متحسر على ما فقده من حياة العفة أو نقاوة القلب الف.
ًا
دوامة الخطية ويجعل اإلنسان

النوع الثاني :فتور سبب حرب الشيطان .هنا يلزم أن يكون لناا روح التميياز لنعارف ماا هاو مناا وماا هاو

أحيانا في أقدس لحظات
أفكار نجسة للغاية أو أفكار تجديف،
كثير ما يبث العدو ًا
حرب من العدو الشيطان .ألنه ًا
ً
الصااالة ...وبعااد ذلااك يسااقط اإلنسااان فااي اليااأس قااائالً لنفسااه كيااف أفكاار هكااذا ! مااع إنااه فااي الحقيقااة هااو يكرههااا

ويمقتها وال يريد أن يقبلها قط.

النوع الثالت :فتور بسماح من اهلل ،وذلك ألحد أمرين:

 -1بالنسبة للمتكلين على برهم الذاتي ،أن يتعلموا بأن غيرتهم األولى ونقاوتهم الساابقة ليسات مانهم إنماا

بفضل عناية اهلل ونعمته علينا.

 -1بالنسبة للمتراخين والمستهترين تحت ستار حب اهلل ونعمته ،ه الء يسمى اهلل بالتخلي عانهم وفتاورهم

إلى حين ليتعلموا حياة الجهاد والمثابرة في فتارات الفتاور ،ولاو لام يشاعروا بتعزياات داخلياة أو فارح ...ألناه يلازم أن

نجاهد من أجل اهلل ذاته.

 سمى اهلل بوجود شهوص الجسد التي هي

د الروح لخيرنا.

ٍ
عندئذ نشعر بالضعف فيكون باعثًا للتوبة .وهذا ما ال
روحيا تثور فينا شهوة الجسد،
 -1عندما نضعف
ً
يتمتع به الشيطان ألنه بال جسد.

 -1حتى في لحظات النمو الروحي تحاربنا شهوات الجسد (لكن بغير سلطان علينا) ،وهذا يدفع بنا إلى

االنسحاق و االتضاع والشعور بالحاجة إلى عمل اهلل.

 -3تمنع رغبات الجساد اإلنساان مان المغااالة ،فبادون الجساد تشاتاق الانفس أال نطلاب حتاى االحتياجاات

الضرورية الالزمة للجسد ،كاألكل والشرب والنوم ...وهذا يدفع إلى المغاالة وعدم االعتدال.
 اإلنسان الروحي هو الشخص الحار في العبادة والمشتعل بحب اهلل.
والجسداني هو الذي له ضعفات واضحة في حياته.

والطبي ي هو الشخص الفاتر الذي يظن في نفسه إنه غير محتاج .وهاو إنساان تخدعاه شاكليات معيناة،

اهباا ...أو لاه صاور معيناة
ثر يهاز قلاوب كثيارين أو
كأن يكون حافظًا للكتاب المقدس أو واعظًا ما ًا
مكتفياا بكوناه ر ً
ً
من العبادة أو الخدمة ،دون أن يعي كانسان تائب منساحق القلاب متمتاع بعشارة الارب .وهاذا الصانف خطيار ألن

131

مناظرة 4

خارجه يخدع الناس بل ويخدع اإلنسان نفسه.
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مناظرات يوحنا كاسيان

مع مشاهير آباء البرية
5

األخطاء الثمانية
لألب سرابيون
 -1مقدمة

في مجمع اآلباء الموقرين كان إنسان يدعى "سرابيون" اختص بنعمة "التمييز" ،تستحق كلماته أن تُدون.

هذا طلبنا منه أن يكشف لنا عن طريق النصرة على خطايانا حيث يلزمنا أن نعرف مصدرها وأسبابها ،فبدأ

يتحدث قائلا:

 -2أهم الخطايا
إن أهم الخطايا التي تواجه البشر هي ثمانية:

 -1النهم.

البخل أو محبة المال.
ُ -3
 -5الحزن (الغم).
 -7حب الظهور.

 -2الزنا.

 -4الغضب.

 -6التواني أو الفتور.
 -8الكبرياء.

 -3أصنافها وأشكالها

هذه الخطايا صنفان:

(ا) إما أن تكون طبيعية كالنهم.

(ب) أو تأتي من الخارج كالطمع.

أما عن أسلوب الخطية فينا فإنه يأخذ أربعة أشكال:

(أ) فالبعض ال يتم ما لم يقوم الجسد بدور فيه ،مثل النهم والزنا.

(ب) واآلخر يتم بدون أن يقوم الجسد بأي عمل ،مثل حب الظهور والكبرياء.
(ج) والبعض بواعثه من الخارج ،مثل الطمع والغضب.
الغم.
(د) واآلخر ينبع من مشاعر داخلية ،كالفتور و ّ
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 -4الخطايا الجسدية والخطايا الروحية

إنني ال أتكلم من نفسي حسب ضعفي ،إنما ببرهان الكتاب المقدس يظهر أن النهم والزنا وان كانا

منا دون حاجة إلى بواعث ذهنية ،بل حسب عواطف الجسد واغراءاته ،إال أنهما
يوجدان فينا
طبيعيا ،إذ ينبعان ّ
ا
كل و ٍ
لكي يتمان فينا ،يلزم أن توجد مادة خارجية تثير الجسد" .ولكن ُّ
جرب إذا انجذب وانخدع من شهوته.
احد ُي َّ
ّ
ثم الشهوة إذا حبلت تلد َّ
خطيةا والخطية إذا كملت تُنتج موتاا" (يع .)65 ،64:6
مستخدما ّإياه بطريقة خاطئة ،وال ُجرب ددم
فآدم األول ما كان يسقط في النهم لو لم يجد الطعام في يده
ا
خبز" (مت.)4:4
الثاني بغير مادة مغرية بل قيل له" :إن كنت ابن اهلل فقل أن تصير هذه الحجارة اا
أيضا للجميع أن الزنا ال يتم إال بعمل جسدي ،إذ يقول اهلل عن هذا الزوج الطوباوي
ومن الواضح ا
أيوب" :ها هي قوتهُ في َمتَْنيه َّ
وشدتهُ في عضل بطنه" (أي.)61:41
جسديا بجوار
هدا
وبذلك فإذ هاتين الخطيتين بالذات تُثا ار بمساعدة الجسد ،فهما يحتاجان إلى ز ً
ً
االهتمام الروحي ،حيث تصميم العقل وحده ال يكفي لمقاومة تلك الحروب.
هناك أخطاء مثل الغضب والغم وغيرهما يمكن التغلب عليها بقوة العقل بغير تقشف جسدي.
ويستخدم الزهد الجسدي عن طريق :الصوم والسهر ،وأعمال التوبة .أضف إلى ذلك ترك مكان

معا للتغلب
الخطية ،ألنه حيث أن الخطية تنتج عن تضافر أخطاء الجسد مع العقل ،لذا يلزم أن تتضافر قواهما ا
عليها.

ومع أن الرسول الطوباوي يتكلم عن الخطايا عامة بأنها جسدية ،إال أنه يحصي العداوة والغضب

مميزين بين
والهرطقات أنها أعمال أخرى للجسد .لذا في معالجة الخطايا يلزم أن نكشف عن طبيعتها بدقة ّ
الصنفين ،فندعو البعض جسدي واآلخر خطايا روحية.
أحيانا ليقبل
الخطايا الجسدية هي التي تعمل على إشباع الشهوات الجسدية وتل ّذذه .وهذه تهيِّج العقل
ا
تصرفنا قبلا بينهم في شهوات
جميعا
أيضا
َّ
رغباتها بغير إرادته .وعن هذا يقول الرسول الطوباوي" :الذين نحن ا
ا

أيضا" (أف.)4:3
أبناء الغضب كالباقين ا
جسدنا عاملين مشيئات الجسد واألفكار ،و ُكَّنا بالطبيعة َ

أحيانا
أما الخطايا الروحية فهي التي تنبع فقط من باعث عقلي ،فليس فقط ال تهب للجسد ل ّذة ،بل
ا

وتضره .إنها تغذي العقل السقيم بطعام الل ّذة البائسة .لذلك فهي تحتاج إلى علج واحد وليس
تجلب له ضعفاا
ّ
كالخطايا الجسدية التي تشفي بعلج مزدوج...

 -6 ،5آدم الثاني واهب النصرة

إن كان الرسول قد أوضح بكلماته أن ربنا يسوع المسيح قد ُجِّرب في كل شيء مثلنا إال أنه قيل عنه
أنه" :بل خطي ٍ
َّة" (عب ، )65:4أي لم تنتقل إليه عدوى الشهوات ،ألنه ال يعرف إغراءات الشهوات الجسدية التي
بها نضطرب ضد إرادتنا وبغير معرفتنا .وقد وصف رئيس الملئكة حالة الحبل به قائلا" :الروح القدس ُّ
يحل
دعى ابن اهلل" (لو.)45:6
وقوة
عليك َّ
أيضا القدوس المولود منك ُي َ
العلي تظلّلك فلذلك ا
ّ
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مناظرة 5

جرب بها ددم حين كان في صورة اهلل قبل إفسادها،
وكان يلزم بحق لربنا أن َّ
يجرب بنفس األهواء التي ِّ

والتي هي :النهم ،االفتخار ،الطمع ،الكبرياء ،والتي تشابكت وأفرخت بعدما َّ
تعدى الوصية وأفسد صورة اهلل

وشبهه.

جرب ددم بالنهم حين أخذ الفاكهة من الشجرة الممنوعة ،والطمع (االفتخار) حين قيل له" :تنفتح
لقد ِّ

أيضا ِّجرب مخلصنا بالخطايا الثلث:
أعينكما" ،والكبرياء حيث قيل" :وتكونان كاهلل عارفين الخير والشر" ،و ا
خبز" (مت .)4:4والكبرياء حين قيل له" :إن كنت ابن
قل أن تصير هذه الحجارة اا
بالنهم حين قال له الشيطانْ " :
اهلل فاطرح نفسك إلى أسفل" (مت .)1:4والطمع حين أراه جميع ممالك األرض ومجدها قائلا "أعطيك هذه

جميعها إن خررت وسجدت لي" (مت.)9:4

جرب.
لقد أعطانا الرب بمثاله كيف نستطيع أن ننتصر ،كما انتصر هو حين ِّ

لقد لُقِّب كلهما بـ "ددم" .أحدهما كان األول في الخراب والموت ،أما الثاني فكان األول في القيامة

والحياة .باألول صارت البشرية كلها تحت الدينونة وبالثاني تحررت البشرية.

ظانا أنه كما خدع األول يخدع الثاني
لقد جربه الشيطان بنفس الخطايا التي بها انخدع ددم األول ،ا
مثله ،فوجد نفسه قد انهزم بالتجارب التي هزم بها ددم األول .واذ انتصر الرب في تجربة النهم لم يجسر
الشيطان أن يجربه بتجربة الزنا بل عبر به إلى تجربة الطمع الذي هو مصدر الشرور (6تي .)61:1وعندما

انتصر على الطمع لم يجسر أن يحاربه بالتجارب األخرى التابعة لها والتي مصدرها وينبوعها هو الطمع ،لكنه
عبر به إلى دخر الخطايا وهي الكبرياء ،ألنه يعرف أن الكاملين الذين َغلبوا كل الخطايا يمكن أن يتأثروا
بالكبرياء ،ولعلمه أنه هو نفسه لوسيفور ومن معه قد سقطوا بسبب الكبرياء من غير أن يسقطوا في أي خطية

من الخطايا السابقة...

تيبا دقيقاا بين اإلغراءات وأشكال التجارب
بهذا الترتيب الذي ذكرناه حسب اإلنجيلي لوقا نجد توافقاا وتر ا
التي هاجمهم بها العدو الماكر ددم األول وددم الثاني...6

 -11محاربة الخطايا الست األولى

وبالرغم من أن الخطايا الثمانية مختلفة عن بعضها البعض من جهة أصلها وطريقة تأثيرها علينا إال

الغم (الكآبة) والفتور لها ارتباط بين بعضها البعض.
أن الخطايا الست األولى :أي النهم والزنا والطمع والغضب و ّ
فإثارة أحداها تكون بداية للتي بعدها.
فالزيادة في النهم يتبعه الزنا ،والزنا يتبعه الطمع ،والطمع يثير الغضب ،والغضب يولد الغم (الكآبة)،

والغم ُينشئ الفتور ...ويجب أن نراعي هذا في محاربتنا الخطايا .فالشجرة الطويلة كثيرة األغصان تجف متى
تعرت جذورها أو قُطعت ،وبركة الماء ال يمكن تجفيفها ما لم توقف القناة التي تمدها بالماء.
َّ





 6تحدث بعد ذلك عن أن االفتخار والكبرياء يمكن أن يتحققا بدون أي مساعدة من جهة الجسد.
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مناظرة 5

فإن أردت الغلبة على الفتور يلزمك النصرة على الكآبة .ولكي ما تتخلص من الكآبة يلزم طرد

الغضب .ولتهدئة روح الغضب يلزم أن نطأ بأقدامنا على الطمع ،وألجل اقتلع الطمع يلزم االمتناع عن الزنا،
ولكي ما نهلك الزنا فلننتهر خطية النهم.

أما الخطيتان الباقيتان أي االفتخار والكبرياء ،فإنهما مرتبطان معا بنفس الطريقة إلى ٍ
حد ما ...ونلحظ
ا
أننا نكون في خطر من هاتين الخطيتين متى صار لنا الغلبة والنصرة الرائعة على الخطايا الست السابقة...

 -13اختالف الهجوم من إنسان آلخر
جميعا ،إال أنها ال تهاجم الكل بطريقة واحدة .فقد يحتل
وان كانت هذه الخطايا الثمانية تهاجم البشر
ً
الزنا مركز الصدارة عند البعض ،بينما يحتل الغضب المركز األول عند آخرين...

 -14صراعنا ضد الخطايا

منا أن يتعرف على الخطية التي
يجب علينا أن نتطلع إلى جميع الخطايا بطريقة تسمح لكل واحد ّ
وموجها
ساهر من أجلها،
ًا
معطيا ّإياها عناية خاصة،
ضدها
تربكه هو بالذات .بهذا ِّ
يوجه هجماته األساسية ّ
ً
ً
مجاهدا في أعمال
ضدها سيوف الصوم اليومي ،قاذفًا عليها ِرماح التنهدات والتأوهات القلبية على الدوام،
ً
طالبا على الدوام أن يحفظه من هجماتها...
السهر والتأمالت القلبية
منسكبا بدموع وصلوات أمام اهلل ،ا
ً
ويكون في ذلك مثلُه مثل ذاك الذي يصارع مع مجموعة من الحيوانات المفترسة في حضرة ملوك
أرضيين ،فإنه دون اعتبار إلى المكافأة التي يأخذها في ذلك المشهد الذي يدعى ِّ ، pancarpus
يوجه هجومه

اسا ،فإذا ما قتله يستطيع بسهولة أن يتغلب على بقية الحيوانات األضعف
األول ضد الحيوان األقوى واألشد افتر ا
المخيفة...
غير ُ
إال أنه يلزمنا أال نظن أنه إذا هاجم إنسان خطية معينة واحدة يهمل في الهجوم على بقية الخطايا

األخرى ،فإنه لن ينتصر بسهولة بسبب الهجمات المفاجئة التي تثيرها الخطايا األخرى...

3

ِّ
شرع نفسه أن نسلك هكذا ،غير معتمدين في ذلك على جهادنا الذاتي ،إذ يقول" :ال ترهب
الم ِّ
ويعلمنا ُ
وجوههم ألن الرب إلهك في وسطك إله عظيم ومخوف .ولكن الرب إلهك يطرد هؤالء الشعوب (رمز للخطايا)
يعا َلئلَّ تكثر عليك وحوش البرية 1ويدفعهم الرب إلهك أمامك
من أمامك قليلا قليلا .ال تستطيع أن تفنيهم سر ا
عظيما حتى يفنوا" (تث.)34-36:1
ويوقع بهم اضطراابا
ا

 -15حاجتنا إلى العناية اإللهية في الجهاد ضد الخطية

َّ
جيدة وسكنت وكثرت
يلزمنا أالّ ننتفخ بانتصارنا ،لهذا يحذرنا قائلا "لَئل إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتاا ّ






3
َّ
الغم والفتور
عن
كذلك
.
ي
ار
ر
الب
ا
و
وسكن
ممتلكاتهم
ا
و
ترك
اآلالف
أن
حتى
بسهولة
عليهما
التغلب
يمكن
أنه
الغضب
و
الطمع
عن
ث
تحد
ّ
كثير ما يهاجمان المتوحدين.
وهما يظهران بدون حاجة إلى مؤثر خارجي ،لذلك فإنهما اا
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مناظرة 5

بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل مالك يرتفع قلبك وتنسى َّ
الرب إلهك الذي أخرجك ...من بيت
العبودية (الخطية)" (تث  .)64-63:1كذلك يقول سليمان في األمثال" :ال تفرح بسقوط عدوك (أي بغلبتك على
ويسوء ذلك في عينه َّ
فيرد عنهُ غضبه" (أم،61:34
الخطية والشيطان) وال يبتهج قلبك إذا عثرَ 1لئلَّ يرى الرب
َ
 ،)61أي خشية أن يرى اهلل كبرياء قلبك فل يعود يهاجمه (يدافع عنك ضد الخطية) ،بذلك يتخلى عنك فتغلبك
منتصر عليها من قبل...
ًا
الشهوة التي كنت بنعمة اهلل

إنه من األفضل لنا أن نتعظ بالخبرة ونتعلم بما جاء في الكتاب المقدس بأننا ال نستطيع بأي حال من

األحوال أن ننتصر على مثل هؤالء األعداء (الخطايا) األشداء بقوتنا الذاتية ما لم تسندنا العناية اإللهية...4

ملخص المبادئ

 الخطايا الجسدية التي يشبع فيها الجسد أو يتلذذ تحتاج إلى تضافر قوى الجسد (الصوم والزهد والسهر) مع

قوى العقل (صلة وتنهدات) في يدي النعمة اإللهية للنصرة عليها.

 الخطايا سلسلة كل منها تسلم اإلنسان إلى غيرها ،لذا يلزم محاربة األصل...

 لكل إنسان خطية معينة ،يلزمه أن يركز عليها ضربات السهام من صوم وصلة وسهر وتنهدات ودموع،

أيضا.
وتتطلب النصرة عليها االهتمام بالخطايا األخرى ا

 قد جرب الرب وانتصر ،لكي نعلم أنه ال نصرة لنا بجهودنا الذاتية بل بالرب يسوع المنتصر.

 تتطلب النصرة حياة الشكر هلل ،ألنه ال خلص لنا من خطية بغير نعمة اهلل وعنايته وحمايته لنا.









 4تحدث بعد ذلك بإفاضة كيف أن إهلك األمم الوثنية في العهد القديم يشير رمزايا إلى إبادة الخطية في حياة اإلنسان.
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مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
6

لماذا يسمح اهلل بالضيقات للقديسين؟!
لألب ثيؤدور (تادرس)
 -مقدمة

في مقاطعة فلسطين التي تقرب من قرية تيقوع التي تشرفت بظهور النبي عاموس منها ،توجد صحراء

شاسعة تمتد من العربية حتى البحر الميت حيث يجري فيها نهر األردن .يقطن هناك كثير من الرهبان

كرم األساقفة المجاورين للمنطقة أجساد هؤالء
الطوباويين ،هؤالء الذين قتلهم الـ  Sarcensالمجرمين .ولقد ّ
القديسين وكانت بينهم غيرة ورعة ،إذ كان يرى كل منهم الحق في أخذ األجساد ودفنها واالحتفاظ بها.
الجمة بواسطة هؤالء
تساءل البعض :لماذا يذبح هؤالء الرجال ذوو االستحقاق العظيم والفضائل
َّ

اللصوص؟! لماذا يسمح اهلل أن تحدث جرائم لعبيده فيسقطوا تحت أيدي األشرار؟!

واذ كنا في حزننا أتينا إلى القديس ثيؤدور الذي برز في (نعمة) التمييز .كان هذا األب يقطن في

كنا مقيمين
منطقة القاللي  Calleبين نتريا واإلسقيط ،تبعد خمسة أميال عن نتريا وثمانية عن برية اإلسقيط التي ّ

فيها .واذ تقدمنا إليه ونحن في ضيق بسبب موتهم ،مظهرين دهشتنا لطول أناة اهلل العظيمة حتى يسمح بقتل

هؤالء بهذه الكيفية ،أولئك الذين كانوا قادرين على حفظ غيرهم من مثل هذه التجارب بسبب قداستهم ،هم أنفسهم

لم يقدروا أن يخلصوا من السقوط في أيدي األشرار .لذلك سألناه :لماذا يسمح اهلل بحدوث مثل هذه الجرائم ضد

خدامه؟!

أجابنا الطوباوي ثيؤدور قائلا:

غالبا ما يتردد في أذهان من ليس لهم إيمان عظيم ومعرفة ،حاسبين أن مكافأة القديسين التي ال
 -2هذا السؤال ً
توهب في هذا العالم بل في الحياة العتيدة ،تمنح لهم في هذه الفترة القصيرة من الحياة الزائلة ،أما نحن فقد
وضعنا رجاءنا في المسيح ،ال في هذه الحياة ،لئال نصير كقول الرسول أشقى جميع الناس (3كو .)31:35

فاهلل ال يمنع التجارب عن المستقيمين ،وال يكافئ في هذا العالم الصالحين بأمور نافعة ،واألشرار بأمور

شريرة .فإن قلنا بغير هذا نسقط في العقاب مع من ذكرهم صفنيا النبي" :القائلين في قلوبهم إن الرب ال يحسن وال

الشر فهو صالح في
يسيء" (صف  ،)3::3أو على األقل نصير بين المجدفين على اهلل القائلين" :كل َمن يفعل َّ
عيني الرب ،وهو ي َسُّر بهم .أو أين إله العدل؟" (مل  ،)3:::ونسقط في التجديف الذي وصفه (النبي) هكذا:
3

العنوان األصلي" :موت القديسين".
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"عبادة اهلل باطلة ،وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود .واآلن نحن مطوبون
جربوا اهلل ونجوا" (مل .)35 ،1:1
الشر ي َبنون بل َّ
المستكبرين ،و ً
أيضا فاعلوا ّ

يجدر بنا أن نتجنب هذا الجهل الذي هو أصل هذا الخطأ المهلك .كذلك يلزمنا أن نتعرف على ما هي

األمور الصالحة واألمور الشريرة ،حسب المفهوم الوارد في الكتاب المقدس ،وليس حسب الفهم العام لهذين

التعبيرين ،بهذا نهرب من الخداع الذي يسقط فيه غير المؤمنين.

 -3األمور الصالحة واألمور الشريرة
شريرة.

تنقسم األمور التي في العالم إلى ثالثة أنواع :أمور صالحة ،وأمور شريرة ،وأمور ليست صالحة وال
يلزمنا أن نعرف أن في األمور البشرية ال يوجد صلح حقيقي إال فضيلة الروح وحدها التي تقودنا

بإيمان حقيقي إلى األمور السماوية ،وتجعلنا على الدوام متمسكين باألمور الباقية.

شرير إال الخطية وحدها التي تفصلنا عن اهلل
اا
شيئا ما
ومن هذه الناحية األخرى ينبغي علينا أال ندعو ا
وتربطنا بالشيطان الشرير.
أما دون هذا فهو ليس بصالح وال شرير ،بل يمكن أن يكون هكذا أو كذلك ،وذلك حسب تفكيرنا أو

رغبتنا مثل الغنى والقوة والشرف والقوة الجسدية والصحة والجمال والحياة والموت والفقر والضعفات الجسدية

واآلالم وما إلى ذلك من مثل هذه األمور التي تمدنا بالصالح أو الشر حسب شخصية اإلنسان واتجاه تفكيره.

ِ
العطاء،
أسخياء في
طالبا من األغنياء" :أن يكونوا
فالغنى ًا
كثير ما يكون لصالحنا كقول الرسول بولس ً
َ
كرماء في التوزيعَّ ،
حسنا للمستقبل ،لكي يمسكوا بالحياة األبدية" (3تي .)31،3،:6وكما
مدخرين ألنفسهم
أساسا ً
ً
َ
أصدقاء بمال الظلم" (لو .)1:36ويمكن أن يوجه
يقول اإلنجيل بأن هذا الغنى يكون للخير لمن يصنع لنفسه "
َ
الغنى إلى الشر عندما نحشده للتخزين أو التنعم به ،غير مبالين باحتياج الفقراء.

كذلك القوة والشرف والصحة السليمة ليست صالحة وال شريرة ،إنما يمكن أن تكون هكذا أو كذلك.

ويظهر ذلك بوضوح مما جاء عن كثير من القديسين الواردين في العهد القديم ،إذ كانوا في غنى وفير وشرف

عظيم ولهم قوة جسدية ،ومع هذا كانوا مقبولين لدى اهلل .وبالعكس نجد الذين أساءوا استخدام هذه األمور،
مفسدين إياها لتحقيق أغراضهم الذاتية يعاقبون ويهلكون ويظهر ذلك بوضوح مما ورد في سفر الملوك.

أيضا الحياة والموت ليسا في ذاتهما صالحين أو شريرين ،ويؤكد هذا ميالد يوحنا ويهوذا .أحدهما
ً
ِ
كانت حياته نافعة له ،ويظهر ذلك مما قيل عنه" ،وكثيرون سيفرحون بوالدته" لو .31:3واآلخر قيل عنه" :كان

خير لذلك الرجل لو لم يولَد" (مت.):1::6
ًا

نافعا كما في حالة الطوباوي لعازر ،ذلك الشحاذ المملوء بالقروح.
كذلك المرض الجسدي
ً
أحيانا يكون ً
إذ ال يشير الكتاب المقدس إلى فضائل له سوى احتماله العوز والمرض الجسدي بصبر عظيم ،فاستحق أن يكون
له نصيب مبارك في حضن إبراهيم.

كم تكون نافعة لنا تلك التجارب واآلالم التي يحسبها البعض شريرة ،فل يحاول القديسون تجنبها ،بل

بحق يطلبونها بكل قوتهم ،محتملين إ ّياها بشجاعة ،وبهذا يصيرون أحباء اهلل ،ويحصلون على جعالة الحياة
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أسر بالضعفات والشتائِم والضرورات واالضطهادات والضيقات ألجل
األبدية ،ويتغنى الرسول الطوباوي قائالًُّ " :
قوي" (:كو.)31:3:
المسيح ،ألني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا ّ

 -4هل ُيفرض الشر على أحد؟

خي ًار إال الفضيلة وحدها ،وال يحسب
االحتفاظ بهذا التمييز الواضح الثابت وتلك المعرفة ،بأنه ليس ً
شيئا ّ
ير سوى الخطية وحدها واالنفصال عن اهلل ،هذا يجعلنا ندرك بكل حرص :هل اهلل يسمح للشر أن
شيء شر ًا

يفرض على قديسيه مباشرة ،أو عن طريق آخرين؟ بالتأكيد ال يمكن أن يحدث هذا .إذ ال يفرض أحد شر الخطية
قهر .إنما يحدث هذا خالل تراخيه أو شهوات قلبه الفاسدة.
على آخر ًا

لقد استخدم الشيطان كل حيله الشريرة ضد أيوب الطوباوي محاوالً أن يفرض عليه شر الخطية ،فلم

يقطع عنه فقط االحتياجات الزمنية ،بل وحاول أن يرعبه بكل مصائب الحرمان التي لم تكن متوقعة ،كموت

بقي في هذا
أوالده السبعة ،واصابته بقروح مميتة ،وعذابات ال تطاق من رأسه حتى أخمص ْ
قدميه ،لكن أيوب َ
كله ثابتًا غير مجدف.

 -5كيف ُيقال أن اهلل يخلق الشر؟

كثير ما نق أر في الكتاب المقدس أن اهلل خلق الشر وجلبه على البشر ،كما جاء في هذه العبارة:
جرمانيوسً :ا
الشر" (إش .)6:15،:
"ليس غيري .أنا الرب وليس آخر.
مصور النور وخالق الظلمة صانع السالم وخالق ّ
ّ
أيضا" :هل تحدث بليَّة في مدينة والرب لم يصنعها؟" (عا .)6:1
و ً

 -6ثيودور :اعتاد الكتاب المقدس أن يستخدم بعض التعبيرات في غير معناها األصلي .فيستخدم كلمة

"الشرور" عن "األحزان والضيقات" ليس ألنها "شر" أو طبيعتها شريرة ،بل ألن من تح ّل بهم هذه األمور ألجل
شر.
صالحهم يعتبرونها ًا

فحينما يتحدث الحكم اإللهي مع البشر ،يتكلم معهم حسب لغتهم ومشاعرهم البشرية .فالطبيب يقوم

كي الذين يعانون من القروح ألجل سالمة صحتهم ،ومع هذا يراه من ال يقدرون على احتماله أنه شر.
بقطع أو ّ
مر بالنسبة للمؤدبين ،إذ يقول الرسول" :ولكن
مفيدا للحصان الجموح .والتأديب يعتبر ًا
والمنخاس أو السوط يكون ً
يتدربون ِ
ُّ
به ثمر بّر للسالم"
ًا
كل تأديب في الحاضر ال ي َرى أنه للفرح بل للحزن ،وأما
أخير فيعطي الذين َّ
(عب" ،)33:3:الذي يحبُّه ُّ
يؤدبه أبوه؟!" (عب.)6:3:،:
الرب ي َؤّدبه ويجلد كل ابن يقبله ُّ
فأي ابن ال َ

لذلك فقد اعتيد أن تقال كلمة "شرور" عوض "الحزن" ،ذلك كما نق أر" :فلما أَرى اهلل أعمالهم أنهم رجعوا

أيضا" :ألنه رؤوف رحيم
عن طريقهم
َ
الرديئة ندم اهلل على الشر الذي تكلم أن يصنعه فلم يصنعه" (يون ،)31:1و ً
بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر" (يؤ ،)31::أي يندم على الضيقات والخسائر التي يسمح بها من
أجل خطايانا.

إننا ال نستطيع أن نزعم بأن هذه األمور شريرة في ذاتها ،ألنها تعمل في كثيرين للخير ،مقدمة لهم

فرصا للبركة األبدية.
ً

إلي :فأقول بأن كل هذه األشياء التي قد جلبها علينا
وبذلك فنحن نعود إلى السؤال الذي وجه ّ
خير.
شر وال اا
شرا ،بل هي في ذاتها ليست اا
أعداؤنا ويظن أنها شر ال يمكن اعتبارها ا
في النهاية نقول بأننا ال ننظر إلى هذه األشياء حسبما يريد من صنعها أثناء ثورته وغضبه ،إنما ننظر
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بالنسبة للذين يحتملونها .فإذا ما لحق قديس قتالً ،ينبغي علينا أال نظن أنه قد لحقه شر ،بل ما هو ليس بخير أو
ير من الشرور بالنسبة للصالحين.
شر بالنسبة للرجل الشرير ،وراحة وتحر ًا
شر ،فيعتبر ًا

مجرما من يقتل إنسا انا ينتفع بالموت؟
 -7سؤال لماذا يعتبر
ا

حسنا .إذا كان الرجل الصالح ال يحدث له شر بقتله ،بل ينتفع من ذلك بحق ،فكيف نستطيع أن
جرمانيوسً :
خير بقتله؟!
ضرر بل ًا
ًا
نتهم الرجل الذي لم يصنع له
 -8ثيودور :ال يجوز عدم معاقبة الشرير ألن فعله الشرير لم يستطع أن يؤذي اإلنسان الصالح .فصبر الرجل
الصالح واستقامته ال يفيدان من قام بقتله ،إنما يفيده هو فقط إذ تحمل بصبر ما قد حل به .فبعدل يعاقب الشرير

شر ألجل قلبه إذ احتمل التجربة واأللم بصبر،
عن قسوته ووحشيته من أجل نيته الشريرة ،بينما ال يصيب اآلخر ًا
مساعدا إياه في بركة الحياة األبدية.
محوالً ما قد وقع عليه من شر ليكون لنفعه
ً

 -9أمثلة:

صالحا لم ينتفع به الشيطان بل أيوب وحده ألنه
إن صبر أيوب وانتفاعه بالتجارب التي بها ازداد
ً
يعف من العقاب األبدي بسبب خيانته التي بها عاون على خالص البشرية .يلزمنا
احتمل بصبر .كذلك يهوذا لم َ

أال ننظر إلى نتيجة العمل بل هدف الفاعل.

شرا ،ما لم يتقبله الغير بالكسل والفتور .يؤكد الرسول
لنتمسك بهذا متأكدين أنه لن يصيب أحد غيره ا
ِ
معا للخير للذين يحبون اهلل" (رو .):،:،بقوله "كل
الطوباوي هذا بقوله" :ونحن نعلم أن كل األشياء تعمل ا
ِ
معا للخير" تشمل كل األمور على قدم المساواة ،سواء األمور المبهجة أو األمور التي تبدو كأنها
األشياء تعمل ً
البر لليمين ولليسار" أي "بمجد
مصائب .ويخبرنا الرسول في موضع آخر أنه قد اختبر هذا وذلك بقوله" :بسالح ّ
ِ
اء ونحن نغنِي
دائما فَ ِرحون .كفقر َ
وهوان بصيت ردي وصيت حسن .كمضلّين ونحن صادقون .كحزانى ونحن ً
كثيرين" (:كو .)31-::6دعى كل األمور المبهجة "لليمين" ،هذا ما أوضحه الرسول من عبارات "بمجد وبصيت
حسن" ،واألمور التي تبدو كمصائب أوضحها بقوله" :وهوان وبصيت ردي" هذه التي "لليسار" ،كل هذه األمور
بر" وذلك أل نه متى حلت به وتحملها بشجاعة يكون كما كان مستخدم ا إياه
بالنسبة للرجل الكامل "سلح ّ
كسلح قوي وال يكون هو المهاجم بها .يحتمي بها كسالح وسيف وترس قوي ضد الذين يستخدمونها (لهالكه)

مستخدما نفس األسلحة التي رشقه بها أعداؤه
عظيما لثباته،
صبر
ًا
فيضمن فوائد صبره وصالحه ،نائالً
ً
ً
(الشياطين) لقتله.
سائر على الدوام باستقامة في الطريق الملوكي
اا
إذا لم ينتفخ بنجاحه وال ييأس بفشله ،يكون بهذا
يسار حيث تكتنفه المصائب وتغمره
من غير أن ينحرف عن الهدوء ،ال يمي انا حيث يشمله الفرح (منتفخا) ،وال اا
ِ
معا للخير للذين يحبون اهلل" (رو .):،:،أما بالنسبة
الكآبة .بالنسبة للكاملين والحكماء يقال" :كل األشياء تعمل ً
للضعفاء األغبياء فقد قيل أن كل شيء ضد الشخص الغبي ،فال ينتفع من النجاح وال ينصلح شأنه من
المصائب .إذ ينهزم اإلنسان بأكثر سهولة بالنجاح أكثر من الفشل ،ألن الفشل يجعل اإلنسان أحيا انا يقف ضد
تضاعا ،وخلل حزنه المفيد يقلّل من خطيته وينصلح شأنه .أما النجاح فقد يدفع باإلنسان إلى
إرادته ،وينال ا
ا
الكبرياء العقلي والعظمة الكاذبة.
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 - 1تشبيه اإلنسان الكامل باألشول

َّ
يشبه (الرجل الكامل) في الكتاب المقدس باألشول ،إذ وصف إهود في سفر القضاة ( )35:1بأنه

يستخدم يده اليسرى كما لو كانت يمنى .ويمكننا أن ننال هذه القوة (أي تكون يدنا اليسرى قوية كاليمنى)

ومفيدا هذه التي هي "لليمين" ،واستخدامنا األشياء المؤلمة التي هي
سليما
استخداما
باستخدامنا األشياء السارة
ً
ً
ً
للبر" كقول الرسول.
"لليسار"
استخداما ً
حسنا " ً
سالحا ّ
ً
اإلنسان الداخلي له جانبان ،أو بمعنى آخر "يدان" .فال يستطيع أي قديس أن يعمل من غير أن
يحول كال يديه إلى "يدين
يستعمل يده اليسرى ،وبهذا يظهر كمال الفضيلة .اإلنسان الماهر يستطيع أن ّ
يمينيتين" .ولكي نوضح ذلك نقول بأن القديس له يد يمينية لألعمال الروحية ،وذلك بحصوله على الرغبات
متحرر من هجمات الشيطان بدون أي مجهود أو صعوبة في بغضه
ًا
الصالحة واألهواء الحسنة بغيرة روحية،
كبخار ٍ
ٍ
وظل
ناظر إلى األمور الزمنية واألرضية
مبتهجا على األرض ،اا
وقطعه للخطايا الجسدية ،وعندما يكون
ا

ٍ
باطل ،مزدرًيا بها كأمور زائلة .وبقلبه الفياض ال يشتاق بغيرة زائدة نحو األمور العتيدة فحسب ،بل بالحق يراها
ملتهبا بغيرة
ومقدما صلواته أمام اهلل بنقاوة واستعداد،
مقتادا بالتأمل الروحي ،مدرًكا األسرار بوضوح،
بوضوح،
ً
ا
ً
باقيا في الجسد.
روحية نحو العبور إلى األمور غير المنظورة األبدية ،حتى يصعب االعتقاد بأنه ال يزال ا

ويكون لإلنسان يد يسارية عندما يسقط في أشراك التجربة ويحترق بنيران الشهوة ويكون كما لو كان

مغلوبا من الكبرياء واالفتخار ،متضايقًا من الحزن العامل للموت،
جالسا على نيران بسبب التهيج والغضب،
ً
ً
لغم الذي بال سبب،
هاجما بالفتورً ،
فاقدا كل دفء روحيً ،
ناميا في نوع من الفتور وا ّ
متزعزًعا نحو قطع الرجاء ،م ً
حتى أنه ليس فقط تتركه األفكار الصالحة ،بل والترنم بالمزامير والصالة والقراءة وينهزم من النوم ،وتبدو كأن
جميع التداريب قد فقدت طعمها بكراهية مريعة ال تطاق ،فإذا ما اضطرب (الراهب) بهذه الناحية فليعلم أنه

مهاجم من الجانب اليساري.

فإذ ال ينتفخ اإلنسان بالكبرياء بسبب ما بلغه من الجانب األيمن مما سبق ذكره ،ويقاوم ببسالة

متدربا على
الهجمات التي تأتيه من الجانب األيسر من غير أن يترك مجاالا لليأس ،ممس اكا بأسلحة الصبر
ا
مستخدما كل يديه كيدين يمينيتين .فينال نصرة في كل عمل ويحصل على
الفضيلة ،فإن هذا الرجل يكون
ا
الجعالة بسبب الجانب األيسر كما من الجانب األيمن.

فإننا نق أر عن المكافأة التي نالها الطوباوي أيوب والذي توج بالنصرة من الناحية اليمينية ،ألنه إذ كان

غنيا وصاحب ثروة طائلة كان يقدم كل يوم ذبائح هلل ألجل تطهيرهم ،وذلك لشغفه أن يكونوا
ًأبا لسبعة بنين وكان ً
عيونا للعمي وأرجالً للعرج" (أي
مقبولين وأعزاء لدى اهلل أكثر منه .وكان يفتح بابه لكل غريب إذ كانً " :

وزوجا لألرامل ،ولم يكن يفرح قط لسقوط عدو
 ،)35::1وكسى أكتاف التعابى بصوف غنمه .وكان ًأبا لأليتام
ً
له.

وقد بقي نفس الرجل في حياة الفضيلة بصورة أعظم عندما انتصر على المصائب من الناحية
ِ
المر ،بل كخادم حقيقي هلل
اليسارية ،عندما أخذ منه أوالده السبعة في لحظة ،فإنه كأب لم يتغلب عليه الحزن ّ
قويا،
ابتهج بإرادة خالقه .واذ صار ًا
غنيا ،وهزيالً بعدما كان ً
عدما بعد أن كان ً
فقير بعدما كان صاحب ثروة ،وم ً

أخير
مشهور وصاحب شرف ،في كل هذا احتفظ بثبات عقلة من غير أي اضطراب .و ًا
ًا
ومؤدبا ومرذوالً بعدما كان
ً
افر بتنهدات حارة ،ومع هذا لم
إذ تجرد من كل شيء جلس وسط الرماد وكان يحك جسده بسبب ما أصابه ،ز ًا
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يسقط في اليأس وال جدف أو تذمر على خالقه.
محبا إلخوته،
أيضا أن أقول بأن يوسف كان أشوالً .ففي أفراحه كان عز ًا
يز ً
جدا عند والديهً ،
أستطيع ً
متسامحا مع
مؤمنا باهلل .في سجنه كان أكثر شفقة على المسجونين،
مقبوالً لدى اهلل .وفي ضيقاته كان عفيفًا،
ً
ً
صافحا عن أعدائه (امرأة فوطيفار) .وبالنسبة إلخوته الحاسدين له ،فإنه بمقدار ما سقطوا تحت
المخطئين،
ً
سلطانه إذ كان في إمكانه أن يقتلهم أثبت محبته لهم بل وسخاءه الحقيقي تجاههم.

إن هؤالء الرجال وأمثالهم بحق يدعى كل منهم "أشوالً" إذ يقدرون أن يستخدموا كال يديهم كأيد يمينية
ٍ
ٍ
ٍ
بمجد وهو ٍ
وصيت حسن الخ:( ".كو .)،،::6
بصيت رديء
ان،
البر لليمين ولليسار.
قائلين بحق" :بسلح ّ
يتحدث سليمان في سفر نشيد األناشيد عن اليد اليمنى واليد اليسرى في شخص العروس قائلا:

ويمينه تعانقني" (نش .)6:2وبينما يظهر أن كليهما مفيد ،إال أنها تضع إحداهما تحت
شماله تحت رأسي
"
ُ
ُ
الرأس ،ألنه ينبغي أن تخضع الضيقات لمراقبة القلب ،فتصير نافعة ألنها تهذّبنا إلى حين ،وتؤدبنا ألجل
خلصنا ،وتهبنا الكمال في الصبر .أما اليمنى فتأمل أن تلتصق بها لكي ما تلطفها ،فتنال المعانقة المباركة
التي للعريس ،وفى النهاية تضمها إليه.

وهكذا يحسب كل منا أشوالا عندما ال يؤثر فينا الرخاء وال العوز .فل يغوينا الرخاء ،وال يدفع بنا نحو

اإلهمال الخطير ،كذلك ال يجذبنا العوز إلى اليأس والشكوى (التذمر) ،بل نقدم الشكر هلل في كل شيء.

مكتفيا
وقد أظهر الرجل األشول ،معلم األمم ،أنه هو نفسه كان هكذا بقوله" :فإني قد تعلَّمت أن أكون
ً
ِ
ِ
تدربت أن أشبع
أيضا أن استفضل .في كل شيء وفى جميع
األشياء قد َّ
بما أنا فيه .أعرف أن أتَّضع وأعرف ً
يقويني" (في.)31-33:1
وأن أجوع وأن استفضل وأن أنقص .أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي ّ

 -لماذا يسمح اهلل بالتجربة؟

يجربون ألسباب ثالثة:
ينبغي علينا أن نعرف أن البشر
ً
جميعا ّ
غالبا ألجل اختبارهم (تزكيتهم).
( أ) ً
أحيانا ألجل إصالحهم.
(ب) و ً
(ج) وفى بعض الحاالت بسبب خطاياهم.

 -3فمن أجل اختبارهم ،كما نق أر عن الطوباويين إبراهيم وأيوب وكثير من القديسين الذين تحملوا

تجارب بال حصر.

 -:ومن أجل اإلصلح ،وذلك عندما يؤدب أب ارره من أجل خطاياهم البسيطة (الالإرادية) والهفوات،

منقيا إياهم من األفكار الدنسة ،وذلك كالقول" :كثيرة هي باليا
ولكي ما يسمو بهم إلى حال أعظم من النقاءً ،
الصديق" (مز" ،)31:11يا ابني ال تحتقر تأديب الرب والتَخ ْر إذا وبَّخك .ألن الذي يحبُّه ُّ
الرب ي َؤّدبه ويجلد كل
فأي ابن ال يؤدبه أبوه .ولكن إن كنتم بال تأْديب قد صار الجميع شركاء ِ
فيه فأنتم نغول (أي أوالد زنا)
ابن يقبله ُّ
َ
َ
ال بنون" (عب .)،-5:3:وفى سفر الرؤيا" :إني ُّ
أوبخه و َأؤّدبه" (رؤ .)31:1ويصلي داود من أجل
كل من أحبه ّ
جربني يا ُّ
كليتي وقلبي" (مز .):::6واذ يعلم النبي قيمة هذه
امتحني .صف
َّ
رب و ّ
عطية التطهير هذه قائالًّ " :
علي
التجارب يقول" :أد ْبني يا رب ولكن بالحق ال بغضبك" (إر ،):1:31و ً
أيضا "أحمدك يا رب ألنه إذ غضبت ّ
ارتد غضبك فتعزيني" (إش.)3:3:
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هدد اهلل بأن يرسل أوبئة على بني إسرائيل (لشرهم) "أرسل فيهم
 -1كعقاب من أجل الخطية وذلك كما ّ
أيضا في المزامير" :كثيرة هي نكبات الشرير"
أنياب الوحوش مع ح َمة زواحف األرض" (تث .):1:1:و ً
أيضا َلئالَّ يكون لك أَ َشُّر" (يو.)31:5
(مز ،)31:1:وفى اإلنجيل جاء" :ها أنت قد َب ِرْئت .فال
تخطئ ً
ْ
ابعا ذكره الكتاب المقدس ،وهي أن األتعاب تجلب علينا ببساطة من أجل
أيضا نجد ا
 -1بالحقيقة ً
سببا ر ا
إظهار مجد اهلل وأعماله ،وذلك كقول اإلنجيل" :ال هذا أخطأَ وال أبواه لكن لتظهر أعمال اهلل ِ
فيه" (يو.)1:1
وأيضا "هذا المرض ليس للموت بل ألجل مجد اهلل ليتمجد ابن اهلل ِ
به" (يو.)1:33
ً
 -5وهناك أنواع أخرى للنقمات التي ُيبتلي بها الذين تجاوزوا رباطات الشر في حياتهم (وبالغوا
فيه) ،إذ نق أر عن داثان وأبيرام وقورح الذين عوقبوا ،وعن الذين يقول عنهم الرسول" :أسلمهم إلى أهو ِ
اء الهوان
أمر كل عقاب ألنهم صاروا غير مستأهلين ألن يشفوا
إلى ذهن مرفوض" (رو  .):، ،:6:3وهذه تعتبر ّ
الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع"
باالفتقاد اإللهي واهب الحياة ،إذ "هم قد فقدوا
َّ

(أف .)31:1وبسبب قسوة قلوبهم والتمادي في عادتهم وفعلهم للشر قد صار لهم عقاب في هذا العالم من غير

وتعيرهم الكلمة المقدسة التي نطق بها النبي قائالً" :قلبت بعضكم كما قلب اهلل سدوم وعمورة فصرتم
تطهيرّ .

إلي يقول الرب" (عا  .)33:1ويقول ارميا" :أثكل وأبيد شعبي .ولم يرجعوا
كشعلة منتَ َشلة من الحريق فلم ترجعوا َّ
أيضا "ضربتهم فلم يتوجعوا .أفنيتهم وأبوا قبول التأديب .صلَّبوا وجوههم أكثر من
عن طرقهم" (إر  .)::35و ً
ِ
معلنا أنه قد يئس من
نفعا لشفائهمً ،
الصخر .أبوا الرجوع" (إر .)1:5فيرى النبي أن كل أدوية هذه الحياة لم تجد ً
ِ
فرزون .فضةً
حياتهم ،قائالً" :احترق المنفاخ من النار ،فني الرصاص .باطالً صاغ الصائغ واألشرار ال ي َ
دعون .ألن الرب قد رفضهم" (إر .)11 ،:1:6
مرفوضةً ي َ
قدم لهم التطهير بالنار فلم ينتفعوا ،متصلبين في خطاياهم .فيبكيهم في شخص
ينوح اهلل عليهم ألنه ّ
حرق ،فيذوب قذرها فيها،
أورشليم التي تغلفت بالصدأ إذ يقول" :ضعها فارغةً على الجمر ليحمي نحاسها وي َ
نجاستك رذيلة ألني طهَّر ِ
ِ
تك
ويفنى زنجارها .بمشقَّات تعبت ،ولم تخرج منها كثرة زنجارها .في النار زنجارها .في
ِ
نجاستك" (حز.)31– 33::1
فلم تطهري ولن تطهري بعد من

إنه يشبه الطبيب الحاذق الذي استخدم كل وسائل الشفاء ولم يعد بعد هناك عالج يمكن أن يستخدم.
لقد غلب اللّه من ظلمهم ،ويجبر على الكف عن تأديباته الرقيقة ،فاضحا إياهم قائالً" :وأ ِح َّل غضبي ِ
بك
ً
فتنصرف غيرتي ِ
عنك فأسكن وال أغضب بعد" (حز.)1::36

 - 2ثبات اإلنسان المستقيم
ينبغي لإلنسان المستقيم أال يكون عقله مثل الشمع أو أي مادة رخوة فيسهل تشكيله بما ُيضغط

فيختم آخ اذا شكل الختم إلى أن يأخذ شكلا آخر عندما ُيختم بختم آخر .وبهذا ال يبقى ثابتاا على شكله،
عليهُ ،
متأثر بما ُيضغط عليه .إنما يلزم أن يكون كالختم الحديدي الصلب ،فيحتفظ العقل على
اا
بل يتغير ويتشكل
مظهر علماته عليها .وبهذا فإنه مهما حدث من
اا
خاتما شكله على كل شيء،
الدوام بصلحه وطهارته،
ا
األمور ال تنزع عنه علماته.

 - 3جرمانيوس :ولكن هل يستطيع عقلنا أن يحتفظ بحاله على الدوام بدون تغيير؟
 -31ثيؤدور :إننا نحتاج إلى ما يقوله الرسولَّ " :
وتتجددوا بروح ذهنكم" (أف  ،):1:1إلي التقدم الروحي فـ
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"أنسى ما هو وراء" (في  .)31:1فإن تغاضى اإلنسان عن فعل ذلك تكون النتيجة الحتمية هي النكوص والتقهقر
من سيئ إلى أسوأ.

ال يمكن للعقل أن يبقى على حال واحد .فكما أن اإلنسان الذي يجدف بقوة يحاول أن يقاوم بسفينته

مقتحما التيار بقوة ذراعيه ،وبهذا يمتد إلى ما هو قدام ،أما إذا تراخى بيديه فإن سفينته
ضد العاصفة القوية،
ً
إضافيا ،ألنه بغير شك نتراجع
شيئا
اضحا إن كنا ال نكتسب ً
ً
تدور بسرعة تحت قوة العاصفة ،هكذا يصير فشلنا و ً
إلى الوراء عندما نكون غير متقدمين إلى األمام .وكما قلت إن العقل البشري ال يستطيع أن يبقى على حاله ،إذ

باقيا في الجسد حتى يبقى بدون تغيير .فإما أن
ال يستطيع أي قديس أن يصل إلى مرتفعات كل الفضائل مادام ً
شيئا .إننا نعترف بأن اهلل وحده هو غير المتغير ،فيصلي إليه النبي الطوباوي قائالً" :ولكن
شيئا أو يفقد ً
يضيف ً
أنت ،أنت ،وسنوك لن تفنى"(عب  .)3::3ويقول اهلل عن نفسه" :أنا الرب ال أتغيَّر" (مل  .)6:1ألنه هو وحده
الذي بطبيعته صالح على الدوام وكلي الصالح وال يمكن أن يضاف أو ينقص منه شيء.

لهذا يلزمنا أن نخضع لمطالب الفضيلة بعناية فائقة وشوق ،وأن نشغل أنفسنا بعملها ،ألنه كما قلنا أن

العقل ال يقدر أن يبقى على حال واحد ،أي ال يمكن أن يبقى من غير أن يضاف أو تقل منه صفاته الحسنة.
فالفشل في اقتناء صفات جديدة يعني وجود خسارة .واذ تبطل الرغبة في التقدم يوجد خطر التقهقر إلى الوراء.

 - 6القوات السمائية يمكن أن تتغير

حتى القوات العلوية كما قلنا تخضع للتغير ،ويظهر هذا من الذين سقطوا من رتبتهم بسبب خطأ إرادتهم

الفاسدة .لذلك ينبغي علينا أال نظن أن طبيعتهم غير قابلة للتغير هؤالء الذين بقوا في حالة مباركة كما خلقوا
عليها ببساطة.

فباألولى يلزمنا نحن أن نحفظ بحرص ما يمكن أن نفقده باإلهمال ،إذ مكتوب" :ال تغبط (ال تمدح)
أحدا قبل موته" (يشوع بن سيراخ .)11:33فإنه طالما اإلنسان في حالة جهاد يبقى في موقف مصارع .ليست
ً
فضيلة ما يمكن لإلنسان أن ينالها بدون احتمال التغيير ،فإذا ما نالها يجب عليه أن يحافظ عليها دائما
ويراعيها بنفس العناية والسهر اللذين طلبها بهما.

 - 7ال يحدث السقوط فجأة

إنسانا ما يزل وينزل إلى الغم بسقطة مفاجئة ،إنما ينحدر إلى سقطة ميئوس منها،
ينبغي أال نظن بأن
ً
يجيا خالل فترة
إما عن طريق خداعه منذ البداية أثناء تدربه ببداية خاطئة ،أو يزل من حالته الروحية الحسنة تدر ً

طويلة بسبب اإلهمال العقلي ،فتزداد األخطاء قليالً .ألن "قبل الكسر الكبرياء ،وقبل السقوط تشامخ الروح" (أم

 .)3،:36ذلك كالمنزل الذي ال يسقط فجأة دفعة واحدة بل يحدث بعض الخلل في األساس لفترة طويلة ،أو

المحصنة
يحدث نتيجة إهمال ساكنيه لمدة طويلة ،فيحدث بعض (الرشح أو الخلل) وبعد هذا تنهار الحوائط
ّ
ِ
أيضا ما يحدث للروح.
يجيا .ألنه "بالكسل الكثير يهبط السقف وبتدلّي اليدين َيكف البيت" (جا  ،)3،:31هذا ً
تدر ً
إذ سمعنا ذلك تنعمنا بوليمة روحية ،حتى فاق السرور الذي مألَنا بهذه المناظرة الحزن الذي كنا فيه

بسبب موت القديسين .فإننا لم نتعلم فقط بخصوص األمور التي كنا في حيرة من جهتها بل وتعلمنا من سؤالنا
أمور أخرى لم نكن قد سألنا عنها.
هذا ًا
نياحة القديس مويسيس

مسرى 676

 7أغسطس 961
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ملخص المبادئ
 ال يجازي اهلل األبرار بالبركات الزمنية ،وال يعاقب األشرار بالضيقات هنا ،إنما نصيبنا هو الرب ورجاؤنا هو
الحياة األبدية.

شرا ،ألن الشر هو الخطية التي تفصلنا عن اهلل ،والخير
 ما يصيب األبرار هنا من شر هو في الحقيقة ليس ً
هو الفضيلة التي تقربنا اهلل.
معا للخير ،فهو الرجل األشول الذي يستخدم يده اليسرى كأنها
 بالنسبة للمؤمن الحقيقي ،جميع األمور تعمل ً
يمنى.
(أ) يستخدم األفراح وتمتعه بالبركات الزمنية كيد يمنى بها يشكر اهلل ويسبحه ،ويستخدم األحزان

شاكر اهلل.
ًا
والضيقات كيد يسرى بها يحتمل بصبر

(ب) في حالة التعزية الروحية والفرح  -كيد يمنى  -يتعبد هلل بغيرة واشتياق .وفي حالة الفتور الروحي

 -كيد يسرى  -ال يكف عن المثابرة والجهاد من أجل محبته للرب.

 يخسر اإلنسان الغبي في الرخاء والتمتع بالبركات الزمنية أكثر مما يخسره في حالة األحزان واآلالم.
 يسمح اهلل ألوالده فترات فتور روحي لكي يتعبدوا ويثابروا رغم فتورهم ،فينالوا النصرة من الناحية اليسارية.
أحيانا يسمح بها
 يسمح اهلل بالتجارب إما لتزكية المؤمن ،أو ألجل تنقيته ،أو كتأديب ،أو ألجل تمجيد اهلل .و ً
نتيجة تخليه عن اإلنسان الشرير بسبب إص ارره على الشر.
 اهلل وحده غير متغير ،ألن صالحه ال عن جهاد أو مكتسب ،بل هو كلي الصالح بطبعه ،أما اإلنسان فهو
دائم التغير ،ألنه مهما بلغت قداسته وصالحه ال يصل إلى كمال الصالح غير المحدود ،لهذا ال يبقى في حالة

حتما يتقهقر.
ثابتة .بهذا إن لم يتقدم في حياة الفضيلة ً



363

مناظرة 7

مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
7

تشتيت الفكر وضبطه
وهل للشيطان سلطان علينا؟

لألب سيرينوس
 -7مقدمة

إذ نرغب في تقديم األب سيرينوس ألصحاب العقول الغيورة للغاية ،هذا الرجل العظيم في قداسته

وعفته ،إجابته هي مرآة السمه .إننا نعجب منه في أمور كثيرة ...فبجانب كل الفضائل التي تتألأل فيه ،ال من

أيضا ،فقد وهبت له نعمة خاصة هي
جهة أعماله وأخالقه الظاهرة فحسب ،بل ونعمة اهلل الظاهرة في هيئته ً
عطية "العفة" ،فلم يكن يشعر قط باضطراب حتى بالنسبة لالنفعاالت الطبيعية أثناء النوم.

ينبغي لي أوالً أن أشرح كيف حصل علي نقاوة الجسد العجيبة بمساعدة النعمةة اللييةة بطريقةة تبةدو

أسمى من الحالة الطبيعية التي للبشرية.

 -2عفة سيرينوس
كان ذلك الرجل في صلواته النيارية والليلية وأصوامه وسيره يطلب بدون كلل العفة الداخلية التي

للقلب والروح .وقد نال ما كان يشتهيه ويصلي من أجله ،فماتت أهواء الشهوة الجسدية في قلبه .هذا مع شعوره
بلذة النقاوة ،واشتياقه الحار للعفة...

باختباره للعطيةة التةي حصةل عليهةا أدرك أنةه قةد صةارت لةه حصةانة ،ال باسةتحقاقات أعمالةه ،بةل حسةب

النعمةةة اهلهيةةة ،فصةةار يطلةةب العفةةة بةةجكثر غيةرة ،مجاهة ًةدا ...إذ كةةان يعتقةةد بةةجن اهلل قةةادر أن يقتلةةع بسةةهولة جةةذور
الشهوات الجسدية ...ألن نقاوة الروح ،التي هي أعظم شيء ،تُعطى هبة من قبل اهلل حسب إرادته.
مثابر من أجل طلبته األولى ،ظهر له مالك في رؤيا الليل ،وكجنه قد فتح
ملتمسا بدموعً ،ا
إذ كان يصلي
ً
بطنه ونةعع عنةه االنفعةاالت الجسةدية الناريةة ،وقةذخ بهةا خارًجةا ،وأعادهةا كمةا كانةت ،ثةم قةال لةه" :هةوذا قةد أعيلةت
عنك انفعاالت جسدك ،ويلعمك اليوم أن تتجكد بجنك قد نلت نقاوة الجسد الكاملة التي سجلت من أجلها بإيمان".

يكفي أن أخبركم بإيجاع عن هذه النعمة اهلهية التي ُوهبت لهذا الرجل بهذه الطريقة الخاصة .وأظن إنه
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ليس هناك حاجة أن أتحدث عن بقية فضائله...
إذ كنةةا مشةةتاقين بغي ةرة قويةةة لمناقشةةته والةةتعلم منةةه عرنةةاه فةةي الصةةوم الكبيةةر ،وسةةجلناه بهةةدوء عةةن أح ةوال

أفكارنةا وعةةن إنسةاننا الةةداخلي ،وعمةةا قمنةا بةةه خةالل الفتةرة الطويلةةة التةي قضةةيناها فةي البريةةة مةةن أجةل نقةةاوة إنسةةاننا

الداخلي ،حينئذ قدمنا له هذه الشكوى.

 -3سؤال بخصوص ضبط الفكر

إنةةك تظةةن أننةةا نلنةةا كمةةال إنسةةاننا الةةداخلي فةةي هةةذه الفت ةرة الةةذة قضةةيناها هنةةا فةةي الوحةةدة والتجمةةل ،لكةةن

حدث اآلتي :لقد تعلمنا األمور التي ال نستطيع أن نفعليا ال مةا ينبغةي أن نحةاول فعلةه .بهةذه المعرفةة لةم نشةعر
أننا حصلنا علي أة ثبات في النقاوة التي نشتاق إليها ،أو أية قوة وحعم ،بل صار فينا خوخ ...بالرغم من تجملنةا
فةي أهةداخ نظامنةةا خةالل د ارسةةتنا اليوميةة ،واجتهادنةةا فةي الوصةول مةةن البدايةة إلةةى النقةاوة الثابتةةة األكيةدة ...وبةةدأنا

تمامةا ،وتقةدمنا بخطةوات ثابتةة نحةو ذلةك النظةام،
نعرخ بعة األمةور التةي كنةا نفهمهةا بمفةاهيم خاطئةة أو نجهلهةا ً
متدربين عليه بكمال بدون أية صعوبة.
بالرغم من جيادي في هذه الرغبة نحو النقاوة لم أعرف بعد ما أستطيع أن أكون عليه ...ليذا أشعر

باضطراب ،حتى أن دموعي لم تتوقف قط ،ومع هذا لم أكف عن ما ال ينبغي أن أكون عليه.
ما الفائدة من تعلم ما هو األفضل مادمت ال أقدر أن أناله حتى إن عرفته؟

إننا إذ نشعر بجن هدخ قلبنا قد انحرخ عن الغر  .تمر بنا األفكار العجيبة السابقة الشعورًيا وتندفع
غالبا ما نيجس من اهصالح الذة نتوق
بجكثر شدة ويصير الذهن في ذهول دائمً ،ا
أسير ألمور كثيرة ،حتى أننا ً
إليه ،وكجن كل هذا االهتمام بال جدوى .واذ نستيقظ ونكتشخ تيه الذهن عن غرضه الموضوع أمامه ،ونرغب في
استعادته إلى التجمل الروحي الذة ضل عنه ،ونربطه بسرعة بالغر

مخادع القلب أسرع من الحية.

القلبي الثابت ،سرعان ما ينسحب من

إذ نلتيب بالتداريب اليومية ال نرى أننا كسبنا أية قوة أو ثبات قلبي ف ُنغلب باليأس ،ونضل بيذه
الفكرة ،وهي االعتقاد بأن الخطأ ليس منا بل من طبيعتنا وأن الضالل هو من الطبيعة البشرية.

 -4ال نلم الطبع البشري في ذاته
سيرينوس :من الخطر أن نسرع إلى هذه النتيجة ،ملقين اللوم علي الطبيعة (البشرية) دون أن نناقش الموضوع

بإتقان ...فيلعمك أال تحكم حسب ضعفك ،إنما بناء علي قيمة التداريب ومنهجها واختبار اآلخرين لها .فإن أة
إنسان يجهل السباحة إذ يعلم أن وعن الجسد ال يمكن أن يحمله الماء ويرغب في البرهان علي ما قدمته له خبرته

الخاصة قائالً بجنه ال يمكن ألة جسم صلب أن ُيحمل بسهولة علي سائل ،فال نصدق رأيه المبني علي خبرته
الشخصية.
هكذا بحسب الطبيعة ال يمكن للعقل أن يكون خامالً ...بل لديه علي الدوام ما يشغله ،وبسبب ثقله

يضل ويتوه في أمور كثيرة ما لم يمارس التداريب اليومية الطويلة ،هذه التي تقول عنها أنك تعبت فيها بال

ومتعلما أن تقدم للذاكرة القوت الضرورة (أة األفكار
جدوى .هذا يتطلب الجهاد بمثابرة لضبط الفكر ،محاوالً
ً
المعادية التي تشتت فكرنا ،وبالتالي نبلغ
الصالحة عو األخرى) ،ويمكننا بسهولة طرد أفكار العدو (الشيطان) ُ
الحياة التي نشتاق إليها.
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يلزمنا أال ننسب االنحراف في تيه القلب إلى الطبيعة البشرية أو خالقيا ،فإنه بالحق يقول الكتاب

مستقيما ،أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة" (جا  .)7::7اختالخ األفكار يتوقخ
المقدس "إن اهلل صنع النسان
ً
علينا نحن ،ألن الفكر الصالح يقترب من الذين يعرفونه واهنسان العاقل يجده .فجة أمر يخضع لتمييعنا وعملنا

يمكننا أن نصل إليه ،فإذا لم نبلغه يرجع هذا إلى كسلنا واهمالنا ال إلى خطج في طبيعتنا.

لو لم يكن هذا األمر في قدرتنا لما وبخ الرب الفريسيين قائالً" :لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟" (مت
ِ
وسطك
عيني" (إش " ،)1::1إلى متى تبيت في
شر أفعالكم من أمام
ولما كلخ النبي ليقول" :اععلوا َّ
َّ
َ .)9::
ِ
أفكارك الباطلة؟!" (إر  ،)19:9ولما كان لنوع أفكارنا اعتبار في يوم الدينونة إذ يهدد اهلل بواسطة إشعياء قائالً:

"وأنا أجاعة أعمالهم وأفكارهم" (إش .)11 :::فما كان من الصواب أن نجاعة أو نعاقب حسب شهادة أفكارنا في
أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو
ذلك االمتحان الرهيب المميت ،إذ يقول الرسول المباركً " :
شاهدا ً
محتجة .في اليوم الذة ِ
فيه يدين اهلل سرائر الناس حسب إنجيلي" (رو .)11:7،1:

 -5سلطاننا على الفكر

ورد في اهنجيل مثال ممتاع بخصوص الكمال العقلي وذلك في حالة قائد المائة ،هذا الذة لم تكن

فضيلته بفكر مندفع (إلعامي) إنما بإرادته كان يقبل الفكر الصالح أو يطرد الفكر الشرير بسهولة .وقد جاء ذلك
أيضا إنسان تحت سلطان .لي جند تحت يدة .أقول لهذا اذهب فيذهب ،وآلخر إ ْئ ِت
في الصورة التالية" :ألني أنا ً
فيجَتي ولعبدة افعل هذا فيفعل" (مت.)::1
إذا ما جاهدنا كبشر ضد االضطرابات والخطايا ،تصير هذه تحت سلطاننا ِوفق إرادتنا ،فنحارب أهواء

جسدنا ونيلكيا ونأسرها تحت سلطاننا ،ونطرد من صدرنا الضيوف المرعبين ،وذلك بالقوة التي لنا بصليب

روحيا.
ربنا ،فنتمتع بالنصرة التي نراها في مثال قائد المائة
ً

ٍ
ساء
ساء
ألوف َ
يرمع (سلطاننا على الفكر) بموسى في سفر الخروج إذ قيل" :وتقيميم علييم َ
ورؤ َ
رؤ َ
مئ ٍ
أيضا إذ نبلغ إلى مرتفعات هذا الجهاد يكون لنا
ساء خماسين َ
ات َ
َ
ساء عشرات" (خر .)71:11ونحن ً
ورؤ َ
ورؤ َ
نفس الحق والسلطان ،فال تحملنا األفكار بغير إرادتنا ،بل في استطاعتنا أن نستمر في االرتفاع ونمسك بتلك
روحيا ،آمرين األفكار الشيطانية أن ترحل عنا فترحل .فنقول لألفكار الصالحة إ ْئ ِت ِِ فتجتي،
األفكار التي تبهجنا
ً
وأيضا لعبدة هذا أة الجسد الذة لنا أن ينتمي إلى العفة والطهارة فيخدمنا بغير مقاومة ،من غير أن تثور فينا

انفعاالت الشهوة ،بل يظهر كل ما يوافق الروح.

أمةةا مةةا هةةي أنةواع األسةةلحة التةةي لقائةةد المائةةة هةةذا؟ وفةةي أة حةةرب نسةةتخدمها؟ فلنسةةمع مةةا يقولةةه الرسةةول

الطوبة ةةاوة" :إذ أسة ةةلحة محاربتنة ةةا ليسة ةةت جسة ةةدية (روحية ةةة وليسة ةةت ضة ةةعيفة) بة ةةل قة ةةادرة بة ةةاهلل علة ةةى هة ةةدم حصة ةةون"
ظنونةا وك َّةل علةو يرتفةع ض َّةد معرفةة اهلل،
(7كو .)9:14وأما بالنسبة للحروب التي نسةتخدمها فيهةا فيقةول" :هةادمين
ً
ومستجْسرين كل ِ
فكر إلى طاعة المسيح ،ومستعدين ألن ننتقم على كل عصةيان متةى كملةت طةاعت ُكم" (7كةو :14
.):-1

إنني أريدك أن ترى أنةواع األسةلحة المختلفةة وصةفاتها ،إذ ينبغةي علينةا إن أردنةا أن نحةارب فةي المعركةة

ونحسب بين قواد المئات (الروحيين) الذين لإلنجيل أن نتمنطق بها على الدوام.
اهلهية ضد الشيطان ُ

يقول اهنجيل" :حاملين فوق الكل ترس اليمان الذة به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبةة"
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(أخ .)1: ::اليمان هو الذي يوقةف سةيام الشةيوة الشةريرة وييلكيةا بةالخوف مةن الدينونةة واليمةان بملكةوت
السموات.

المحبةةة" (7تةةس .)1 :5المحبةةة فةةي الواقةةع هةةي التةةي تحةةيط بالمنةةاطق
أيضةةا" :درع اهيمةةان و َّ
ويقةةول ً

الحيوية للصدر فتحميه من تعرضه لجراحات األفكار المتزايدة الميلكة وتحفظه من الضربات الموجيةة ضةده وال

تسمح لسيام الشرير أن تتعمق إلى النسان الداخلي ،ألن المحبة "تحتمل كل شيء وتصدق كةل شةيء وترجةو

كل شيء وتصبر علي كل شيء" (7كو.)7 :73

ةاء الخةةالص" (1تةةس .)1 :1والخةةوذة هةةي مةةا تحمةةي ال ةرأس .المسةةيح هةةو رأسةةنا لةةذلك
" ُ
وخةةوذةً هةةي رجة ُ
ينبغةةي علينةةا فةةي التجةةارب أن نحمةةي رأسةةنا برجةةاء األمةةور الصةةالحة المقبلةةة ،وعلةى وجةةه الخصةةوص أن نحفةةظ

أي أحد جزء من الجسد يصير ضعيفًا ،لكنه يمكةن أن يعةي  ،إنمةا ال يسةتطيع
ًا
اليمان كامالً
وطاهر .فمتى فُقد ّ
أن يحيا وال فترة قصيرة بغير الرأس.

"وسيخ الروح الذة هو كلمة اهلل" (أخ )17::ألنه "أَمضى من كل سةيخ ذة ح َّةدين وخارقةة إلةى مفةرق
النفس والروح والمفاصل والمخةا وممزيةعة أفكةار القلةب ونيَّات ِةه" (عةب .)17:9هكةذا نقطةع مةا فينةا ممةا هةو أرضةي
وجسدي بواسطة هذه األسلحة التي نستخدميا في دفاعنا ضد أسلحة العدو (الشيطان والخطيةة) واتالفةه ،بيةذا

أسير ومسجوًنا في أرض األفكار الباطلة ،وال يسمع كلمات النبي:
طا بسالسل مضايقتهً ،ا
ال يصير أحد م ّنا مربو ً
كمحةارب منتصةر فةي أرض األفكةار التةي
"لماذا يا إسرائيل لماذا أنت فةي أرض األعةداء" (بةا .)71:3إنمةا يبقةى ُ
اختارها.

أيضا قوة قائد المائةة وشةجاعته إذ يحمةل هةذه األسةلحة التةي تحةدثنا عنهةا بجنهةا ليسةت جسةدية
هل فهمتم ً
ةتدعيا إيةاهم إلةةى الحةةرب
ةوبا الرجةةال الشةجعان ،مسة ً
بةل روحيةةة قةادرة بةةاهلل؟ اسةمع مةةا يقولةه الملةةك (اهلل) نفسةةه مستص ً

الروحية (ضد الخطية) قائالً" :ليقل الضعيخ إني قوة" .فال يحارب في المعركة اهلهيةة إال الضةعفاء "ألنةي حينمةا
أيضةةا" :ألن قة َّةوتي فةةي الضةةعخ تُ َكمةةل" (7كةةو .)::17فالمجاهةةد
أنةةا ضةةعيخ فحينئةةذ أنةةا قةةوة" (7كةةو .)14:17و ً
ةيئة اهلل تنةالون الوعةد"
الصبور سيحارب بالصبر الذة قيل عنه" :ألنكةم تحتةاجون إلةى الصةبر حتةى إذا صةنعتم مش َ

(عب.)0::14

 -6لنثابر مقتربين من اهلل ومجاهدين

بحسب خبرتنا نستطيع بالتمسك باهلل إماتة إرادتنا وقطع شهوات هذا العالم ،ونتعلم من أولئك الذين في

لصقت بشهادتك .يا رب ال ِ
تخعني" (مع
عالقتهم باهلل يقولون بكل إيمان" :التصقت نفسي بك" (مع " ،)1::0
ُ
" ،)01:11:أما أنا فاالقتراب إلى اهلل حسن لي" (مع  ،)71:70فعلينا أال نكل بسبب تشتت العقل والتراخي ألن
ِ
فقر" (أم .)71:21
خبز وتابع البطالين يشبع ًا
بأرضه يشبع ًا
"المشتغل
غصب والغاصبون
يلعمنا أال ننسحب من جهادنا في السهر بسبب اليجس الخطير ألن "اآلن ملكوت اهلل ُي َ
يختطفونهُ" (مت  .)17:11فال يمكن نوال فضيلة بغير جياد ،وال يمكن ضبط العقل بغير حعن قلبي عميةق ،ألن
"اهنسةةان مولةةود للمشةقَّة" (أة  .)7:1ومةةن أجةةل الوصةةول "إلةةى إنسةةان كامةةل .إلةةى قيةةاس قامةةة ِمة ْةل ِء المسةةيح" (أخ
 )10:9يلعمنا أن نكون علي الدوام في جهاد عظيم مع عناية النهائية.

مقدما
ال يمكن ألي إنسان أن يصل إلى ملء هذا القياس إنما من يأخذ هذا القياس في اعتباره
ً
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ويتدرب عليه من اآلن ،ويتذوقه هنا في العالم ،تكون له عالمة العضوية الثمينة للمسيح ،ويملك وهو في هذا

الجسد على عربون هذا االتحاد الكامل بجسد المسيح ويكون له اشتياق وعط

إلى أمر واحد جاعالً ليس

فقط أعماله بل وأفكاره متجية إلى أمر واحد وهو أن يحفظ اآلن وعلى الدوام عربون الحياة المقبلة الطوباوية

التي للقديسين أي أن "يكون اهلل الكل في الكل" ( 7كو .)21:75

 -7سؤال بخصوص شدة هجوم األفكار الشريرة
جرمانيوس :لنفر

إنه قد أحاط بنا طوفان ذلك الميل العقلي أما يحيط بنا حشد عظيم من األعداء فيتوجهون

عددا ال
إلينا بقوة ال نهائية تُضاد رغبتنا ،أو باألحرى بسبب جوالن هذه األفكار ينسحب عقلنا نحوها؟ وحيث أن ً
نهائيا من األعداء (األفكار الشريرة) المخيفين يحيطون بالعقل أال نظن إنه من الممكن لهم أن يقاوموا عقلنا
ً
وخاصة بسبب ضعخ جسدنا؟!

 -1سيرينوس :ال يقدر أحد ممن اختبر صراع إنسانه الداخلي أن يشك في سهر أعدائنا (األفكار الشريرة) علي
الدوام ضدنا وهم يعارضون تقدمنا .إذ يحثّوننا على صنع الشر ،لكنيم ال يجبروننا عليه ،فنظن أنه ال يقدر
قويا ،فيجبروننا على
اهنسان أن يتجنب الخطية التي يحرضوننا عليها بل يطيعها في قلبه متى كان الحافع ً
أيضا لدينا معونة من النعمة
الخطية وليس فقط يقترحونها علينا .لكن إذ لديهم قوة كبيرة في اهثارة ،فنحن ً
أيضا أن نطلب الحماية والعناية اهلهية
الليية ،وحرية في عدم القبول .فإن كنا نخشى قوتهم وهجومهم يمكننا ً
ضدهم ،ألن الذة فينا أعظم من الذة في العالم ( 1يو .)9:9

عناية اهلل تحارب في صفزنا بقوة أعظم من حرب النعالء ضدنا ألن اهلل ليس فقط يقترح علينا الخير بل

هو يعضد عقولنا ويسندها ،حتى أنه في بع

وبغير معرفتنا.

األحيان يجذب قلوبنا نحو الخالص رغم إرادتنا (إذا طلبناه)

ال ينخدع أحد من الشيطان إال الذة أراد أن يستسلم له برضاه ،وذلك كما يقول سفر الجامعة "ألن
ِ
يعا فلذلك قد امتألَ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر" (جا  .)11:1لقد
جرة سر ً
َ
القضاء علي العمل الردةء ال ُي َ
ظير بوضوح أن كل إنسان يسير في الشر متى هاجمته األفكار الشيطانية ،وال يقابليا في الحال بالرفض

والمعارضة .لذلك يقول الرسول" :قاوموا إبليس فييرب منكم" (يع.)7:9

 -1سؤال بخصوص اتحاد النفس مع األرواح الشريرة
جرمةانيوس :مةةا التمسةته منةةك هةو بخصةةوص اتحةاد الةةروح اهنسةانية مةةع األرواح الشةريرة ،إذ تكةةون األرواح متحةةدة
بها بطريقة تقدر أن تتحدث خاللها وتجد لها فيها سبيالً ،تقترح عليها ما تريده ،تثيرها حسبما ترغب ،وتتطلع إليهةا

مراقبة أفكارها وحركاتها .وتكون النتيجة هي توطيد االتحاد بينها وبين الروح ،حتةى يصةير  -بةدون النعمةة اهلهيةة
 -مستحيالً التمييع بين ما هو نتيجة لتحري

األرواح وما هو من عمل إرادتها.

عجيبةةا أن تتصةةل روح بةةروح بغيةةر تفرقةةة وأن تعمةةل بقةةوة إغ ةراء خفيةةة حسةةبما ترغةةب في ةه.
 -71سةةيرينوس :لةةيس
ً
(فكمةةا يحةةدث بةةين البشةةر) هكةةذا بينهمةةا شةةيء مةةن الشةةبه والعالقةةة ...ولكةةن يسةةتحيل أن تسةةتقر األرواح داخلنةةا أو
تتحد معنا بطريقة تتمكن م ّنا ،ألن هذا من حق اهلل وحده الذي يسيطر علينا بطبيعته الروحية.

تمامةا فةي حالةة المجسةورين مةن األرواح الشةريرة ،إذ ينطقةون ويعملةون
 -77جرمانيوس :هةذه الفكةرة نجةدها تُةنق
ً
تحت تجثير الشيطان ...وهم ال يعبزرون عن كلماتهم وأعمالهم ورغباتهم بل ما هو للشياطين.
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 -72سيرينوس :إن ما تتحدث عنه ال يتعار

مع ما نقوله ،أة أن هؤالء الذين قد امتلكتهم األرواح النجسة
يتجثر باألرواح النجسة بطريقة ما حتى إنه

ويلعمون بالتفوه بما ال يعرفونه .فالبع
يقولون ويفعلون ما ال يرغبون ُ
ال يكون لديهم أدنى إدراك لما يعملونه ويقولونه ،والبع يدرك ذلك و يتذكره .لكن يلعمنا أال نتصور بجن هذا
يحدث بطريقة فيها ينسكب الروح النجس خالل مادة الروح (اهنسانية) وتصير متحدة معها وملتصقة بها فينطقون

بكلمات وأقوال خالل فمهم ...فال يحدث هذا نتيجة لفقدان الروح (خالل الروح النجس) بل بسبب ضعخ الجسد،
مسيطر عليها
ًا
على هذه األعضاء ويسكن فيها ويلقي عليها ثقالً غير محتمل،
فيلقي الروح النجس القب
بظالمه الدامس ،ويتدخل بقوته ،وذلك كما يحدث في حالة السكر والحمى والبرد الشديد.
فقد أخذ السلطان
ضد أيوب الطوباوي ْ
ليس للروح النجس سلطان علي البشر ،هذا يظير عند صراعه ّ
أي ال تُضعف روحه
علي جسده من قبل الرب ،إذ قال له" :ها هو في يدك ولكن احفظ
ُ
نفسه" (أي ّ .)6:2

وتجعله مجنوًنا وتتسلط علي ذاكرته وعقله خانقًا قوته الداخلية.

 -73ال تتحد روحنا إال باهلل وحده

 ...الثالوث القدوس وحده لديه اهمكانية أن يخترق كل طبيعة عقلية ،ليس فقط يعانقها ويلتخ حولها بل

ويدخل فيها...

فبالرغم من تمسكنا بوجود بع

الطبائع الروحانية مثل المالئكة ورؤساء المالئكة والطغمات األخرى

أيضا أرواحنا ...إال أنه ينبغي علينا أال نعتبر هذه الطبائع غير مادية  incorporealإذ لها جسم تعيش به
و ً
جسما
عرع
أخخ بكثير مما لجسدنا وذلك كقول الرسول "وأجسام َّ
سموية وأجسام أرضيَّة" (1كو ،)94:11و ً
أيضا "ُي َ
ً
جسما روحانيًّا" (1كو .)99:11وبهذا يظهر أنه ال يوجد شيء غير جسمي إال اهلل وحده.
ويقام
حيوانيًّا ُ natural
ً
هو وحده يمكن أن يخترق كل مادة روحية وعقلية ،ألنه هو وحده الكامل والموجود في كل شيء ،يرى أفكار

البشر وحركاتهم الداخلية وكل خبايا أرواحهم ،وعنه وحده يتحدث الرسول الطوباوة قائالً" :ألن كلمة اهلل حيَّة
حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل و ِ
وفعَّالة وأمضى من كل سيخ ذة َّ
المخا وممزيعة أفكار القلب
وني ِ
َّاته .وليست خليقة غير ظاهرة َّ
قدامهُ ،بل كل شيء عريان ومكشوخ لعيني ذلك الذة معهُ أمرنا"
أيضا "ألنهُ هو يعرخ خفيات
(عب .)17:9،10ويقول الطوباوة داود "المصور قلوبهم
جميعا" (مع )11:00و ً
ً
القلب" (مع" .)71:99ألنك أنت وحدك تعرخ قلوب بني البشر" (7اة.)04::

 -74جرمانيوس :بحديثك هذا تجعل األرواح عاجعة عن معرفة أفكارنا .ومن العبث أن نجخذ بهذه الفكرة إذ يقول
ت عليك روح المتسلط" (جا ،)9:14وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا اهسخريوطي أن
الكتاب المقدس "إن
صعد ْ
َ
يسلمه (يو ،)10فكيخ يمكننا بعد أن نعتقد بجن أفكارنا غير مكشوفة لها عندما نشعر بجن النصيب األكبر منها
ينبعث من اقتراحات الشيطان وتحريضه ويتبناها؟

 -75عدم قدرة األرواح الشريرة على معرفة أفكار البشر
سةةيرينوس :ال يشةةك أحةةد مةةن جهةةة تةةجثير األرواح الش ةريرة عل ةى أفكارنةةا ،وذلةةك عةةن طريةةق تحريةةك البواعةةث بةةدون
تجثير محسوس عن طريق اتجاهاتنا أو من كلماتنا ومةن األمةور التةي نحبهةا والتةي يةرون أننةا نميةل إليهةا ،لكةنهم ال

يقةةدرون أن يقتربةوا إلةةى تلةةك التةةي تةةجتي مةةن مخةةاب الةةروح .وهةةم يكتشةةفون األفكةةار التةةي يطرحونهةةا علينةةا ال بسةةبب
طبيع ةةة ال ةةروح أة المي ةةل ال ةةداخلي المخف ةةي ف ةةي العق ةةل ،إنم ةةا ع ةةن طري ةةق االنفع ةةاالت والعالم ةةات الظاهري ةةة الت ةةي

لإلنسان.فمثالً عندما يقترحون علي إنسان بالنهم ،إذا ما أروا الراهب يتطلةع مةن الكةوة تجةاه الشةمس بقلةق أو يسةجل
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باستمرار عن الساعةُ ،يدركون أنه قبل شهوة النهم.
ةديا أو تجوهةةات ناجمةةة عةةن
واذا مةةا اقترح ةوا العنةةا ورأوه يخضةةع بهةةدوء لهجةةوم الشةةهوة أو يةةرون تهي ًجةةا جسة ً
خالعة االقتراحات النجسة ،يعلمون أن سهم الشهوة قد نفذ إلى داخل روحه.
واذا ما أثةاروا فينةا بواعةث نحةو الحةعن أو الغضةب ،فةإنهم يسةتطيعون أن ُيةدركوا إن كانةت لهةا جةذور فةي

القلةةب إمةةا عةةن طريةةق حركةةات الجسةةد واالضةةطرابات المنظةةورة ،أو بمالحظةةتهم التنهةةدات ،أو السةةكون ،أو انفعةةال
الغضةةب ،أو تغيةةر لةةون اهنسةةان ،بهةةذا يكتشةةفون بةةدهاء األخطةةاء التةةي يسةةقط فيهةةا اهنسةةان ،ألنهةةم يعلمةةون أن كةةل
إنسان له خطية معينة ينجذب إليها على الدوام.
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البوا موا يقوشر حا ي ا و
هذا ليس بعجيب بالنسبة لقواا الوواا أل هنوت اون اننسواا الغواهر ي

يره الشاخلي ما غلعات انظراات ا ر اات الخارجيةأل ف م باه ثر يقشر هؤال

هم ح ثر شها ا ذاقة ما الب ر.

وا

الذيا لوم غبيعة را يوة ابالاوالي

المفييعف عي المنعا ت الرعي يرسبعوه ،عرنرران ينالعروه رمع
 -71مثا  :لكي يعرف بعض اللصوص موضع الكنعو
ة
ععي مع ل الليععت بكنععف يكرنععيوه الكنععو المفييععف الرععي ا يوععكروه طه يرونععان وولععل يععه ريع رنععيه الصععو الععو

يحععكأ طالنععاو ،ععوو الرمععتن برععوا يبلمععوه الععي المعر ععف الحويويععف مععه يرععف ويععوك المعععاكه الرععي ركنععف يععه ني،ععرا

بني،را يه ري الصو النارج منرا.

ه ووذا بالنسووبة للاجسووس ولووي نوواي قلابنوواأل يلقوواا ولينووا رمووا االقا ار ووا ال ووريرةأل ااذ يووراا بعو

االنفعاال الجسشية الاي اغابق الصفا الشاخلية يعلماا ما لا اا بناع ما ما رنيا الصوا موا ي وشي فوي

لسري الذي لإلنساا الشاخلي.
المخابئ الشاخليةأل ما ها مخفي في الم اا ا ّ

يغاا سلغاا في اقاراح حي حهاا

 -77ليس ل

لنعلل طنه ا ر،ر ي كت النيا يه طه رمرس ي البنر كت األنواون بعت رحرضعه األرواخ ف ايعا معينعفن

الععبعض ياليععر النععروا

الني،ععفن وادفععر الريععكيفن و فععروه رفصص عوا بععاألكالر ععي المض ع

وال،ععف ن والععبعض

ييلحعوه ععي الكةبعفن و فععروه يرعكطوه بالكبريععاو والعممعف .يمععرس كععت واحعك مععنرل عي نلععو البنعر مععا ي،عر نععو بععه.
مععيه ح،ع

انرل ا يوكروه طه يمر،عوا رواللرعل ك ععف واحعكنن انمعا بررريع

طو النفص ني،ه الو ييضحونه بإالارره طالناو انرراحاررل.

المعروفن ط ح،ع

ال معاه طو المكعاه

 -71ه لل ياغيا نظام ياّبعانت في هجاموم؟

يما بينهن ي،رفكل نماما فاصان وف ف منممف طالناو نيومهن

ومن،
جرمانياس :اوه نت نعروك بأه النر مررة
ة
م طه النمال والرن،ي نو ينك الصالحيه والم،رويميه وحكنلن او يووت الكرا
وا ييكنا" (طل )41:6ن "ليس حكمف وا

الموكس "الم،رر ئ ي ل

نف وا منورن رياه الر " (طل .)1210:

 -71سيريناس :مه المؤكك حوعا طنعه ا يويعك اريعا الابع

بعيه األنعرارن والو عا الكامعت ا يمكعه طه يكعوه حرعي

بععيه الععويه لععكيرل ف ايععا معينععف… لكععه ععي بعععض األمععور حيععأ يويععك ني ع يمععايي واحريايععا

منععررلن نععوا يععك

الحكمف

ال اميععف طو رب ع

الععي ويععوك اريععا مععنمل الععي حععيه .ونحععه ن حععم بوضععوخ ععي الحععر الروحيععف الرععي للنععر...

ععاألرواخ رروععكل بعضععرا الععبعض ب ريوععف معينععفن ععإوا مععا انرع ل طحععكنا طو ر اريع رععرل ميععاا لععروخ فععر طكالععر ينيععا

ليرايمه ...واوا ما انرصر الروخ لل يعك بعك ننال حايف لكي يأري فر ليفكع اإلن،اه.

-02

إنساا ُيواجم قشر غاقات

ل ،ععنا نير ععت طه األرواخ يميعر ععا لي،ع ع

ععي ني ععس الن ار ،ععف والنن ععا ن وا ععي ني ععس الن ععيايف والفب ععأن

المبركليه والضعياو مه البنر ررايمرل األرواخ الضعييفن إوا ما انر مع

لررععايل ينععوك الم،ععي  .ويصععع

رلعل األرواخ رعأري معه نعي طنعو منرعا

يلععي اإلن،ععاه بوورععه طه يوععاولن ألنععه ا ر عوا

انععف طحععك الوكي،ععيه فبععأ نععؤاو

األيععكاو (الععروحييه) األنويععاو الكاليع عريهن طو يص ععك طح ععك نيمععاررلن طو يحرم ععت ن ،ععوررل ووحنععيررلن موووا لوووم ير موووت
المصووارع معنوواأل اراوويس الصوراع نفسووت الوورب يسوواعأل فيوورش قوواة الم وواربياأل ايصووش الوجووام المايايووشأل ايجعو مو

الاجربة المنفذ قشرما نساغي حا ن ام ( 7ا.)71:72
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 -07ال اخ

ما م اربا ال يغاا

اننا نعروك طنرل يرعركوه نوا الصراع بوونن لكه ي مناضلررل يكوه لكيرل نوع مه الول والملن فاصف

نكي،يه كامليهن واا إنه ا يكوه نضاا ون ايا بت نو ميرك رمرير
حيه يويوه طمال مناضليه طنوياو ط ريات ة
بالبنرن أله رف نو وادفر ضعيفن ( الحر الروحيف نكيكن) واا أيه يكوه موضوع كلما الر،وت
ولحل بت م الرؤ ِ
كل ٍ
الوالت " 1إه مصاريرنا لي ،م ٍ
،او م ال ،يه م وان العالل يلي ملمف نوا الكنر م
َ
النر الروحيَّف ي ال،ماويَّا " (طف):014ن وطيضا "نكوا ط ِ
او" (:كو)0412ن
ضار كأني ا طضر الرو َ
طيناك ة

وطيضا "نك يانك

اليراك الح،ه" (0ري)416؟!

إذ يا شي وا رب اصراع امعر ةأل يليم حا ااجش قاة اجواش في ِ لن الغرفياأل احا ي اا الهما
حا يباوج بالنصرة .لو طه طحك اليانبيه يحار

ُمعشًّا إما حا يضجر ايخج ما الف
(النصرن) يلي الالاني الو يناضت بوون يميمف لما كيي
الميحف سير العاكت.

بي،ر م ضماه

معركف طو صراع طو ن اع بت يكوه نويا مه الريول

بالرأكي ععك رع ع اعك األرواخ ني ،ععرا لمرايم ععف البن ععر بو ععون ا رو ععت ي ععه ن ععوررل لك ععي يض ععمنوا النص ععر يل ععيرل...
( ي،و وه نل يمعا يصعنعونه بنعا) او يوعوت" 1ويلعي نامر ِعه يرعب ملمعه" (مع ):414ن وطيضعا "لرأارِ ِعه الررلكعف ونعو ا
كبرنععا بمنععه
يعلععل ولرنن ع بع ِعه النععبكف الرععي طفيانععا و ععي الررلكععف ني،ععرا ليو ع " (م ع )5118ن ط ععي الررلكععف الرععي ة
للبنر .فاسقغ اهرااح في ال ياأل ااذ اريش إهال نا اولك هي بااسغانا بنفس الاول وة الاوي ير باهوا لنوا .ال وا
ال اعني هييماوم حا يار اننا بغير رجعة.

بععالنمر الععي نععوه الريمععا ونععوا النضععاتن ععإه مععه كان ع طيععيه ان،ععانه الععكافلي ،ععليمف ي عرانل يرير،ععوه
عي ل َعل َّ طنعال نعول المعو  .ل َعل َّ يوعوت
راسبيه ي الف ار ن واو يفني لل يصيبه نوا يصلي العي ا نعال " 1طَنِ اعر يين َّ
مضايوي بأني ر ي ي " (مع 6ن)11:1ن "يعا ر الرعي ع ينعمروا بعي .ا يوولعوا
يكو نك نوي يليهَ .لل َّ يررف
َّ
ة

عي ط،ععنانرل يععا ر الععي مرععي رنمععر"
ععي نلععوبرل َنع اعه نععرورنا .ا يوول عوا نععك ابرلعنععاه" (م ع 08ن)06118ن " َّ
حرن عوا يلع َّ
(مع :4ن):4118ن ألنععه "يكمععه ععي المفريعي كأ،ع ٍعك ععي ِيةري،ع ِعه .يكمععه ليف ععف الم،ععكيه" (مع  .)21:2وطيضععا او
ررلل نوانل ويينلوه ي صرايرل معنا نووت" 1ليف َ وليفيت معا الويه ي لبوه ني،عي إلن كرعا .ليرر َّعك العي العور ِ
او
طنعا.

وليف َ الم،روروه بأويَّري" (م  .):6162وطيضا يووت ارميا "ليف َ ارك َّ وا طف َ طنا .ليررعبوا نل وا طررع
طيلع يلععيرل يععول النععر وا،ععحورل ،ععحوا مضععاييا" (ار .):51:4إذ ال يقووشر ح ووش حا ي ووك فووي حنووت ماوون اناصوورنا
وليوم يول اا هال ي ا مضاوفيا.

كععت نععكيس او يععر ف ع ار

اري حري ط نيرل .ط،حورل

طيكالععه (النععيا يه) ونياحععه يبععررج مرعيبععا نععال " 1طرب ع طيععكالي ععأكركرل وا

ي،ر يعوه الويال .ي،و وه رح

يلي" (م 15ن)141:5ن ويصلي ضعكنل نعال 1
ر َّ

عاو
عمي .نار ععت مو ع َّ
"فاصععل ي ععا ر مفاص ع َّ
عارلي .ام ،ععل ميون ععا ورر،ععا وانر ععض ال ععي مع ععونري .وان ععرع رمح ععا وص ع َّعك رلو ع َ
م ععارك َّ  .نععت لني،ععي ف صع ِعل طنععا" (مع  .)1-:118وينععكما نومع كععت طنوالنععا الرععي انرصعرنا يليرععا ونبيععكنا ن،ععم
ألني،نا طه ن،م كلما

الر وي

نوه" 1لررري يكل يلي مبمضيل وينورض كت طيكالل" (مي.)218

ينك نراورنا طو ينكما نرمني برلعل اديعا

ومعا ينعبررا ممعا يعاو عي الكرعا

انوار نف
يا
يلعي حنوا ضش ال ر الرا ي (الخغية) الذي يناظرنا ليالي
يجوعلنا اشوا اصبارياأل ب بااسغة بعضوا قش نص إلن الة مريعة اخال

الموعكسن إننعا اه لعل نأفعونا

في حا نساخرج منوا موا هوا لبنياننوا اموا
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 -00ه لل يغاا سلغاا وليك؟

لععيس لععحرواخ النعريرن ،ععل انا طه رضععر طحععكان يمرععر ولععل بوضععوخ ععي حالععف ال وبععاو طيععو ن حيععأ لععل

يريا،ععر العععكو طه ييربععه اا ح،ععبما ،ععم ا بععه… ونععك ايرر ع

األرواخ ني،ععرا بععولل كمععا يععاو ععي اإلنييععت او

نال " 1اه كن ر ِ
فرينا َ اأ َو اه لنا طه نون
العجم إال بسماح ما اهللأل ف وم بواه ري يعجوياا ووا الوشخا فوي اننسواا المخلواق
يشخلاا ال ياانا النجسة ُ
الي ن ي الفنا ير" (مع  .)1:15فإا واا لويس لوشيوم السولغاا حا

ولن صارة اهلل؟!

لو كعاه لرعؤاو األيعكاو (النعيا يه) ،عل اه يلينعا واإلضعرار بنعا وريربرنعا كمعا ينعاووه لمعا كعاه ي،عر ي

طحععك طه يعععي ععي الصععحراو بميععركه… ويمرععر ولععل بععأكالر وضععوخ مععه كلمععا ربنععا ومفلصععنا الععو احرععت فععر
يلي ،ل اه البرَّف لو لل ركه نك طي ِ ي مه و " (يو .)::1:2
صيوف البنرن او نات لبي س" 1لل يكه لل َّ

املك ال ياغيا ولن حجساش البع

 -02ي

؟

واض طه األرواخ الني،ف ا روكر طه ريك لرا ريوا عي طي،عاك معه اسرصعبررل بعأ و،عيلف معا لعل رملعل

طوا يلععي يوععولرل وط كععارنل ر،ععل

معنرل مفا ععف ا ورععوكره والرأمععت يععهن وبرععوا رريا،ععر رروععكل الععيرل كمععه نععل ب ع

حصانف الريفن ورويكنل ب،رولف وريك لرا موضعا يرلن كما لو كاه لرا ح الملكيف يليرل.

 -02لماذا يسمح اهلل بخضاع حجساشنا لوم؟
مه ي،و بالي،ك رح

طما الويه ر،و طرواحرل رح

طه مه يمل

،ل انرل (ط ييربوه ي الي،ك) يصيروه ي ف ر يميل واض ار

،ي رررل ي،و وه ي الف ايا والنروا

مه طحك يصير يبكا له.

نحه نعلل طنه حري الوكي،يه ي،م ا

كاليرنن ولل مه طيت الريوا

طه ر،و

نكيكن

نؤاو حالرل طركط .ألنه كما يووت الر،وت

طي،اكنل رح

(لرأكيبرل) أله الرحمف اإللريف ا ر ي

،ل اه الني اه ورحت برل نكبا

طه يكوه يرل و،خ طو كنس الي يول

الكينونفن ينويرل مه كت نالبفن موكما ايانل الي األبكيف مالت الون طو اليضف المصيةانن سير محراييه بعك الي
ِ
ِ
كييه مكينف العكت الوريف(المكينف) األمينف" (ا
رنويفن يووت ا "وطنوي سلل ..وطن ع كت نصكيرل ..بعك ولل ر َ

081:ن  .)04وطيضا كما رمرحه اليضف ي البو ف والون ي الكور نكوا َيمرحه الر الولو
وطيضا "أله الو يحبه الر ي َؤةكبه وييلك كت ابه يوبله" (ي .)41:0

(طل .)11:4

 -01حمثلة
ط .نعر نععوا بوضعوخ ععي حعات النبععي ريعت ا المععوكور ععي الكرعا

الالالععأ معه الملععول العو ا رر،ععه ط،ععك
الموعكس" 1نعو

مه طيت طنه طف أ مرن بعكل ال ايف يه سير نصك بت بإسواو سيعره (:معت .):51:1يوعوت الكرعا
ريت ا الو فالف نوت الر ك عه الر لح،ك ا رر،ه ونرله ح ،ك ل الر ة الو كلمه ِ
به" (امعت.)041:1

ي نوا المالات نيك العوا مه طيت يكل ال ايف م اإلنمعاتن كعولل المكا عأن معه طيعت ب ةعره طيضعا .أله العر ،علةل
بنيه ي نوا الععالل للمرلعل و عي نيعس الونع كعاه الحيعواه الميرعرس بالن،عبف ليري،عره مرر وعا وييييعا او لعل ييعرؤ طه

يروو نيلا مه المنيمف الري طي َي له ،ل انا يليرا.

 .نيك نيس األمر ببرناه واضع يعكا ويلعي عي حالعف اهبوايا بوالس اماسون اللعويه يانعا عي بوععف

مععه البريععف رععكيي  Calamusأله األوت (بععولس) نععك ،ععب
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Panephysisن نوه الري صار بريف ناحلف يعه نريع

كمعا رعلعلن او نبع

ريع نعماليف معه الم،عرنوعا

الحووت وكت اإلنليل بماو مال ن حري صار الور كي الر ونيرنا ،كانرا .ي نوه المن وف روكل األ
نوععاون الول ع

أسرنع

بولس عي

و ،ع نععكوو البريععف و،ععكونران حرععي اننععي طنععوت طنععه مععا كععاه ي،ععم لني،ععه طه يععر ويععه ام عرطنن بععت وا

م بس نوا الينس .عنكما كاه وانبعا العي ن يعف طحعك النعيوم مع األ

طرنعيبوس العو كعاه يو عه مععه عي نيعس

البريفن حكأ طه نابلررما امرطن .و ي الحات نير مه موابلررا حري طنه ررل يمله مه يرف يارره لصكيوه العو بعكط
يرععا ونععر رايعععا الععي ن يرععه ب،ععريف كمععه يرععر مععه ويععه ط،ععك طو حي عواه ميرععرس .ولععل يبع ِ
عات بصععرفا األ

ليكم رحلررما الي الريت العيو  .ومع طه نعوا حعكأ ب،عب
طرنيبوس ورو ،ره الو كاه يريوه طه يعوك ِّ

نعميه

والنمععال بكنععف منا،ععبف

نحععو حيععان ال رععارن ورسبرععه ععي النوععاونن ل ووا هووذا اووم بغيوور معرفووةأل ألنععه رعع ةعك اربععاع الررريع
(بميععر ايرععكات)ن او رصععور طنععه لععيس مفال ععف الن،ععاو (الرععي نععي بح ع ضععارن للرنبععاه)ن بععت حرععي ميععرك نععكت نععوا
اليععنس يل ع ل مورععه .مععه طيععت نععوا نععات نععوا العوععا ن ونععو طه ي،ععكه كلععه ضععر باليععالجن ولععل يعععك ط يضععو مععه
طيضاو ي،كه ناكر يلي الويال بمرمرهن ليس و يكاه ونكماه بت ول،انه الو بعه يعركللن و وعك

طونعاه ال،عم ن ولعل

يصععر يععه مععه اإلن،ععاه ،ععو الن عكت بميععر ح عرال وا طحا،ععيس .انحععكر الععي نععوا الحععات حرععي يي ع الريععات يععه

فكمرععهن رسععل العنايععف اليالوععف الرععي بععولونا معععهن وصععار محرايععا الععي فكمععف الن،ععاو الممرللععف رر وععا ( ععي الرم عريض)ن
ناكر حرعي يلعي األكعت والنعر ن كانع
أر،ت الي كير يوار نكي،ا  .ولل يكه ا

،نوا

الي نرايف حياره.

الن،عون يفعكمه ايعاه حعوالي طربع

ابالر م مما اا يعانيت ...إال حنت انو لوت نعموة موا الصوالح اون واا المرضون يتخوذاا ييايوا مموا
يشها بت جسشه ب اشها بت جثات (الاي ا اش حا ا واا مياوة) ابوت واناا يبورحاا لل وا موا و المووم .ابووذا

ظور باضاح ان لغير المؤمنيا حا ضع

حوضاات شي بسماح موا ونايوة اهلل ام باوتأل احا نعموة اه وفية

قش ُاهب بالراح القشس واشة لنقااات ااوال ينا وا اسا قاقاات.

 -07المثا الثاني (اهب ماسن)
طنععه يونع

طما النفص الالعاني العو طنعرنا اليعه طنعه ،عاكه عي نعوه الصعحراون مع طنعه ريعت مععروف ويييع ن اا
يععه كلمععف واحعكن ن ع برععا بحععكن الععي حع اك مععا ععي يععكات مع األ

مكععاريوس ...وععك ط،ععلل الععي نععي اه

مرللن للحات مح مه بكنس (نروخ)ن وولل لكعي ا يبوعي يعه ط ة سضعه معه ف لعه العو حعكأ عي لحمعف .و معا
طه طمره األ مكاريوس طه يصلين للحات ارنه الروخ النرير ورحت ينه.

 -01ال ا اقر ما حُسلم لراح ال رير

مه نعوه األماللعف الواضعحفن يل منعا طا نكعره وا نع كر بالعويه نعرانل نعك ط،علموا لريعار مرنويعف طو ألرواخ

نريرنن ألنه يل منا طه نرم،ل براريه النو ريه1

يجرب باهرااح ال ريرة بغير سماح إلوي.
حاالي :حنت ما اا ه ش حا َّ
ما ي بنا ها بااسغة اهللأل ساا ما يظور في الاق ال الي م يينا حا مفر ي األ فإنت
ثانيا :حا
ي
هج نفعنا ما ما حب فااق ال ناا اغبيب وظيم الارفق .ولروا إه البنر كما لو كانوا رح ينايف معلميه
يولوه ننا حري اوا ما رحلوا مه نوا العالل يصيروه ي الحيان األفر

يوابا فيييا حري كما يووت الر،وت ي،لموه ي الون

يول الر ي،وع" ( :كو.)818

ي حات طيمل نواون .انرل ينالوه ننا

الحاضر "للني اه لر ل الي،ك لكي رفلص الروخ ي
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 -01اوا ار

كيف يكوه نوا ونحه نر طنه يل ل ا طه نحرورنل بت ويرينبنرل كت ان،اهن وي ركوا مه ايرماع الر .

او يووت اإلنييت" 1ا رع وا الوكس للك  .وا ر رحوا ك َرركل نكال الفنا ير" (م  .)414بينما طن
يل منا طه نر ل الي اوات الريربف طنه مه طيت رنويررل ونيعرل؟!

رفبرنا طنه

 -12سيريناس :مري كاه لنا نوه المعر ف طو باألحر ولل اإليماه الو ،ب طه ياليرهن بمعني طه نعروك بأه
كت األمور رحكأ لنا ب،ماخ مه ا ن وطنرا مرربف أليت فير طرواحنان إننا ليس و ا نحرورنل بت وا نكف يه
الص ن مه طيلرل كأيضاو منان وطه نحنو يليرل بكت نلوبنا وكت يوارحنا ( إه كاه يضو واحك يرألل يمي

األيضاو ررألل معه (:كو)041:0ن او نحه نعلل طننا ا نوكر طه نكمت بكونرل بكونرل طيضاو منان وولل كما نو طر
يه ال،ابويه لنا طنرل ا يوكروه طه ينالوا رمال المكا أن بكوننا او يووت الر،وت .." 1رؤاو كلرل منروكا لرل

باإليماه لل ينالوا المويك او ،ب ا
للكع

كملوا بكوننا" (ي 121::ن.)62
نمر لنا نيلا ط ضت لكي ا ي َ

لل ن،م ن طه النركف الموك،ف نك منعع

يعه (الميعرميه) ...ومعا يعاو عي اإلنييعت" 1ا رع عوا الوعكس

" نععوا الععو طوركرععه ععي سيععر معنععاه الحويوععين يلع ل طا نمععه بأنععه يعنععي طه النععركف الموك،ععف رصععير (بالن،ععبف

للميععرميه) عامععا للنععيا يه ولععيس رنويععف وحمايععف للي،ععك والععروخن ألنععه ينععكما يرناولرععا ان،ععاه يحععر الععروخ النعرير

ويصاريه نوا الو ويك له مكانا ي طيضاله طو حاوت طه يفريي يه.
مرأفر طه األ
ا
ج .رطينا

طنعكرونيكوس وكاليعريه نعك نعيوا برعوه ال ريوعفن أله الععكو يي،عك بعاألكالر اإلن،عاه

الو امرلكه مري ره نعك امرنع يعه العكواو ال،عماو ن ويفكيعه بعاألكالر ب ريوعف فييعفن او يعراه نعك ابرععك بعاألكالر يعه

الع ج الروحي.

 -17بؤس الذيا ال ُيؤشباا هنا
ي ما

يل منا طه نأفو ي ايربارنا طه الويه يكن،وه طني،رل بكت صنوف الف ايا والنر وم ولل ا رويك

منمورن لملكيف الني اه يليرل (ط

يرحملوه ط

طه رير طي،اكنل) وا رحت برل ط ريربف ررنا،

يوا ن نؤاو بؤ،او وطنوياو .ألنه ا يون

لرل ي ج فييف و،ري

م ط عالرل وا

ي نوا العاللن بت ب،ب

س مف نلوبرل ي،رحووه يوابا طنك ي رلل الحيان او يوفروه ألني،رل "سضبا ي يول المض

ا العاكلف" (رو)810ن حيأ "كوكنل ا يمو ونارنل ا ر يأ" (ا .)06144

وا،رع ه كينونف

رحيعر او طر الوكي،عيه يفضععوه لف،ععالر مرنويعف وريعار ن بينمعا طر األنعرار لعيس وع
كعأه النبعي نعك ة
يعبععروه حيععاررل ععي نععوا العععالل بميععر ط رأكي ع مملععوو وا بععت يرمرعععوه بمنععي يمععيل ورععنعل و يععر ععي كععت نععيو.
انرعت النبي بميم سير مضبو وسيرن معلنا" 1طما طنا كاك

مه المركبريه او رطي

 ،مف األنعرار .ألنعه لي،ع

ر ت نعكما  .لعوا نليعت ل لوع

عي معوررل نعكالك وي،عمرل ،عميه .لي،عوا عي رعع

البنر ا يصابوه" (م  .)8-0141او طنرل يعانبوه يما بعك م النيا يهن ألنه لعل يونع
يؤكبوا م بني البنر ي ِيكاك األبناو.
ارمي ععا طيض ععا م ع ع طنعععه لعععل ينع ععل نع ع معرر ععا بعكالع ععف ا او يو ععوت "طَبعععر طن ع ع

(ار .):1:0اا طنعه يرحعكأ يعه رععنعل األنعرار كمعا لعو كععاه ولعل ب،عب
يرعف طحكامععل .لمععاوا رععني
نري

ف عواري .ألنعي سعر

النعاس ومع

لرعل عي نعوه الحيعان طه

يعععا ر م ععه طه طفاصع ععمل"

يعكل يكالععف ا او يوعوت" 1لكعه طكلمعل مععه

أصععلوا نمععوا وطالمععروا المععران طنع
ريع األنعرار؟! ا معأَ َّه كععت المعاكريه سع ا
عكر .سر،ععررل َّ

ي مرل وبعيك مه ك نل" (ار.)01:0
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اليراحيه أليت نيالرل ويحالرل الي حع ه منعابه ويوعوت
ينكما يح ه الر ب،ب ن كرل يويه األ باو و ة
بابت بمرف ورح م  .ولولوا يليرا .فووا بل،انا ليرحرا لعلرا رنيي" (ار.)518:
يلي ل،اه النبي،" 1و
كععولل الم لكععف المو ةكلععوه بالنيابععف لف ع ص البنععر ععي يأ،ععرل يييبععوهن طو طه النبععي ععي نععفص الر،ععت
عف .كيونعا ولنعون كعت
والروحانييه واأل باو الويه يروه س مف روحرل ون،ون نلبرل يوولوه" 1كاوينعا بابعت لعل رن َ
ِ
ِ
ال،ماو وارري الي ال،حا " (ار.)218:
نضاونا وصت الي
طرضه أله
واحك الي
َ
ويركلل انعياو ي نفص اله طورنليل يه ضعيرل المملوو بؤ،ا يووت" 1مه ط،يت الوكل الي الرطس ليس

ِ
يه َّ
عص
عصر ولل ر َ
صحف بت يرخ واحبا وضربف ريَّف لل ر َ

 -10واا قاا الواا

ولل رليَّه بال ي " (ا .)41:

:

لوعك ربعرنه بيع و طنعه يويعك عي األرواخ الني،عف يعكن نعروا

مالعت البنعر .عالبعض روعو الي،ع واللرعون

وبعضععرا رعمععت ععي نلععو مععه رأ،ععرنل بالكبريععاو البا ععت… وطرواخ طفععر حاونععف ععي الكععو بععت ور ععوحي للبنععر
بالريععكيف ويمرععر ولععل ممععا يععاو ي نيععف ععي (:مععت" )00100طفععرج وطكععوه روخ كععو ٍ ععي ط عواه يمي ع طنبيالع ِعه".
وب،ب نوه األرواخ ينررعر الر،عوت معه نعل مفعكوييه برعا او نعل "رعابعوه طرواحعا مضعلَّف ورععاليل نعيا يه عي ري ِ
عاو

طنو ٍ
ات كاوبف" (:رعي0ن .):16وننعال نعوع فعر معه النعيا يه ينعرك يعنرل الكرعا طنرعل ابكعل وص اعل .وبععض األرواخ
روععو النععرون والععكنسن او يعلععه نونع النبععي نععال " 1أله روخ ال نععي نععك طضععلَّرل نعوا مععه رحع الررععل( "0نععو 16
.):0

وبنيس ال ريوف يعلمنا الكرا

النيا يه بأ،ماو كاليرن ي الكرا
ط،ماو نوه الحيوانا

طه ننال نيا يه الليت والنرار والمريرن (م  .)4-8 12:ولوك لوب

الموكس ...1نوه األ،ماو لل ررك ايربا ا بت رنير الي نرا،ررا وينونرا رح

الميرر،ف المرباينف الضرر والف ورن بالن،بف لنا (او لوب

ط،وك وط ايي)…

 -11سؤا  :ه ياجش بيا اهرااح ال ريرة شرجا ؟
الري يككنا الر،وت بفصوصرل نال  " 1إه مصاريرنا لي،

مع

جرمانياس :اننا بالرأكيك ا ننل ي نوه الرر
كل ولحع ٍعل بععت م ع الرؤ،ع ِ
ٍ
َّ
الروحيععف ععي
عاو م ع ال ،ع يه م ع وان العععالل يلععي ملمععف نععوا الععكنرن معع طينععاك النع ةعر
َ
ال،ماويَّا " (طف .):014لكننا نريك طه نعرف اه كاه يويك يما بينرل رياو ونت رويك بيعنرل كريعا مفرليعف عي
النر...

 -12سيريناس :بالرسل مه طه ط،للركل نك ،عرنرنا فع ت ال ارحعف الليلعف كلرعان حرعي طننعا لعل نعكرل انرع ار

الييعر...

إه اإليابف يلي نوا ال،ؤات الو طنررخ اه بكطنا يه ،ييرنا العي بحعر معه األ،عللف مر،ع ويميع ن والونع

العو

بععيه طيععكينا موصععر وا ي،ععم لنععا بععولل .لرععوا ععإنني طر طنععه مععه ال لع طه نحععريم بععه للرأمععت ععي ليلععف طفععر  .ألنععه

بإالععارن نععوا ال ،عؤات ،ععأيك ععي ا،ععرعكاككل للبحععأ بعععض اليععرخ الروحععي والالمععر المركععاالرن ويمكننععا اه طي انععا الععروخ
الوكس ن،مف مو وف طه نرعم بأكالر حريف ي رعويكا

ال،ؤات المعروض طمامنا.

لروا لنرمر بوليت مه النول او يورعر الييعرن العل ننع ع ينعا الك،عت العو ي،عل
:
0
1

افرصر نوا اليصت.
" ضلوا بعيكا يه الررل".
راي نيو 00ن0:1:1؛ :8ن:1116؛ م :11::4؛ لو :21:2؛ يو 121:6؛ طف .:014
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الكني،ف مه طيت حيم يول األحك ونعوك بعك الفكمف ح،بما يربنا ا أليت روكمنا العال.


ملخص المباشئ
 ون

ا

وينحني رح

لإلن،اه ،ل انا يلي اليكرن له طه يوبت الفير ويرياو
،ل انه بمير اراكرهن وبالرالي يحراج الي نعمف ا

ال،ل اه الو فض له بإراكره.
 ا ريأس مرما بلم

معهن وطه يوبت النر وينكلو يفض له

ي ان،حا نل

وروبفن ميانكا حري يرحرر مه

ف ايال وانرك ضعيلن لكه يانك ي رياو أله ملكو ا يمرص .

 اه كاه الني اه ينييا ي حربهن نحه طيضا ينا الروخ الوكس الوكيرن ولنا الر ي،وع المنرصر.
 نك ننفكع نمه طه للني اه ،ل انا يلينان لكه الح

طنه واه انرك

نون اسراواره يعي يه طه يل منا

بال ايف لهن بت وا يعرف ط كارنا ما لل نعلنرا نحه ف ت رصر ارنا وم م ويوننا...
 ا ررحك النيا يه م طرواخ البنرن بت ا وحكه الو له طه َّ
يوحكنا يه.
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مناظرات يوحنا كاسيان
مع آباء البرية
8

الرئاسات
لألب سيرينوس

في المناظرة السابقة تم الحوار األول مع األب سيرينوس بخصوص ضبط الفكر ،ورأينا دور الشياطين
في تشتيت الفكر .وقد تحدث األب عن قوة الشيطان وامكانياته ،لكنه لن يستطيع أن يغلب المؤمن الملتصق
باهلل ،ألن الذي معنا أعظم من الذي علينا .أما في هذا الحوار الذي يحوي  52فصالً ،فتحدث فيه عن وجود
رتب متنوعة بين الشياطين.

فصل  :تحدث فيه عن كرم األب سيرينوس (فصل )8
جدا المقاومة لإلنسان ،وعن الفروق بينها ،إذ
فصل  :2سأل جرمانيوس عن أصل القوات المتنوعة ً
دم ٍ
يقول الرسول بولس" :فإن مصارعتنا ليس مع ٍ
ولحم ،بل مع الرؤساء ،مع السالطين ،مع والة العالم على ظلمة
هذا الدهر ،مع أجناد الشر الروحية في السماويات" (أف  .)85:1و"ال مالئكة وال رؤساء وال قوات وال خليقة
أيضا :من أين جاءت
أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة اهلل التي في المسيح يسوع ربنا" (رو  .)83 ،88:8يسأل ً
حسدا ضدنا؟ هل لنا أن نؤمن أن هذه القوات قد خلقها الرب لهذا األمر ،أي لتحارب
كل هذه العداوة المملوءة
ً
ضد البشر بهذه الرتب التي لها؟

سر مخفي يحتاج
فصل  :3أجاب األب سيرينوس بأن ما ورد في هذا الشأن في الكتاب المقدس هو ّ
أيضا المعنى
إلى دراسة واجتهاد .فكلمة اهلل هي طعام يلزم طبخه لكي يؤكل .لكلمة اهلل المعنى الظاهري الحرفي ،و ً

الخفي (فصل .)4

جدا (تك.)88:8
شيئا
فصل  :6يؤكد أن اهلل لم يخلق ً
شريرا ،بل كل ما خلقه هو حسن ً
ً
معا سبحتني
صنعت الكواكب ً
فصل  :7أوضح أن اهلل خلق السمائيين قبل خلقه العالم" .عندما ُ
بصوت ٍ
ٍ
عال" (أي  .)LXX 8:88فقد كانت المالئكة موجودة في بدء خلقة العالم تسبحه على أعمال
المالئكة
خلقته للعالم المنظور لنا.
يقول اإلنجيلي يوحنا" :به كان كل شيء ،وبغيره لم يكن شيء مما كان" (يو ،)8:8ويعدد الرسول بولس

8

أرجو أن يسمح لنا الرب بنشر تعريب هذه المناظرة مع بقية نصوص كتابات القديس يوحنا كاسيان التي لم تُعرب بعد في مجلد آخر.
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الخليقة قائالً" :فإن فيه (في المسيح) ُخلق الكل ،ما في السماوات وما على األرض ،ما ُيرى وما ال ُيرى ،سواء
كان عرو ًشا أم سيادات أم رياسات أم سالطين ،الكل به وله قد ُخلق" (كو .)81:8
فصل  :8تحدث عن سقوط الشيطان ومالئكته وقد رثاهم النبيان حزقيال واشعياء:

"يا ابن آدم ارفع مرثاة على ملك صور وقل له:

هكذا قال السيد الرب :أنت خاتم الكمال مآلن حكمة وكامل الجمال.

كنت في جنة اهلل.

كل حجرر كرريم ،سرتارتك عقيرق أحمرر ويراقوت أصرفر وعقيرق أبريض وزبرجرد وجرزع ويشرب ويراقوت أزرق
وبهرمان وزمرد وذهب.

أنشأوا فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت.

أنت الكروب المنبسط المظلل وأقمتك.
على جبل اهلل المقدس كنت.
بين حجارة النار تمشيت.
أنت كامل في طرقك من يوم ُخلقت حتى ُوجد فيك إثم.
ظلما فأخطأت.
بكثرة تجارتك مألوا جوفك ً

فأطرحك من جبل اهلل ،وأبيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النار.

قد ارتفع قلبك لبهجتك.

أفسدت حكمتك ألجل بهائك.
سأطرحك إلى األرض ،وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك.
قد نجست مقادسك بكثرة أثامك بظلم تجارتك" (حز .)88-88:58
ويقول إشعياء عن شيطان آخر:

"كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟!

كيف قُطعت إلى األرض يا قاهر األمم؟!
وأنت قلت في قلبك:
كرسي فوق كواكب اهلل،
أصعد إلى السماوات ،أرفع
َّ
وأجلس على جبل االجتماع في أقاصي الشمال.
أصعد فوق مرتفعات السحاب،

أصير مثل العلي" (إشعياء .)81-85:81
يخبر الكتاب المقدس أن الشيطان لم يسقط وحده من حالته المباركة ،بل يسقط التنين ومعه ثلث

الكواكب (رؤ.)1:85

في أكثر وضوح يقول أحد الرسل" :والمالئكة الذين لم يحفظوا رياستهم ،بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى

دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظالم" (يهوذا .)1

أيضا وقد قيل لنا" :لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون" (مز .)8:87على من ينطبق
هذا ً
هذا القول بأن كثيرين من الرؤساء قد سقطوا؟
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يرى األب سيرينوس أن الرؤساء هم المالئكة ،سقطوا عن رتبهم المتنوعة من مواضعهم السمائية كثمرة

أيضا حملوا ر ًتبا حسب درجة شرهم .وكأنهم كما حملوا ر ًتبا متنوعة في حياتهم المالئكية ،نالوا في
شرهم ،وأنهم ً
سقوطهم ر ًتبا مضادة حسب درجة شرهم.
ف  :9يقول جرمانيوس إنهم اعتادوا أن يعتقدوا أن الحسد هو علة سقوط الشيطان وبدء سقوطه ،الذي

بسببه طرد من السماويات ،وذلك عندما خدع آدم وحواء باحتيال.

ف  : 1أوضح األب سيرينوس أنه ظاهر من سفر التكوين أن بدء سقوط الشيطان ودماره كان قبل

هذا الخداع .فقد قيل عن الحية (الشيطان) أنها أحكم من كل حيوانات األرض ،وجاءت كلمة "أحكم" في العبرية

خداعا ليس من المالئكة ،ألنهم ليسوا مخادعين ،وال من البشر ،ألنهم لم يكونوا بعد قد
تعني "أحيل" .كان أكثر
ً
حسدا.
خلقوا (بل من مالئكته الساقطين معه) .هذا الخداع الذي فيه كبرياء نزل به ليحمل اسم "الحية" ،ويحمل ً

إنه لرم يعرد بعرد يقردر أن يمشري برل يزحرف ،وال أن يتطلرع إلرى فروق ،برل يلتصرق براألرض يزحرف عليهرا،
ابيرا أي أعمرال الخطايرا ،بهرذا يحمرل روح العرداوة ضرد كرل الخليقرة .هرذه
ويرنحط ليزحرف علرى بطنره يأكرل
طعامرا تر ً
ً
العررداوة وان كانررت قررد دفع ررت برره ليخرردع آدم وح رواء ،لك ررن كمررا يقررول األب سرريرينوس أنه ررا لنفعن ررا ،وه ررذا الخ ررالف
لفائدتنا ،فيقف البشر في حذر منه كعدو خطير ،فال يقدر بعد أن يضرنا بأن يخدعنا بإظهاره الصداقة معنا.
هنا يمكنني خالل كلمات هذا األب أن أضع مقارنة بين التصاق اإلنسان بالحيةة القديمةة لبلةيس وبةين
التصاقه بالسيد المسيح:


يوجد صراع بين السيد المسيح كلمة اهلل وابليس ،كل منهما يريد أن يضم اإلنسان إليه ويهبه ما عنده.

 التصرراق اإلنسرران بررإبليس يجعلرره متشرربهًا بالحيررة الترري ال تقرردر أن تمشرري فرري الطريررق اإللهرري الملرروكي بررل
ابيا .أما االلتصاق بالسيد المسيح ،الطريق الحق ،فيهبنا جناحي الروح
تزحف على األرض ،فيصير اإلنسان تر ً
القدس لكي تنطلق النفس كحمامة وتطير إلى السماوي .بهذا تجلس النفس كما في السرماويات وترنعم بالجنسرية

السماوية .
التصرراق اإلنسرران بررإبليس يجعلرره يزحررف علررى بطنرره فيأكررل الترراب ،ويجعررل مررن بطنرره إلهًررا كقررول الكترراب:

"آلهررتهم بطررونهم" ،يعرريا اإلنسرران ليأكررل ،ولرريس يأك رل لكرري يعرريا .يقتررات اإلنسرران مررع إبلرريس علررى الخطيررة
كطعام داخلي له .أما السيد المسيح فيهبنرا جسرده ودمره مرأكالً ومشررًبا لكري نرنعم بالحيراة األبديرة .يصرير السريد
طعاما للنفس التي تقتات به ،أما طعام الجسد فضرورة ألجل الحياة.
المسيح "البر اإللهي"
ً



التصاق اإلنسان بإبليس يسكب فيه روحه ،الذي هو روح العداوة ،أما التصاقه بالسيد المسيح فيسكب فيه

روحه الذي هو روح الحب والصداقة على مستوى أبدي.
ف

 :إن كرران المخررادع إبلرريس يسررقط تحررت العقوبررة والدينونررة الترري يسررتحقها ،فررإن مررن يقبررل الخررداع ال

ُيعفى من العقاب ،وان كان عقابه أخف من العقاب الذي يسقط تحته المخادع نفسه.

يقرول الرسرول أن حرواء ال آدم هري التري ُخردعت ،لكرن آدم قبرل مشرورتها .لرذا يليرق بنرا أن نحرذر مرن كرل
مشورة شريرة ،هذه التي تجلب عقوبة على من صدرت عنه ومن قبلها.
ف : 2جماهير الشياطين وما تثيره من اضطرابات في جو حياتنا.

يرى األب سيرينوس أن الجو ما بين األرض والسماء مكتظ بجموع من األرواح الخفيفة ،تطير ال في
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هدوء وال في خمول.
عيني اإلنسان ليرى
من عناية اهلل الفائقة أنه حجب هذا المنظر عن األعين البشرية .ألنه لو كشف عن
ْ
فيوما ،وعجز عن ممارسته لعمله اليومي
يوما ً
هذا المنظر لسقط في حالة رعب شديدة وانهيار ،وفسدت حياته ً

وتحقيق رسالته .فالرؤيا تجعله يدخل في عالقة مباشرة منظورة خاللها يرى في كل لحظة ما يمارسونه من شر،
مما قد يدفع اإلنسان إلى الخطأ.
فصل  : 3صراع الشياطين ليس فقط ضد اإلنسان ،وانما حتى ضد بعضهم البعض ،فإنهم لن

يتوقفوا عن الخالفات والصراعات بسبب ما يحملونه من شر.

يوما لكي يحفظ
في دانيال  81-85:87نرى رئيس المالئكة ميخائيل ُيقاوم رئيس الفارسيين لمدة ً 58
دانيال منه .كما يتحدث عن رئيس لليونانيين… وان الشيطان الذي يعهد بالفارسيين يصارع ليس فقط ضد أوالد
سر الصراعات المستمرة بين
اهلل ،بل وضد الشيطان الذي يعهد باليونانيين .هذا في رأي األب سيرينوس هو ّ
األمم بروح الحسد الذي ال ينقطع .إنها صراعات بين الشياطين وبعضها البعض التي تثير األمم ضد بعضها.
فصل  : 4كيف نالت قوات الشر الروحية ألقاب القوات والرئاسات؟

ألنها تحكم وتسيطر على أمم مختلفة ،ولها تأثيرها على أرواح أقل منها ،وعلى شياطين ،وقد شهدت

األناجيل عن وجود "لجيئون".
فما كان يمكن دعوتهم أرباب ما لم يوجد من يمارسون عليهم الربوبية،

وال يدعون قوات وسالطين ما لم يكن لهم من يمارسون عليهم هذا السلطان.
فالفريسيون في تجديفهم على السيد المسيح قالوا" :ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين"
ودعي أحدهم" :رئيس هذا العالم"
(لو ،)82:88كما ُدعيت الشياطين" :والة العالم على ظلمة" (أفُ ،)85:1
(يو .)87:81ويتحدث الطوباوي بولس عن هؤالء الرئاسات والقوات كيف يبطل سلطانهم على هذا العالم حين
لملك هلل اآلب متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة"
يخضع الكل للسيد المسيح فيقول" :متى ُسلم ا ُ
(8كو.)51:82
فصل  : 1ليس بدون سبب حملت القوات المقدسة السمائية ألقاب المالئكة ورؤساء المالئكة.
دعوا "مالئكة" ومعناها "رسل" ،ألن عملهم هو حمل رسائل إلهية.

ودعوا "رؤساء مالئكة" ألن لهم سلطان على المالئكة.

و"سالطين" ألن لهم سلطان على أشخاص معينين.
و"رئاسات" إذ لهم أشخاص هم رؤساء عليهم.

جدا من اهلل وأخصاء وملتصقون به ،فتستريح العظمة اإللهية فيهم كما في
و"عروش" ألنهم قريبون ً

عرا إلهي بطريقة كمن يتكئ عليهم.

فصل  : 6ندرك خضوع الشياطين لرؤسائهم ليس فقط مما ورد في الكتاب المقدس (لو

 ،) 9:بل

أيضا خالل خبرات القديسين المتنوعة.
نراه ً
روى األب سيرينوس قصة أحد االخوة (الرهبان) .إذ كان في رحلة في تلك البرية وجد كهفًا فتوقف
مسبحا بالمزامير .بعد الصالة جلس قبل أن يأكل وكان جسده منه ًكا ،فرأى
هناك ومارس صالة الغروب فيها،
ً
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معا من كل جانب .جاءوا كجموع ال تُحصى في طابور طويل،
عد ًدا ال يحصى من فرق الشياطين ،اجتمعت ً
ووضع عرا عليه كرسي
البعض يسبق اآلخرين ،وآخرون يتبعون رئيسهم ،وهو أطول منهم وأكثرهم ر ً
عباُ .
عال ،وبدأ يفحص أعمال كل و ٍ
للقضاء ٍ
احد منهم.
كسالنا
فإذا ما قال أحدهم أنه لم يستطع بعد أن يغلب منافسيه يصدر أمر بطرده في خزي وعار بكونه
ً

وخامالً ،ويوبخ بغضب شديد ألنه أضاع وقتًا طويالً وأن عمله لم ُيثمر.

أما الذين يقولون بأنهم خدعوا منافسيهم فيمتدحهم الرئيس ويمجدهم فوق الكل كمصارعين شجعان وأنهم
صاروا نماذج مشهورة أمام البقية.
شر وقدم نفسه ليروي نصرته العظيمة .لقد أشار إلى راهب معروف
من بين هؤالء ظهر أكثر األرواح ًا
أخير غلبه الليلة بخطية الزنا مع فتاة مكرسة ،وأنه أغواها لكي
عاما ًا
ً
جدا ،وأنه بعد ص ار ٍع ضده استمر ً 82
عظيما بواسطة رئيس الظلمة ،ووجهت إليه كرامات
مديحا
يتزوجها .عندئذ صدرت صرخات فرح مدوية ،ونال
ً
ً
عظيمة.

متذكر
ًا
إذ ظهر النهار اختفت كل الشياطين من أمام عيني األخ ،وكان متشك ًكا من جهة األرواح الدنسة
كلمات اإلنجيل " :لم يثبت في الحق ،ألنه ليس فيه حق ،متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له ،ألنه كذاب وأبو
الكذاب" (يو .)11:8

كمل األخ طريقه إلى البلسم حيث يعلم أن هذا اإلنسان يقطن هناك ،هذا الذي تحدث عنه الروح الشرير
جدا لديه .وعندما سأل عنه وجده بالفعل إنه في تلك الليلة ترك ديره وضل
بأنه قد حطمه ،إذ كان األخ معروفًا ً
ساقطًا في خطيته مع الفتاة السابق ذكرها.
فصل  : 7يقول األب سيرينوس:

[يشهد الكتاب المقدس عن وجود مالكين ،أحدهما صالح واآلخةر شةرير ،يكونةان مالصةقين لكةل واحةد

منةةا .يقةةول المخل ة

عةةن المةةالك الصةةالح" :ال تحتقررروا أحررد ه رؤالء الصررغار ،ألنرري أقررول لكررم إن مالئكررتهم فرري

أيضررا" :مررالك الرررب حررال حررول خائفيرره
السررموات كررل حررين ينظرررون وجرره أبرري الررذي السررموات" (مررت .)87:88و ً

أيضا ما قيل في أعمال الرسل عن بطرس" :إنه مالكه" (أع.)82:85
وينجيهم" (مز .)8:81و ً
أما عن وجود كال النوعين من المالئكة فيعلمنا كتاب الراعي هذا بطريقة كاملة.8

إن كنا نفكر في ذاك الذي هاجم الطوباوي أيوب فإننرا نرتعلم أنره كران يخطرط ضرده لكنره لرم يقردر قرط أن
طا ال بفضيلة (أيوب) ،بل بحماية الرب التي
يجتذبه إلى الخطية ،لذلك كان يطلب
سلطانا من الرب ،إذ كان مربو ً
ً
دوما.
كانت تحميه ً
أيضا عن يهوذا" :ليقف الشيطان عن يمينه" (مز].)1:83
قيل ً
فصل  : 8درجات الشر الموجودة في األرواح المعادية كما ظهرت في حالة فيلسوفين.

تحدث عن مثال لفيلسوفين كان لهما خبرة عظيمة في أعمال السحر مع الكسل والجسارة والشر .لقد

حاوال أن يؤذيا الطوباوي أنطونيوس واذ لم يستطيعا حاوال أن يخلعاه من قاليته بخياالت السحر وأكاذيب
8

الراعي لهرماس :ك 5وصية .1
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الشياطين ،فأثا ار ضده األرواح الشريرة المملوءة عنفًا ،ليهاجموه في ٍ
حسد لكونه خادم اهلل .واذ لم يقدروا حتى على
مكرسا وقته للصلوات والتوسالت ،عادت الشياطين
االقتراب منه ،إذ كان يرشم صدره وجبهته بعالمة الصليب
ُ

شرا ،واذ عادوا خائبين لم يحققوا رسالتهم ،أرسال
إلى من قاما بتوجيههم .قام الساحران بإرسال أرواح شريرة أكثر ً
شيئا ضده.
من هم أكثر قوة لمقاومة جندي المسيح الغالب ،ولم يستطيعوا أن يصنعوا ً
هكذا كل الحيل والخطط وفنون السحر نافعة في تأكيد التقدير العظيم لعمةل المسةيحيين ،حترى إن هرذه

الخياالت العنيفة والمتسلطة التي تظن أنها قادرة على حجب الشرمس والقمرر إذ اتجهرت نحرو الطوبراوي أنطونيروس
لم تستطع أن تصيبه بضرر ،وال أن تسحبه من ديره للحظة واحدة.
فصل  : 9لن تستطيع الشياطين أن تغلب البشر لال لن امتلكوا أوالً أذهانهم.
أكمل األب حديثه قائالً:

فور إلى األب أنطونيوس ،وكشفا له عن هجماتهما وخطتهما ضده ،وطلبا
[إذ ُدها الفيلسوفان انطلقا ًا
أن يصي ار مسيحيين .وعندما سألهما عن اليوم الذي فيه مارسا هذا العمل اكتشف أنه في هذا اليوم كان محارًبا

ٍ
بأفكار مرة .بهذه الخبرة أكد الطوباوي أنطونيوس وثبت الفكرة التي قلناها باألمس في مناظرتنا إن الشياطين ال
تستطيع أن تجد لها مدخالً للى ذهن أحد أو جسده ،وليس لها سلطان أن تسيطر على نفس أحد ما لم تنزع
عنها كل األفكار المقدسة وتجعلها فارغة فاقدة التأمل الروحي.

يليق بكم أن تعرفوا أن األرواح الدنسة تطيع البشر بطريقين:


إما بالنعمة اإللهية والسلطان الذي لقداسة المؤمنين.



أو أن يكونوا مأسورين بذبائح الخطاة ويمارسون تالوات معينة كعابدين للشياطين.

لقررد ضررل الفريسرريون بفهررم خرراطئ وتخيل روا أن الرررب المخل ررص أعطررى األوامررر للشررياطين بهررذه الطريقررة
(أعمال السحر) إذ قالوا" :إنه ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين" .هذا يتفق مع تلك الخطة التي عرفروا أن
العرافين الذين لهم – إذ يمارسون تالوات إلبليس ويقدمون له الذبائح التي ُيسرر بهرا ويبرتهص يصريرون لره
سحرتهم و ّ
كخدام يهبهم السلطان حتى على الشياطين الخاضعة له.
فصل  :21سأل جرمانيوس عن ما ورد في سرفر التكروين عةن المالئكةة السةاقطين لن كةانوا قةد مارسةوا
عالقةةةات جسةةةدية مةةةع بنةةةات النةةةاس (ت ررك ،)5:1وم ررا ورد ف رري اإلنجي ررل ع ررن الش رريطان أن رره ك ررذاب وأب ررو الك ررذابين

(يو ،)11:8ماذا يعني بقوله أب الكذابين؟

فصل  :2اإلجابة عن السؤالين السابقين.

أجاب األب سيرينوس على السؤالين السابقين قائالً:

[ ال يمكننا أن نعتقد بأن هذه الكائنات الروحية يمكن أن تمارس عالقات جسدية مع النساء .لو كان
أيضا ،فإننا ال نرى بطريقة ما أن نساء يحملن بواسطة
هذا ممك ًنا أن يتحقق
حرفيا ،فلماذا ال يحدث اآلن ً
ً

شياطين بدون عالقة جسدية مع رجال؟ خاصة عندما يظهر بوضوح أن الشياطين تجد لذة في إثارة الشهوة التي

ممكنا لهم أن
بالتأكيد كان األفضل لها أن تحققها بواسطتها مباشرة عن أن تتم خالل الرجال ،لو كان ذلك
ً
صنع فهو الذي ُيصنع فليس تحت الشمس
يمارسوه .وكما يقول سفر الجامعة" :ما كان فهو ما يكون ،والذي ُ
جديد .إن وجد شئ ُيقال عنه :انظر ،هذا جديد .فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا" (جا.)87-3:8

838

مناظرة 8

لكن السؤال الذي طُرح يمكن أن ُيحل بالطريقة التالية :بعد موت هابيل البار ،لكي ال يخرج كل الجنس
البشري من صلب إنسان قاتل ألخيه ُولد شيث بدالً من أخيه الذي قتل (هابيل) ليحتل مكانه ،ليس فقط
بخصوص إنجاب األجيال ،بل وفي ممارسة العدالة والصالح .وجاء نسله يتبعون مثال صالح أبيهم ،صاروا

دائما في عزلة عن الدخول في عالقات (زيجية) مع قايين .فقد ظهر االختالف بين السلسلتين في األنساب كما
ً
قيل لنا بوضوح" :آدم ولد شيثًا ،وشيث ولد أنوا ،وأنوا ولد قينان ،وقينان ولد مهللئيل ،ومهللئيل ولد يارد ،ويارد

نوحا" (تك .)2وجاءت سلسلة أنساب قايين
ولد أخنوخ ،وأخنوخ ولد متوشالح ،ومتوشالح ولد المك ،والمك ولد ً
منفصلة" :قايين ولد حنوك ،وحنوك ولد عيراد (قينان) ،وعيراد ولد محويائيل ،ومحويائيل ولد متوشائيل،
ومتوشائيل ولد المك ،والمك ولد يابال ويوبال" (تك .)58-88:1وهكذا بقي خط األنساب النابع من صلب شيث

مستمر إلى فترة طويلة في قداسة آبائهم وأسالفهم ،ال يتالمسون مع تجاديف
ًا
البار يختلط مع بعضه البعض
وشرور النسل الشرير المغروس فيه بذرة الخطية كما لو كانت تتنقل من األسالف.
طالما بقي هذا االنفصال بين الخطين :زرع شيث كمن صدر عن جذر ممتازُ ،دعي بسبب قداسته
"مالئكة اهلل" ،أو كما نسخها البعض "أبناء اهلل" (تك  .)LXX 5:1وعلى العكس ُدعي اآلخرون بسبب شرهم
وشر آبائهم وتصرفاتهم األرضية "بنات الناس".

بالرغم من وجود االنفصال المقدس والنافع بينهما حتى هذا الوقت ،فإنه بعد ذلك رأى أوالد شيث الذين
هم أبناء اهلل البنات اللواتي من نسل قايين ،فالتهبت فيهم الشهوة بسبب جمالهن ،واتخذوا لهم منهن زوجات.
بعيدا عن القداسة الموروثة وبساطة الذهن التي آلبائهم.
علّمت الزوجات رجالهن شر آبائهن ،واقتدن إياهم ً
فانطبق عليهم بكل دقة هذا القول" :أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم ،لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء

تسقطون" (مز  .)8-1:85هؤالء سقطوا من الدراسة الحقيقية للفلسفة الطبيعية التي تسلموها من أسالفهم ،حيث
تتبع الرجل األول (آدم) دراسة كل الطبيعة واستطاع أن ينالها بوضوح ،وسلّمها إلى خلفه على أسس أكيدة ،وذلك
قدر ما رأى العالم في بدء نشأته ،حيث كان ال يزال اإلنسان في رقته وبساطته كمن فيه ليس فقط كمال الحكمة

ساكنا في هذا العالم غير متعلم أعطى
هذه ،بل ونعمة النبوة التي وهبت له بالوحي اإللهي ،حتى أنه بينما كان
ً
وميز بين أنواع
أسماء لكل الكائنات الحية ،ولم يعرف فقط ثورة كل أنواع الحيوانات والثعابين وسمومها ،بل ّ
حسنا" :الرب
النباتات واألشجار وطبائع األحجار وتغيير الفصول التي لم يكن بعد قد اختبرها .استطاع أن يقول ُ

يقينا بالكائنات حتى أعرف نظام العالم ،وفاعلية العناصر ،ومبدأ األزمنة ومنتهاها وما بينها،
علما ً
وهب لي ً
وتعاقب االعتداالت وتغيير الفصول ،ودوائر السنة ومراكز النجوم ،وطبائع الحيوانات وغرائز الوحوا ،ونغمات
األرواح وخواطر البشر ،وأنواع النبات وخواص الجذور ،فعرفت كل ما خفي وكل ما ظهر" (حك .)58-88:8
تسلم نسل شيث هذه المعرفة الخاصة بكل الطبيعة خالل تعاقب األجيال التي تسلمتها من اآلباء ،طالما
بقيت األجيال معتزلة الخط الشرير ،إذ تتقبلها في قداسة ،وتستخدمها لمجد اهلل وإلشباع احتياجاتها اليومية.
لكررن إذ امتزجررت بالجيررل الش ررير انسررحبت نحررو اقت ارحررات الشررياطين وأفسرردت اسررتخدامها بطريقررة ضررارة.
فقرردت المعرفررة الترري تعلمتهررا فرري بررراءة ،وص ررارت تررتعلم فرري حررب اسررتطالع م ررع جس ررارة ب ررال تعقررل فن ررون السررحر
والتالوات والخرافات .تعلمت األجيال المتعاقبة أن تترك عبادة اهلل المقدسة ،وأن تكرم وتسجد للعناصر أو النار أو
شياطين الهواء].
يروي بعد ذلك األب سيرينوس كيف انتقلت فنرون السرحر وعبرادة األصرنام والشرياطين حترى بعرد الطوفران
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خالل الزيجات الخاطئة بين أوالد اهلل وبنات الناس.
فصل  :22اعتراض جرمانيوس على اعتبار الزواج بين أوالد اهلل من نسل شيث وبنرات النراس مرن نسرل

قايين خطية حيث لم تكن هناك شريعة تمنع ذلك.

فصل  :23يوضح األب سيرينوس أن الناموس الطبيعي من البداية يمنع ذلك ،لهذا تعرضوا للعقوبة.
الطوفان.

فصةةةل  :24بعرردل سررقط أوالد اهلل الررذين تزوج روا بنررات النرراس فرري العقوبررة بررالرغم مررن أنهررم أخطررأوا قبررل
فصل  :21أوضح األب سيرينوس معنى ما ورد فري اإلنجيرل عرن الشريطان أنره كرذاب وأنره أبرو الكرذابين

(يو.)11:8

[إنه ألمر سخيف أن تتخيل هذا (أن الشيطان يلد أبناء) ولو على سبيل حب االستطالع .فإنه كما قلنا
نفسا ،مع هذا ال نشك أن الجسد بصغره من
منذ قليل أن األرواح ال تلد أرو ً
احا ،كما أن النفس ال تقدر أن تصدر ً
زرع اإلنسان .يميز الرسول بوضوح بين الحالتين ،أي بين الجسد والروح … "ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين
جدا ألبي األرواح فنحيا؟!" (عب .)3:85أي شيء يمكن أن يكون أكثر
وكنا نهابهم؛ أفال نخضع باألولى ً
دائما يعلِّم أن اهلل هو وحده أب النفوس.
ً
وضوحا من هذا التمييز ،حيث يوضح أن البشر هم آباء أجسادنا ،ولكنه ً
مع أن األمر األصغر الخاص بهذا الجسد… ُينسب للبشر ،بينما الجزء الرئيسي لتكوين اإلنسان يشكله
كونتاني" (مز  .)88:883ويقول الطوباوي أيوب" :ألم تصبني
اهلل خالق الكل ،يقول داود" :يداك خلقتاني و ّ

ولحما ،فنسجتني بعظام وعصب؟!" (أي  .)88-87 :87ويقول اهلل
جلدا
كاللبن ،وخترتني كالجبن ،كسوتني ً
ً
إلرميا" :قبلما صورتك في الرحم عرفتك" (إر  .)2:8لكن سفر الجامعة يجمع بوضوح شديد ودقة طبيعة بين

العنصرين وبدايتهما… ونهاية كل منهما ،فاصالً بين الجسد والنفس بقوله" :فيرجع التراب إلى األرض كما كان،

وترجع الروح إلى اهلل الذي أعطاها" (جا .)8:8

صالحا ،لم يكن له أب إال اهلل خالقه .لكنه عندما انتفخ
روحا ،أو مال ًكا
ً
أيضا ً
هكذا إذ ُخلق الشيطان ً
بالكبرياء ،وقال في قلبه" :أصعد فوق مرتفعات السحاب ،أصير مثل العلي" (إا )81:81صار ك ّذ ًابا ولم يثبت
كذابا بل ًأبا للكذب العملي .عندما وعد
كذبا من مخازن شره .صار ليس فقط ً
في الحق (يو ،)11:8بل ولد ً
اإلنسان باأللوهة وقال" :تصيران كاهلل" تك 2:8لم يثبت في الحق ،بل كان منذ البدء قتّاالً يجلب آدم إلى حالة
اح منه.
الموت ،وقتل هابيل بيد أخيه بناء على اقتر ٍ
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مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
9

الصالة
لألب إسحق
 -مقدمة

ما قد وعدنا به في الكتاب الثاني من المؤسسات 1بخصوص الحديث عن الصالة الدائمة بال انقطاع

يتحقق بمعونة الرب بحديث األب إسحق الذي نقدمه لكم...

 -2العالقة بين الصالة والفضائل

هدف كل راهب وكمال قلبه هو المداومة على الصالة بال انقطاع ،فيجاهد قدرما يسمح ضعفه البشري

لينال العقل الهادئ غير المضطرب والنقاوة الدائمة حتى يمارس األعمال الجسدية بانسحاق قلب ثابت بغير

قلق.

يوجد نوع من الوحدة المشتركة غير المنفصلة بين االثنين (الصالة الدائمة والفضائل) ،فكمال الصالة

اتحادا كامالً بالصالة ال تكون لها قوة أو ثباتًا .ودوام
هو تاج بنيان كل الفضائل ،فإذا لم تتحد كل فضيلة
ً
أكيدا وكامالً ما لم تسندها الفضائل ،وال يمكن اقتناء الفضائل ما
الهدوء في الصالة وثباتها ال يمكن أن يكون ً

لم تثبت في الصالة.

لهذا فإننا ال نقدر في حديث قصير نن نبحث بتدقيق "نثر الصالة" ،ونن نتعمق إلى "غاية الصالة

الرئيسية" التي نحصل عليها بعمل كل الفضائل ،ما لم نناقش ونحسب األمور التي يجب نبذها (الرذائل) نو تلك
التي يلزم االهتمام بها (الفضائل) من نجل الصالة ،وذلك حسب المثال الوارد في اإلنجيل (لو )11:22ني نن

مقدما بحرص .ومع هذا فإن هذه األمور
نحسب حساب نفقة بناء البرج الروحي الشاهق ُ
العلو ،ونتمعن في ذلك ً
شيئا ،وال يسمح هذا بإتمام العلو الشاهق لبناء الكمال كما يليق ،ما لم نأخذ في اعتبارنا أوالً
ال يجدي حسابها ً
األخطاء بصورة واضحة ،ني ما لم نحفر ونزيل الفساد ونفايات الشهوات ،حينئذ يجوز وضع أساسات البساطة
2

هذا األب تلميذ للقديس ننطونيوس ،وقد نشار إليه القديس بالديوس.

 1المؤسسات .9:1

ني العبادة نو الممارسات الخاصة بالعبادة.
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واالتضاع القوية فوق التربة الصلبة التي لصدرنا الحي ،أو باألحرى توضع األساسات على صخر اإلنجيل

(لو .)21:4بهذا يرتفع برج الفضائل الروحية ،ويقدر نن يصمد ويعلو إلى نعالي السموات في نمان كامل ال

يتزعزع .فمتى ُوضعت هذه األساسات ،ال يصيبه خراب وال يؤذيه ني ضرر حتى وان صدمته عواصف الشهوات
العنيفة ،وثارت ضده عذابات الضيق ،وقامت ضده هجمات األعداء الروحيين (الشياطين) العنيفة.

 -3كيف نقتنى الصالة النقية؟

لكي ما نرفع الصالة بالغيرة والنقاوة الالزمتين لها ينبغي مراعاة اآلتي:

أوالً :ترك كل قلق متعلق بأمور جسدية.
ثانيا :نال نترك فرصة ألفكارنا نن تشرد في االهتمام نو حتى مجرد ذكر ني عمل من األعمال .2ونن
ً
جانبا كل الوشايات وكثرة الكالم الباطل (القال والقيل) .وقبل كل شيء نترك الغضب ،وننزع الكآبة المملوءة
نلقي ً
قلقًا ،ونقتلع جذور الشهوات الجسدية المميتة والطمع.

هكذا إذ يرى اإلنسان مثل هذه األخطاء ويستبعدها ويقطعها عن طريق البساطة النقية والبراءة ،عندئذ
أساسا أمي ًنا من االتضاع العميق الذي يعين البرج الذي يرتفع إلى السماء .بعد ذلك ُيقام عليها
يلزمه أن يضع
ً
بنيان الفضائل ا لروحية ،وتتحرر النفس من كل نحاديث ونفكار هائمة ،ويبدن في التأمل اإللهي ،وترتفع النظرة
الروحية قليالً .ألنه بالتأكيد ِ
جراء
يرد علينا نثناء الصالة ما كان يشغل نذهاننا في الساعة التي تسبقها ،وذلك من ّ

دوام نشاط الذاكرة .فما ُنريد االنشغال به نثناء الصالة يلزم نن ُنعد ننفسنا للتفكير فيه قبل وقت الصالة .فالذهن
في الصالة يتشكل حسب الحالة التي يكون عليها قبل الصالة.
صور الحوادث والكلمات واألفكار التي سبقت
عندما نتقدم للوقوف للصالة ،تتراقص نمام نعيننا ُ
الصالة ،من غضب وحزن وشهوات ونعمال سابقة ،قد تجعلنا نضحك ضحكات ساخرة بفكاهات سخيفة نو بعض

التصرفات ،نو نتذكر مناقشتنا التي سبقت الصالة .فإن كنا ال نريد نن يزعجنا شيء نثناء الصالة ،يلزمنا نن
نحترس قبل الصالة لنطهر القلب بعزم من كل هذه األشياء ،بهذا نتمم قول الرسول" :صلُّوا بال انقطاع"

(2تس" ،)2::1في كل مكان رافعين نيادي طاهرة بدون غضب وال جدال" (2تي .)1:1ونحن ال نقدر نن ننفذ
طبيعيا ،ويتغذى
يتنق عقلنا من كل بصمات الخطية ويلتصق بالفضيلة ،حتى يكون صالحه
هذه الوصية ما لم َ
ً
بالتأمل المستمر في اإلله القدير.

إمكانيتنا للصالة

جناحا غاية في الخفة ،فلو لم تتلفها نو تفسدها رطوبة
طبيعة النفس تشبه ريشة غاية في النعومة نو
ً
طبيعيا إلى نعالي السموات بحكم خفة طبيعتها وبفضل نفخة بسيطة ...هكذا نفوسنا إذا لم تُثقل
خارجية ،ترتفع
ً
بالخطايا التي تلمسها ،واهتمامات هذا العالم ،نو تتلف برطوبة الشهوات المؤذية ،فإنها ترتفع بمواهب نقاوتها

الطبيعية ،وتُحمل إلى األعالي بنفخة خفيفة من التأمل الروحي واذ تترك النفس األمور السفلية المادية تنطلق
نحو األمور السماوية غير المنظورة .لذلك طالبتنا الوصية نن نحذر لئال تثقل قلوبنا بالتُخمة والسكر واهتمامات
هذا العالم (لو.) 2:12

2

خاصة بالرهبان ويمكن ألي مؤمن االستفادة من ذلك ،إذ يلزمه نن يعطى لنفسه فترات ينسى فيها كلل شلئونه ،لليس اسلتهتا ار بعملله ،بلل

ألجل نفعه الروحي والجسدي والنفسي ،وهذا ال يقلل من نمانته وحبه لعمله كوزنة إلهية.
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فإذا أردنا وصول صلواتنا ال إلى السماء فحسب بل والى ما وراء السماء ،لنهتم أن تعود نفوسنا إلى

خفتها الطبيعية مغسولة من األخطاء األرضية ونقية من كل الخطايا .وهكذا تصل صلواتنا إلى اهلل من غير أن

تعوقها أية خطية.

 -5ما الذي يثقل النفس؟

وجدير بنا نن نالحظ العلل التي نشار إليها الرب ونظهر ننها تثقل النفس .فهو لم يشر إلى الدعارة نو

الزنا نو القتل نو التجديف نو االغتصاب ،هذه األمور التي يعرف كل إنسان ننها ُمهلكة ومميتة ،إنما ذكر
كثير ال يتجنبها البشر ،بل وال ينظرون إليها على ننها ُمهلكة،
التخمة والسكر واهتمامات هذا العالم ،هذه األمور ًا

هبانا (وننا نخجل نن نقول ذلك) مثقلون بمثل هذه االنشغاالت كأنها
حتى نننا نجد
بعضا ممن يدعون ننفسهم ر ً
ً
غير ضارة نو ننها نافعة.
جدا
هذه الرذائل الثالث تثقل النفس ،وتفصلها عن اهلل ،وتُحملها باألمور األرضية ...إال ننه من السهل ً
بعيدا عن كل رجاء ونمل في هذا العالم الفاني ،وليس لنا عذر
نن نتجنبها ،السيما لنا (نحن الرهبان) إذ انفصلنا ً
نن نرتمي في نحضان االهتمامات المنظورة والسكر والتخمة.

خطر عن التخمة (بالمفهوم العام) ،وسكر روحي يصعب تجنبه،
لكن هناك تخمة من نوع آخر ال ِتق ّل ًا
واهتمامات بهذا العالم تصطادنا ونحن نعيش في حياة الوحدة .عن مثل هذه يقول النبي" :اصحوا نيها السكارى"

(يوئيل .)1:2ويقول إشعياء" :قد سكروا وليس من الخمر ،ترنحوا وليس من المسكر" (إش .)9:19في هذا السكر

خمر يسميه النبي "سم األفعوان" .نما عن الخمر فيقول" :ألن من جفنة سدوم جفنتهم ومن كروم
يستخدمون ًا
عمورة" (تث.) 1: 1
سم ،ولهم عناقيد
شيئا عن ثمرة الكرم و بذار ذلك الغصن؟ إنه يقول" :عنبهم عنب ٍّ
نتريد نن تعرف ً
م اررة" (تث .) 1: 1ألنه ما لم نتطهر من كل األخطاء ،ونزهد تخمة كل الشهوات ،تثقل قلوبنا بمسكر وخمر
خطرا ،من غير نن تسكر بخمر نو تتخم بوالئم.
نشد ً

نما من جهة االهتمامات العالمية ،فيمكنها نن تحاربنا لعلّها تتمكن منا نحن الذين ليس لنا نعمال في

العالم (الرهبان) ،وهذا يظهر بوضوح من تدابير اآلباء السواح ،إذ يتركون كل شيء اللهم إال طعامهم اليومي
الضروري واالحتياجات الضرورية للجسد.

 -7أنواع الصالة

نظن ننه ال يمكننا نن نقتني كل ننواع الصالة بدون نقاوة القلب والروح مع استنارة الروح القدس.
هناك ننواع كثيرة للصالة تختلف باختالف الظروف ونحوال النفس ...وبسبب بالدة قلبنا ال نقدر نن

نعدد كل ننواع الصالة ،لكنني نحاول  -قدر ما تسعفني خبرتي القليلة  -نن نضعها في نسق معين .ألن صلواتنا

ت تغير كل وقت حسب درجة النقاوة التي تكون عليها النفس ،والصفات التي صارت لها بسبب ما يحدث لإلنسان
من حوادث ،نو ما يبذله من جهاد ،لهذا ال يقدر إنسان أن يقدم على الدوام صلوات على نمط واحد.
فما يصلّيه اإلنسان وهو نشيط غير ما يصلّيه وهو مث ّقل بالحزن نو القنوط .ويصلي بطريقة نخرى

عندما يكون منتع ًشا بالفضائل الروحية ،وبطريقة مغايرة عندما يهاجم بهجمات عنيفة ...وبطريقة نخرى عندما

نيضا عندما يسأل نعمة نو فضيلة ما ،نو يتوسل من نجل إزالة خطية معينة.
يطلب الصفح عن خطاياه ،و ً
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ممتلئا بالرجاء
نخس قلبه بالتفكير في الجحيم ويهاب الدينونة المقبلة ،غير ما يصلّيه عندما يكون
ً
وعندما ُي َ
واالشتياق إلى األمور المقبلة .كذلك عندما يكون في مخاطر غير ما يصلّيه وهو في سالم ونمان .وعندما يكون
بالعقم من جهة الفضيلة وجفاف المشاعر.
ًا
مستنير بإعالن نسرار سماوية غير ما يصلّيه وهو مث ّقل باإلحساس ُ

 -9األربعة أنواع من الصالة
 ...ال يزال ينتظرنا نمر صعب ،وهو نن نشرح كل نوع من ننواع الصالة حسب تقسيم الرسول إذ قال:
ُّ
وتشكرات" (2تي .)2:1ماذا يقصد بالطلبات والصلوات
"فأطلب َّنو َل ك ّل شيء نن تُقام طلبات وصلوات وابتهاالت
واالبتهاالت والتشكرات؟!…

 -الطلبات

"فأطلب َّنو َل ك ّل شيء نن تُقام طلبات" ،الطلبة هي تضرع نو التماس بخصوص الخطايا ،يقدمه
طالبا الصفح عن خطاياه الحالية والماضية.
اإلنسان ً

 - 2الصلوات

نذر" .فما جاء "نوفي نذوري للرب"
شيئا كنذر هلل ،ويسميها اليونان " ًا
الصالة هي التي تقدم ً
(مزُ ،)22:224يترجم عن اليونانية "نوفي صلواتي للرب" ،كذلك نجد في سفر يشوع بن سيراخ" :إذا نذرت للرب
نيضا (تث  )12:1و(جا )1،2:1جاء في اليونانية بمعنى "إذا صلّيت صالة
ًا
نيضا" ( ،) :1و ً
نذر فال تؤخره ً
للرب فال تتأخر في إيفائها" ...ويكون إيفاء الصالة هكذا :بزهدنا هذا العالم واماتتنا عن كل األفعال العالمية...
واعدين بأن نخدم الرب بنية صادقة من القلب.

ونحن ننفذ الصالة عندما َن ِعد باحتقار الكرامة األرضية ،وازدرائنا بالغنى الزمني ،ملتصقين بالرب في
حزن قلبي وانسحاق روحي.
ِ
العظمى والصبر الثابت ،وعندما ننذر بأن نقتلع
ونصلّي عندما َنعد بأن نعضد على الدوام نقاوة الجسد ُ
تماما ،ونصل الحزن الذي يعمل للموت.
من قلوبنا جذور الغضب ً
وعدنا إلى خطايانا القديمة ،فإننا نكون قد فشلنا في إيفاء الصالة ،و بذا نخطئ
نما إذا ضعفنا بالكسل ُ
بصلواتنا ونذورنا ،وتنطبق علينا هذه الكلمات" :إنه من األفضل نال ننذر عن نن ننذر وال نفي" ،والتي تطابقها في
اليونانية ننه من األفضل نال نصلّي عن نن نصلّي وال نفي.

 - 3االبتهاالت

نيضا ونحن مملوءين بح اررة
تأتي بعد ذلك "االبتهاالت" حيث اعتدنا ،نن نقدم صالة من نجل اآلخرين ً
األعزاء علينا ،ومن نجل العالم كله ،مستخدمين عبارة الرسول بأن نصلّي "ألجل جميع
الروح ،سائلين من نجل
ّ
الناس ألجل الملوك وجميع الذين هم في منصب" (2تي.)2:1،1

 - 1التشكرات

متأملين في
يلي ذلك التشكرات ...حيث نقدم هلل الذهن ،رافعين ّإياه ،متذكرين بركات اهلل الماضيةّ ،
بركاته الحاضرة ،متطلعين إلى البركات المقبلة التي نعدها للذين يحبونه .وبهذا تكون صلواتنا غنية ،فإذ نتطلع

ُعد للقديسين في المستقبل تحثّنا روحنا نن نقدم هلل تشكرات ال ُينطق بها مع فرح بال حدود.
بعيون نقية إلى ما ن ّ
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 - 5لزوم األنواع األربعة لكافة البشر

تساعد الظروف نفسها على إيجاد هذه األنواع األربعة بغنى ووفرة .فالطلبات تنبع عن الحزن من نجل

الخطية .والصلوات تصدر من الثقة في تقديم تقديمات والقدرة على إيفاء نذورنا بضمير نقي .واالبتهاالت تأتي
عن ح اررة الحب .والتشكرات تتولد عن التأمل في بركات اهلل وعظمته وصالحه.

غالبا ما تصدر هذه األنواع من الصلوات التي نتحدث عنها بغيرة واتقاد .وبهذا فهي
نحن نعلم ننه ً
اتقادا باستخدام
نافعة والزمة لكل البشر .فبالنسبة ألي إنسان تقدم مشاعره المتغيرة صلوات مملوءة لطفًا وطهارة و ً

الطلبات َمّرة ،والصلوات َمّرة نخرى واالبتهاالت ثالثة… ومع هذا يبدو كما لو نن األولى (الطلبات) تناسب
باألكثر المبتدئين ،الذين ال يزالون مضطربين بوخزات خطاياهم وتذكرها .والثانية (الصلوات) تناسب الذين تمتعوا
السمو الذهني في تقدمهم الروحي وطلب الفضيلة .والثالثة (االبتهاالت) تناسب الذين حققوا كمال
فعالً بشيء من
ّ
نذورهم بأعمالهم ،وهؤالء لهم غيرة للصالة من نجل اآلخرين خالل ضعفهم مع غيرة حبهم .والرابعة (التشكرات)

الهم ،وبهذا يقدرون بذهن نقي نن يتأملوا
تناسب الذين ينزعون من قلوبهم نشواك الضمير المذنبة،
ّ
متحررين من ّ
يعده لنا للمستقبل،
في بركات اهلل وتعطفاته ،سواء بالنسبة لما وهبه لنا في الماضي ،نو يمنحه في الحاضر ،نو ّ
قلوبا متقدة بصالة حارة ال تُحد وال تستطيع نفواه البشر نن تعبِّر عنها.
ُفيحملون إلى األمام ً

نحيانا كيفما كان حال الذهن ،إذ هو يتقدم نحو كمال النقاوة وقد بدأ فعالً في التقدم ،يصلّي
إال ننه
ً
مقدما هلل صلوات غير موصوفة عظيمة
بهذه األنواع األربعة جميعها في وقت واحد ،ويكون كلهيب ال ُيوصفً ،

منسكبا
النقاوة ،والروح نفسه يشفع بأنات ال ُينطق بها ،بينما نحن ننفسنا ال نفهم ،فيتقدم هلل في تلك الساعة
ً
نمور عظيمة ال ينطق بها فَ ْم ،بل وال يقدر الذهن نن يسترجعها في وقت آخر.
طالبا ًا
بطريقة ال ُيعبر عنهاً ،
نحيانا يقدم صلوات نقية مقدسة...
بهذا يحدث ننه في نية درجة يكون فيها اإلنسان ،يجد نفسه
ً

نوجه إليها أنفسنا
 - 1نوع الصالة التي ِّ

مع ذلك يلزمنا في تقدمنا في الحياة ونوالنا الفضيلة نن نهدف باألحرى إلى تلك األنواع من الصالة التي

تُس َكب ،إما متأملة في األمور المقبلة الصالحة ،نو في غيرة الحب ،نو على األقل نن ينطق اإلنسان بأكثر
ومتبعا المقاييس الخاصة بالمبتدئين ،ليرتفع لطلب الفضيلة نو لينزع خطأ ما ،واال فإنه ال يمكننا نن نبلغ
اتضاع
ً
تلك الدرجات السامية للصالة التي نتحدث عنها ،مالم ترتفع نذهاننا قليالً بدرجات منتظمة حتى تصل إلى

"االبتهاالت".

 - 7الرب يضع أساس األنواع األربعة من الصالة

وهب لنا الرب نفسه مثاالً في تأسيس هذه األنواع األربعة من الصالة .بهذا يتحقق ما قيل عنه "ما ابتدنَ
يسوع يفعله ويعلّم ِ
به" (نع.)2:2
ُ
 -2لقد استخدم النوع األول ني "الطلبات" بقوله" :يا نبتاه إن نمكن فلتعبر عنى هذه الكأس"
(مت ،) 9:14وما رتل به النبي في المزمور على لسانه قائالً" :إلهي إلهي لماذا تركتني" (مز.)2:11

نيضا "الصالة" عندما قال" :ننا َّ
مجدتك على األرض .العمل الذي نعطيتني ألعمل قد
 -1استخدم ً
نيضا َّ
مقدسين في الحق" (يو.)29:2:
نيضا" :ألجلهم ّ
نقدس ننا ذاتي ليكونوا هم ً
نكملتهُ" (يو ،)2:2:و ً
 استخدم "االبتهاالت" عندما قال" :نيُّها اآلب نريد نن هؤ ِالء الذين نعطيتني يكونون معي حيث نكون
ُ
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ننا لينظروا مجدي الذي نعطيتني" (يو .)12:2:نو عندما قال" :يا نبتاهُ اغفر لهم ألنهم ال يعلمون ماذا يفعلون"
(لو .) 2:1
ِ
ِ
 -2استخدم "التشكرات" بقوله" :نحمدك نيها اآلب َّ
الحكماء
السماء واألرض ،ألنك نخفيت هذه عن
رب

ِ
المسرة نمامك" (مت ،)11:22،14نو على األقل
الفهماء ونعلنتها لألطفال .نعم نيها اآلب ألن هكذا صارت
و
َّ
عندما قال" :نيها اآلب نشكرك ألنك سمعت لي ،وننا علمت ننك في ك ّل حين تسمع لي" (يو.)22:22،21

مقدما كل نوع على انفراد ،إال ننه يمكننا نن
ميز بين األنواع األربعة من الصالة،
مع نن ربنا قد ّ
ً
نيضا نعلنه كمثال في الصالة التي وردت في
نستخدم األنواع األربعة في صالة واحدة في وقت واحد ،وهذا ً

خاتمة إنجيل يوحنا ...فالباحث المدقق في كلمات هذه الصالة يقدر نن يكتشف ننها اشتملت األربعة نصناف...

عبر الرسول في رسالته إلى نهل فيلبي بنفس المعنى ،بذكره األربعة نصناف من الصالة مع اختالف بسيط
وقد ّ
مظهر ضرورة تقديمها بغيرة في صالة واحدة إذ يقول" :بل في كل شيء بالصلوة و ِ
الدعاء مع الشكر
ًا
في الترتيب،

لتُعلَم طلباتكم لدى اهلل" (في .)4:2بهذا رغب منا نن نفهم ننه يلزم في الصالة والدعاء (االبتهاالت) نن نقدم

ممتزجا بطلباتنا.
الشكر
ً

 - 1الصالة الربانية

هذه األنواع المختلفة من الصالة يليها حالة سامية وممتازة نقدمها بالتأمل في اهلل وحده بواسطة الحب

مخاطبا اهلل بأعظم دالة ننه نبوه الخاص به ،مع
ملقيا بنفسه في الحب هلل،
ً
الممتلئ غيرة ،إذ به ينتقل الذهن ً
طاعته هلل وتكريمه .ويعلمنا نموذج "الصالة الربانية" ضرورة البحث عن هذه الحالة قائلين "أبانا".

عندما ننطق بأفواهنا نن اهلل رب كل المسكونة هو نبونا ،نعترف أننا قد ُدعينا من العبودية إلى التبني
كأبناء .واذ نردف قائلين "الذي في السموات" نتحاشى بكل مخافة إطالة البقاء في هذه الحياة الحاضرة ،عابرين
هذه األرض كمن هم في رحلة .فنسرع مشتاقين إلى المدينة التي نعترف بأن نبانا يقطنها .وال نسمح ألي شيء

يفقدنا االستحقاق لموطننا األبدي ولشرف التبني ،ناظرين إليه كعار يحرمنا من ميراث نبينا ،وبه يحل بنا غضب
عدله وصرامته.

فإذ نتقدم إلى هذه الحالة من "البنوة" ،نشتعل بالتقوى كما يليق بأبناء صالحين ،فننحني بكل طاقاتنا،
ابتغاء لنفع خاص ،إنما ألجل مجد اهلل ،قائلين له" :ليتقدَّس اسمك" .وبهذا نشهد نن رغبتنا وفرحنا هو
ليس
ً
ِ
ِ
نما َم ْن يطلب مجد الذي نَرسلهُ فهو صادق
نفسه يطلب مجد
مجده ،مقتدين بالذي قالَ " :م ْن يتكلم من
نفسه ،و َّ
وليس فيه ظلم" (يو.)21::
نخير إذ امتأل اإلناء
ًا
(رو ) ::من نجل شعبه...

نيضا إلي
(1كو  .)9:2لنعبر ً
قائالً" :واآلن إن غفرت خطيتهم

محروما من المسيح
المختار بهذه المشاعر (عدم األنانية) رغب نن يكون
ً
نقوياء"
ضعفاء وننتم تكونون
نيضا" :ألننا نفرح حينما نكون نحن
ويقول
ً
َ
َ
مستلم الشريعة الذي لم يرفض نن يموت مع اخوته الذين ُحكم عليهم بالموت
فامحني من كتابك الذي كتبت" (خر.) 1: 1
واالَّ ُ

جدا نن نفهمه بهذا المعنى "تقديس اهلل هو كمالنا" ،ني اجعلنا نيها
حين نقول "ليتقدس اسمك" يليق بنا ً
بتغيرنا الروحي ،إذ يرى
اآلب قادرين نن نفهم ونسلك بما فيه تقديس اسمك ،ني نشهد لك يا اهلل بسلوكنا كروحيين ّ

ويمجدوا نبانا الذي في السموات (مت...)24:1
الناس نعمالنا ُ
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 - 9ليأ ِ
ْت ملكوتك

الطلبة الثانية هي نن يرغب القلب النقي في مجيء ملكوت نبيه للحال ،بمعنى نن يملك السيد المسيح

بملك اهلل علينا
فيوما في القديسين ،ويتأتى ذلك بطرد سلطان الشياطين من قلوبنا ،وابادة وسخ الخطية ،ويب نر ُ
يوما ً
ً
خالل حالوة عبير الفضائل ،فينهزم الزنا وتملك الطهارة على قلوبنا .ويملك الهدوء بتقهقر الغضب ،واالتضاع

بوطء الكبرياء تحت األقدام.

يعني (بالملكوت) ما قد ُوعد به كل الكاملين ونبناء اهلل حين يقول لهم السيد المسيح" :تعالوا يا مباركي
المع َّد لكم منذ تأسيس العالم" (مت.) 2:11
نبي ِرثُوا الملكوت َ
مخاطبا اهلل" :ليأت ملكوتك" ،ألنه يعلم بشهادة
ويحن إليه
فالقلب يشتاق إلى الملكوت بنظرة ثابتة قوية
ً
ّ
ضميره ننه عندما يأتي الرب سيشاركه في الميراث .فال يقدر إنسان خاطئ نن ينطق بهذا ،وال يرغب فيه ،ألنه ال

عقابا...
يريد نن يواجه كرسي قضاء الديان وهو يعلم نن في مجيئه ال ينال مكافأة بل ً

مشيئتك
 -22لتكن
َ

مشيئتك كما في السماء كذلك على األرض".
الطلبة الثالثة لألبناء هي "لتكن
َ

ال يمكن نن توجد صالة نعظم من االشتياق نن تكون األمور األرضية مساوية للسمائية .ألنه ماذا يعني
ِ
السماء كذلك على األرض" سوى السؤال من نجل البشر ليكونوا مثل المالئكة؟ فكما
مشيئتك كما في
القول" :لتكن
َ

تمت مشيئة اهلل بواسطتهم في السماء ،هكذا ليت الذين على األرض ال يفعلون مشيئتهم الذاتية بل مشيئة اهلل!
ّ

هذه الطلبة ال يمكن نن ينطق بها من القلب إال الذي آمن نن اهلل يدبر كل األمور المنظورة لخيرنا،

سواء األمور المبهجة نو المؤلمة ،وننه مهتم بما لخيرنا وخالصنا نكثر من اهتمامنا نحن بأنفسنا.

على ني األحوال يمكن نن تؤخذ بهذا المعنى :إرادة اهلل هي خالص كل البشر وذلك كقول الرسول:

الحق ُيقبلون" (2تى ...)2:1فعندما نقول" :لتكن مشيئتك كما
"الذي يريد نن جميع الناس يخلصون والى معرفة
ّ
يخلص جميع الذين يسكنون في األرض وذلك مثل نولئك الذين سبقونا
في السماء كذلك على األرض" نصلّي نن ْ
إلى السماء (الكنيسة المنتصرة) ،إذ عرفوك نيها اآلب.

 -2الخبز اليومي

"نعطنا الخبز اليومي الذي هو  1"Supersubstantialوالذي يدعوه إنجيل آخر "خبزنا اليومي" .األولى

سمو هذا الخبز من حيث ننه فوق كل المواد ،ويشير إلى ُعلو جالله وقداسته الذي يفوق كل
تشير إلى ّ
يوميا
المخلوقات .نما الثانية فتشير إلى غاية استخدامه وقيمته .فإذ يقول ننه "يومي" يظهر ضرورة استخدامه ً
غير مكتفين بأننا اقتنيناه باألمس...

حاجتنا اليومية إليه تُلزمنا نن نقدم هذه الصالة في كل األوقات ،ألنه ال يوجد وقت ال تكون فيه حاجة
ليتقوى قلب إنساننا الداخلي بأكله وتقبله .هذا بالرغم من أن كلمة "اليومي" تستخدم بمعنى "الحياة الحاضرة"
إليه ّ

بمعنى هب لنا في هذه الحياة الحاضرة أن نقتات الخبز .فنحن عالمين بأنك ستهبه فيما بعد لمن يستحقونه،

1

ذكلر األسلقف  Lightfootفلي كتلاب " On a Fresh Revision "New Tesementص 129بلأن كاسليان اعتملد عللى ترجملة

مترجم للا الكلم للة اليون للاني " "Supersubstantialisف للي م للت  22:4ونف للس الكلم للة ف للي ل للو :22ترجمه للا
جي للروم ف للي ال للنص الالتين للي
ً
ب" "Quatidianumوهكذا من المدهش نن كاسيان يخطئ بهذا في معرفته باليونانية( .من مجموعة آباء نيقية).
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لكننا نسأل أن تعطينا ّإياه اآلن ،ألنه مالم يوهب اإلنسان في هذه الحياة ال يمكن أن تكون له شركة فيما بعد.

 -22اغفر لنا ما علينا

"اغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن ما عليهم" .تهبنا المراحم اإللهية غير المنطوق بها شكل الصالة

المقدم لنا نوصانا نن
وتعلمنا نظام الحياة المقبولة عند اهلل ،إذ عن طريق الطلبات الواردة في نموذج الصالة ُ
الغم .كذلك تُعلن المراحم اإللهية للمصلّين الطريق الذي به
نصلّي على الدوام نن ينزع عنا جذور الغضب و ْ
ينعمون بحكم اهلل المملوء رحمة وشفقة ،إذ تهب لنا قوة لتلطيف حكم دياننا ،مغتصبين حكمه بغفران خطايانا على
مثال عفونا نحن لآلخرين ،وذلك عندما نقول" :اغفر لنا كما نغفر نحن".

عفوا عن معاصيه ،إن غفر للذين
هكذا بغير قلق ،في ثقة بهذه الصالة ،يمكن لإلنسان نن يطلب ً
يسيئون إليه...
على ني األحوال من ال يغفر من قلبه ألخيه الذي نساء إليه ال يجلب لنفسه بهذه الصالة غفرًانا بل
نيضا" ،واذ
دينونة .وبعمله هذا يطلب لنفسه السقوط تحت الحكم بأكثر قسوة فهو يقول" :اغفر لي كما نغفر ننا ً

ال يحقق ما جاء في طلبته ،ماذا يستحق سوى نن ُيعاقب بغضب غير محتمل وحكم ال ُيستأنف كما يفعل هو
بعدم عفوه للغير؟!
فإن نردنا نن ُنحاكم بالرحمة يلزم نن نكون رحماء تجاه من يسيئون إلينا ،ألننا سننال العفو عندما نعفو
مؤذيا.
للذي يضرنا مهما كان ً

عندما يتغنى كل الشعب بهذه الصالة في الكنيسة يخشى البعض هذه العبارة فيصمتون حاذفين إياها

حتى ال يربطوا أنفسهم بدالً من أن يحلوها وهم في هذا ال يعلمون أنهم باطالً يحاولون مراوغة ديان كل

البشرية الذي يشاء نن يكشف لنا سلفًا كيف يدين المتوسلين إليه .ألنه ال يريد نن يكون مضايقًا لهم ،بل يشير
إلى طريقة إدانته ،حتى نحكم على إخوتنا متى نخطأوا في حقنا بالحكم الذي نرغبه بالنسبة ألنفسنا ،ألن الحكم
بال رحمة لمن لم يستعمل الرحمة.

 -23ال تدخلنا في تجربة

هنا يثور سؤال ليس بتافه ،وهو إن كنا نصلّي نال نعاني من التجربة فكيف تتزكى قوة احتمالنا كالقول:

"طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة" (يع)21:2؟

العبارة "ال تدخلنا في تجربة" ال تعني "ال تسمح لنا بتجربة" ،ألن أيوب ُجِّرب لكنه لم يدخل في تجربة إذ

بأي تجديف وال استسلم بفم شرير كرغبة المجرب نفسه.
لم يصف اهلل ّ

إب ارهيم ُجِّرب ويوسف ُجِّرب ،لكن لم يدخل نحدهما في تجربة ألنهما لم يستسلما مرضيين للمجرب.
شِّرير" ،ني ال تسمح لنا نن يجربنا الشيطان فوق ما نحتمل بل تجعل مع
جاء بعد ذلك "لكن َن ِج ّنا من ال ّ

التجربة المنفذ لنستطيع نن نحتمل (2كو.)2 :20

 -21لنصل بما ورد في الصالة الربانية

ها ننتم ترون نموذج الصالة المقترح علينا بواسطة الديان نفسه ،الذي نصلّي إليه .فالصالة ال تحوي

فكر تجاه الكرامة ،وال سؤاالً من نجل القوة والعظمة ،وال إشارة إلى القوة الجسدية
طلبات من نجل الغنى ،وال ًا
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والحياة الزمنية .هكذا يقدم اإلنسان إهانة شديدة لعظمة اهلل وجوده إذا ما ترك الطلبات األبدية واختار نن يسأله
غضبا ِعوض استعطاف الديان.
نيضا بدناءة صالته يجلب لنفسه
ًا
ً
نمر تافهًا غير ثابت .و ً

 -25بركات الصالة الربانية

هذه الصالة إن بدت شاملة لكل ملء الكمال ،إذ مؤسسها ومرتبها سلطان الرب نفسه ،إال ننها ترتفع

بمن يستخدمها إلى حالة علوية سبق نن تحدثنا عنها ،وتحملهم إلى صالة مملوءة ح اررة ...هذه التي بالحقيقة
نعجز نن ننطق بها ،إذ تفوق كل نفكار البشر ،وال يميزها صوت نو حركة لسان !...فإذ يستنير الذهن بانسكاب

نور سماوي ال يصفه لسان بشر محدود ،بل ينسكب بغنى كما من ينبوع غزير في نذهاننا ،وتتحدث مع اهلل

بطريقة ال تُوصف ،وتُعبِّر في نقصر زمن ممكن عن نمور عظيمة ال يقدر الذهن نن يعبِّر عنها نو يرويها
بسهولة بحسب قدرته البشرية المجردة (نو المحدودة).

 -21العوامل التي تساعد على الصلوات المنسكبة

لكن من له القدرة  -مهما بلغت خبرته  -نن يعدد األسباب التي تثير القلب (بالندامة) فيلتهب مشتعالً

بالنار وتحثه للصلوات الورعة العظيمة الغيرة؟! لكننا نذكر نمثلة قليلة…




أحيا ًنا التسبيح بمقطع من المزامير يبعث فينا صالة حارة.
وأحيا ًنا انسجام التلحين لصوت أحد اإلخوة يثير األذهان الخاملة إلى ابتهاالت كثيرة.
كذلك طريقة النطق والوقار الذي للمرنم (بالتسبيح) يلهب غيرة من هم معه.

غالبا ما يرفع مشاعر الحاضرين إلى
 أضف إلى هذا نصائح اإلنسان الكامل والحديث الروحي ً
صالة غنية.
أيضا عندما نتذكر
 كذلك يمكننا بواسطة موت أخ أو عزيز لدينا أن ُنحمل إلى ندامة كاملة .و ً
برودنا واهمالنا تشتعل فينا حرارة الروح.
فرصا ال حصر لها  -في نيدينا  -تنزع عن نذهاننا برودنا ونومها.
بهذا ال يقدر نحد نن يشك بأن ً

 -27أنواع الندامة المختلفة
نتبعه.

نما عن كيف نو بأي طريق تنتج هذه الندامة من مخبأ النفس العميق فهذا ليس باألمر السهل حتى

يعبر عنها والحذاقة الرفيعة تظهر ثمرة الندامة الجليلة المقدار ،حتى
غالبا خالل البهجة التي ال ّ
 ًعبر عن الفرح الذي ال ُيوصف وال ُيعبر عنه ،وتسمع بهجة القلب وبهجة التهليل في
تظهر بالفعل صرخات تُ ّ
قالية األخ المجاور.
 -2أحيا ًنا يخفي العقل نفسه في صمت كامل في هدوء عميق ،حتى أنه من دهشته من االستنارة

المفاجئة تتوقف الكلمات وتبهر الروح في مهابتها ،فتحتفظ بمشاعرها داخلها ،أو تنفك وتسكب رغباتها هلل

بتنهدات ال ُينطق بها.

 -3أحيا ًنا إذ تمتلئ بندامة شديدة وحزن ال تقدر أن تترجم هذا الشعور إال بالدموع.

 -21سؤال بخصوص الدموع
نحيانا تنسكب
تاما ،ألنه
ً
جرمانيوس :إنني بضعفي ال نجهل هذه المشاعر الخاصة بالندامة جهالً ً
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الدموع عند تذكري خطاياي .فإنني بواسطة االفتقاد اإللهي ننتعش بفرح ال يوصف ،الذي تتحدث عنه ،وشدة هذا
الفرح تؤكد لي نال نيأس من غفران خطاياي .نظن ننه ال توجد نسمى من هذه الحالة الذهنية ،فقط لو كان

لإلنسان إمكانية نن يستدعيها متى نراد .لكن يحدث ننني أحيا ًنا اشتاق إلى هذه الندامة وتلك الدموع ،وأضع

أخطائي وخطاياي قدام عيناي ،ومع ذلك اعجز عن استعادة الدموع الغزيرة ،بل تجف عيناي وتقسو مثل حجر

صوان صلد ،ال تقطران دمعة واحدة .هكذا قدر ما ننتعش بالدموع الغزيرة ،لكنني نحزن بسبب عجزي عن
استعادتها مرة نخرى عندما نريد.

 -29إسحق :ليست كل الدموع تنبع من مشاعر متشابهة ،نو عن فضيلة واحدة.

نعوم في كل
 -2فالبكاء المتسبب عن وخزات خطايانا التي تنخس قلوبنا كما قيل" :تعبت في تنهُّديّ .
نهار وليالً .ال تعطي ِ
ذاتك راحةً .ال
نيضا" :اسكبي الدموع كنهر ًا
نذوب فراشي" (مز ،)4:4و ً
ليلة سريري وبدموعي ّ
ِ
َّ
عينك" (م ار  ،)21:1هذه الدموع تصدر بطريقة معينة.
تكف حدقةُ
 -1بطريقة نخرى تأتي الدموع الصادرة عن التأمل في األمور الصالحة واالشتياق إلى المجد المقبل،

إذ تتدفق دموع غزيرة نابعة عن فرح ال يمكن كتمانه وتهليل بال حدود .فإذ تتعطش ننفسنا إلى اهلل الحي القدير

خبز ًا
اءى قدام اهلل .صارت لي دموعي ًا
تقول" :متى
نهار وليالً" (مز  ،) ،1:21معلنة ذلك ببكاء
نجيء ونتر َ
ُ
يومي ونحيب قائلة" :ويل لي فإن غربتي قد طالت" (مز .)1:210

 -بطريق ثالث تتدفق الدموع ،ال عن إحساس بالخطية المهلكة إنما بسبب الخوف من الجحيم

وتتذكر يوم الدينونة المرهب ،وذلك مثل رعب النبي القائل" :ال تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لن يتبرر

قدامك حي" (مز .)1:22

نيضا نوع آخر من الدموع ،ال ينسكب بسبب معرفة اإلنسان لنفسه إنما بسبب قسوة اآلخرين
 -2يوجد ً
وخطاياهم ،فصموئيل كان يبكي ألجل شاول .وجاء في اإلنجيل عن الرب ننه بكى من نجل مدينة نورشليم كما

نهار وليالً قَتلَى بنت
وعيني ينبوع دموع فأبكي ًا
فعل إرميا في األيام السابقة .إذ يقول األخير" :يا ليت رنسي ماء
َّ
شعبي" (إر.)2:9

جت شرابي
 -1بالتأكيد الدموع المذكورة في المزمور المائة واثنين "إني قد
نكلت الرماد مثل الخبز ومز ُ
ُ
بدموع" (مز  ،)9:201صادرة عن مشاعر تختلف عن تلك التي وردت في المزمور السادس الخاصة باإلنسان

التائب ،فهي ناشئة عن متاعب هذه الحياة وضيقتها وخسائرها ،التي تضغط على األبرار العائشين في

العالم...

قسر
 -32ال تسكب الدموع ًا

قسر من عيون جافة وقلب قاس.
توجد دموع مختلفة تمام االختالف عما سبق ذكره ،تلك التي تأتي ًا

تماما (ألنهم يحاولون سكبها بنية حسنة ،خاصة الذين لم
بالرغم من نننا ال نقدر نن نعتقد ننها عقيمة ً
ينالوا بعد المعرفة الكاملة نو التنقية من آثار الخطايا الماضية والحاضرة) لكن بالتأكيد ال يتأتى سكب الدموع
بالقوة بالنسبة للذين تقدموا في محبة الفضيلة ،وال نحاول أن نتعب أنفسنا في إبكاء اإلنسان الخارجي

بمحاوالت عنيفة ...فإنه بهذا تطرح الدموع نفس المصلي وتفسد جهادها وتهينها وتربكها في نعمال بشرية
يضا بسبب الدموع العقيمة النابعة
وتنزعها من األمور العالية السماوية ...إذ يسترخي ذهن المصلي ويصير مر ً
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عن العنف...

 -32الثقة في استجابة الصالة

يجدر بنا ونحن نصلي نال نرتاب بنوع من اليأس نو تتزعزع ثقتنا من جهة استجابة طلباتنا.

عندما نسكب صالتنا نثق بأننا ننال ما نسأله ،إذ ال نشك في وصولها إلى اهلل ...ألنه هكذا تُستجاب
تطلبونه
صالة اإلنسان عندما يؤمن أن اهلل مهتم به ،وقادر أن يعطيه سؤاله ،إذ ال يخيب قول الرب" :ك ّل ما
ُ

حينما تصلَّون فآمنوا أن تنالوهُ فيكون لكم" (مر

.)21:

 -33اعتراض بخصوص استجابة الصالة
جرمانيوس :إننا بالتأكيد نؤمن نن هذه الثقة من جهة استجابة صالتنا تكون حسب نقاوة الضمير .نما

مضروبا بأشواك الخطايا ،كيف نقدر نن نقتني هذه الثقة ونحن ليس لنا ني
بالنسبة لنا نحن الذين اليزال قلبنا
ً
استحقاق؟!...
 -31إسحق :يعلمنا اإلنجيل واألنبياء األسباب المتنوعة الستجابة الصالة حسب حالة النفوس.

معا إذ يقول" :إن اتَّفق اثنان منكم على
(ا) فقد نشار الرب عن ثمار االستجابة في حالة اتفاق اثنين ً
ِ
يطلبانه فإنهُ يكون لهما من ِقَبل نبي الذي في السموات" (مت.)29:21
ني شيء
األرض في ّ
(ب) كذلك في حالة كمال اإليمان ،الذي يشبه حبة خردل ،إذ يقول" :لو كان لكم إيمان مثل حبَّة خردل
لكنتم تقولون لهذا الجبل ِ
انتق ْل من هنا إلى هناك فينتقل وال يكون شيء غير ممكن لديكم" (مت.)10:2:

نيضا في حالة االستمرار في الصالة ،إذ طلب الرب نن نستمر مثابرين بلجاجة بغير قلق ،إذ
(ج ) و ً
ِ
ِ
ِ
لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج"
لكونه صديقهُ ،فإنهُ من نجل
ويعطيه
يقول" :نقول لكم وان كان ال يقوم
(لو.)1:22
نيضا االستجابة للصالة تكون ثمرة من ثمار العطاء "اغلق على الصدقة في نخاديرك فهي تنقذك
( د) و ً
من كل شر" (ابن سيراخ.)21:19
منتهر الصوم العقيمَ " :ح َّل قيود الشر.
ًا
(ه) وتكون االستجابة في نقاوة الحياة وأعمال الرحمة ،إذ قيل
فَ َّ
ك ُعقَد النير ...حينئذ تدعو فيجيب الرب .تستغيث فيقول هأنذا" (إش.)9،4:11
(و) وكثرة الضيقات تجعل الصالة مستجابة" .إلى الرب في ضيقي صرخت فاستجاب لي" (مز

إلي إني نسمع ،ألني رءوف" (خر
نيضا" :ال تضطهد الغريب وال تضايقهُ ...فيكون إذا صرخ َّ
 .)2:210و ً
.)1: ،12:11
لقد رنيتم ننه كيف بطرق كثيرة ننال عطية االستجابة للصالة ،لكي ال يصطدم نحد باليأس من جهة

ضمانا لتلك األمور األبدية العظيمة المقدار.
ضميره،
ً

تماما إلى كل هذه الفضائل السابقة ...فإنه
(ز) وان كنا بالتأمل في بؤسنا قد نجد ننفسنا مفتقرين ً
بالتأكيد ال يمكن نن يحرم نحد من تلك الفرصة التي يقدمها اهلل لكل المشتاقين إلى استجابة الصالة ،وهى وعده

بأن كل ما يسأله في الصالة يعطيه لنا .فيجدر بنا نن نثابر بغير ارتياب ،وال يكون لنا ندنى شك في ننه
بالمداومة على الصالة ننال كل ما نطلبه حسب فكر اهلل .ألن اهلل في اشتياقه أن يهبنا السماويات واألبديات
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يحثنا أن نضغط عليه بلجاجتنا .إنه ال يحتقر اللجاجة نو يستخف بها ،بل ُيسر فعالً بها ويمدحها ،ويعد بلطف
ألن َّ
عظيم نن يهب المثابرين ما يطلبونه ،قائالً" :اسأَلوا تُعطَوا .اطلبوا تجدوا .اقرعوا ُيفتَح لكمَّ .
كل َم ْن يسأَل
مؤمنين تنالونهُ"
وم ْن يقرع ُيفتَح لهُ" (لو .)9:22،20و ً
نيضا" :وك ّل ما تطلبونهُ في الصالة ْ
وم ْن يطلب يجدَ .
يأْخذَ .
(مت" ،)11:12وال يكون شيء غير ممكن لديكم" (مت.)10:2:

لكن ليتأكد ذاك الذي يرتاب في استجابة صالته ،أنه لن ُيستجاب له!
يلزمنا أال نسأل اهلل بقلق ،وذلك كما يعلمنا دانيال الطوباوي ،إذ سمع اهلل له من اليوم األول الذي بدن

يوما (دا .)21:20وهكذا ليتنا ال نفتر في غيرة صلواتنا التي
فيه يقدم الصالة ،لكنه نال ثمرة صالته بعد ً 12
بدننا فيها ،إن تصورنا نن االستجابة قد نبطأت ،لئال تتأجل االستجابة التي تهبها لنا العناية اإللهية ...هذا ما

يوما
ًا
كان يمكن نن يحدث في حالة النبي المذكور لو لم يوجد
مثابر على الدوام بثبات في صلواته خالل اللً 12
(رغم نن االستجابة صدرت من اليوم األول)...

من المفيد لنا نن نأخذ في اعتبارنا ما قاله اإلنجيلي الطوباوي يوحنا" ...وهذه هي الثقة التي لنا عنده
مشيئ ِ
ته يسمع لنا" (2يو .)22:1إنه يأمرنا نن تكون لنا ثقة كاملة بغير ارتياب من جهة
شيئا حسب
َ
انهُ إن طلبنا ً
استجابة الطلبات التي ليست من نجل نفعنا (األرضي) نو راحتنا الزمنية ،إنما تطابق مشيئة الرب .وتعلمنا
مشيئتك" ،ال مشيئتنا .فإن تذكرنا كلمات الرسول:
الصالة الربانية نن يكون لنا هذا في صلواتنا ،إذ نقول "لتكن
َ

أمور تضاد خالصنا .وبواسطة
"ألننا لسنا نعلم ما نصلي ألجله كما ينبغي" (رو ،)14:1ندرك نننا أحيا ًنا نسأل ًا
عنايته اإللهية يرفض طلباتنا ،ألنه يرى ما هو لصالحنا بحق أعظم مما نستطيع نحن.
هذا حدث مع معلم األمم عندما صلى نن ينزع منه مالك الشيطان الذي سمح به الرب ألجل نفعه.

قوتي في الضعف تُ َكمل"
"من جهة هذا َّ
تضرعت إلي الرب ثالث مرات نن يفارقني .فقال لي :تكفيك نعمتي ألن َّ
(1كو.)1:21،9

 -35الصالة السرية

قبل كل شيء يجب نن نالحظ بكل اعتناء الوصية اإلنجيلية التي تأمرنا نن ندخل مخدعنا ونغلق بابنا

ونصلّي ألبينا .وهذا يتحقق كاآلتي:


نصلّي داخل مخدعنا عندما ننزع من قلوبنا الداخلية األفكار المقلقة واالهتمامات الباطلة ،وندخل في

سري مغلق بيننا وبين الرب.
حديث ّ
نصلّي بأبواب مغلقة ،عندما نصلّي بشفاه مغلقة في هدوء وصمت كامل لذاك الذي يطلب القلوب ال

الكلمات.



نصلّي في الخفاء عندما نكتم طلباتنا الصادرة من قلوبنا ونذهاننا المتقدة بحيث ال نكشفها إال هلل وحده،

فال تستطيع القوات المضادة (الشياطين) أن تكتشفها .لذلك يجب نن نصلّي في صمت كامل ،ال لنتحاشى

فقط التشويش على إخوتنا المجاورين لنا وعدم إزعاجهم بهمسنا نو كلماتنا العالية ،ونتجنب اضطراب أفكار

المصلّين معنا ،وانما لكي نخفي مغزى طلباتنا عن أعدائنا الذين يراقبوننا وباألخص في وقت الصالة ،وبهذا

تتم الوصية" :احفظ أبواب فمك عن المضطجعة في حضنك" (مي .1)5:7

4

تحدث بعد ذلك عن عظمة الصالة القصيرة الصامتة ننها ذبيحة مقبولة نمام اهلل.
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 -31قيمة الصالة القصيرة والصامتة

يليق بنا نن نكثر من الصالة ولكن باختصار ،فإننا إذ نطيل الصالة ينجح عدونا الماكر في زرع شيء

ما في قلبنا.

هذه (الصلوات القصيرة المتعددة) هي ذبائح حقيقية" ،فالذبيحة هلل روح منسحق" (مز  .)2::12هذه

هي تقدمات نافعة ،تقدمات نقية ،ني "ذبيحة البر"" ،ذبيحة الحمد" (مز  ،)11:10محرقات جوهرية ،تقدمها قلوب

متواضعة منسحقة؛ والذين يختبرون هذا الروح المنضبط والملتهب (للصالة) الذي تحدثنا عنه بقوة فعاله يمكنهم

يدي كذبيحة مسائية" (مز .)1:222لكن اقتراب الساعة
نن يسبحوا" :لتستقم صالتي كالبخور قدامك ،ليكن رفع َّ
المناسبة (للصالة) وحلول المساء يحثنا على ممارسة هذا األمر نفسه بتكريس الئق حسبما نستطيع…

لقد صرنا مبهورين بكلمات القديس إسحق نكثر منا مكتفين .وبعد خدمة العشية استرحنا قليالً ،ومع

الهزيع األول عدنا ثانية حسب وعده نن يقدم لنا حديثًا كامالً ،متهللين بحصولنا على هذه الوصايا…

اضحا لنا ،غير نننا لم نفهم من مناظرته طبيعة الصالة والقوة التي
لقد شعرنا بأن سمو الصالة صار و ً
ننالها ونحتفظ بها بمداومتنا عليها.
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مناظرات يوحنا كاسيان
لمشاهير آباء البرية
01

الصالة
عظة ثانية

لألب إسحق
مقدمة

ب د ا قدي د وح و كنددا انددواه مناظراددا بددل ر قدنددا ة قداددن انددة ندداد ة بددوه بنار د ق ن د ن رو

وبنث ق برناد عو قديوام قدمجو فن و م عو قدغنداح لددك دد م وند

ودر .د

رود

ددن اه

لد ة قدرنداد مده قبنبدا

ثاؤفو ح لدك قد ور انرضة قدرناد لدك ب ع نا ة بوه بنض قدر بداه ادا ف فدن اهدبوا قإل با ننداه اه

قدال ة دا جن
"قدلالة"

كرفوا.
جا لرقع ...منام وه فن لدك ع ك ما ر فن قدنه قدي وم مع افنوره ً

اُثور لق قبمر مع قبب لنكق
فوما و ن ك وث قبب لنكق:

انة فرل د ربن بوه م ض ع "لعاله قإل عه لقاا" بوه

 -6أهمية الخلوة الروحية

مهامددا
مددا ددة فددن قدمندداظرة قدنددابي اه ددد عيددد ورافددع واه د د فددن قدلددالة كنددب نيا اددا .ف د ه دداه ً

بابم ر قدما و قبرضو وكمد له قدنظرة اماما ابيدك دله قدنظدرة د قم عوندن نفندا قدد ق واوه فدن رؤوادا د درب
ون ع ن قء عن ما جاء فن قاضاعا فن قدجن ا عن مجودا فن عظماا .امثاد ؤالء ال وي ر ه اه ور ق قددرب
(ا قدنظدرة قدما ود ) ال وندانون ه قديد د مدع

آاوا فن م ادا لل دم ُممند ه بند ع مده قدضدنو قدوهد
ون ع ً
قدرن د " :قه نا عرفنا قدمنوح كنب قدجن د ه قآله ال ننرفاُ بن ُ " (.)0::1 2
امددا قدددلوه ورافن د ه ف د ق قبعمدداد قبف ددار قبرضددو قدنددف و

ولددن ه فددن جبددد قالنن د قد (قالنف د قر )

ممجد وه ب ومداه
فن اماه مه اد د قد ناودا
ّ

ماكرروه مه قالضنرقب ب د قدمااعب قبف ار قبرضو
قدمرافع
ّ
ؤالء وم نهم اه وان ن ق بنو ه نيو لدك ال اا وفي أعالي الفضيلة يكتشفون مجده وصورة سموه...

ُيعلن يسوع للموجودين في المدن والقرى والمزارع ،أي الذين لهم أعمال يقومون بها ،لكن ليس
بالبهاء الذي يظهر به لمن يصعدون معه على جبل الفضائل السابق ذكره ...ففي الوحدة (العزلة) ظهر اهلل

لموسى وتحدث مع إيليا.

رغب ربنا فن اه وؤنح له (قد

ة قدر كو ) اارً ا دنا مثاالً ...ف ل
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ة) به ماد نيا اا ال وم ه اه ااأثر

مكااجا لدك ع ه ارجن ال لدك مناع ة قد ك ة (قد
ُوناهك دوح
ً
قدل وي ح ونهر قبم ر قد نن
بادجما ور ال اا ث مه م ادناا د بهر بد
الجبل وحده للصالة.

ومع ذلك نجده يعتزل في

باعا قدا ون منا اننا له رغبنا فن قال ارقب مه قإل بمكب لا رة عه ب نين بال نح و منا اه

نننكب مه د قضنرقباة قدجم ع كاك اا رب نف ننا  -نكه بن فن قدجن  -ع ك ال ق قدننا ة قدم ع

بها د ي ونوه

ن اه "و ه قإل

قد د فن قد د" (.)21:01 0

 -7تذوقنا عربون السعادة األبدية

لد ك م لددنا لدددك قآلب مدده اجددد االموددله ددادالً" :دو د ه فددوهم قدكددب قدددل اكببانددن بددا" (ود )2::02

اوضا قك ً ق فونا" (و .)20:02
اوضا" :دو ه قدجموع قك ً ق ما انك انة اوها قآلب ف َّن انا فوك دو ن ق م ً
ً

عندما تتحقق فينا صالة مخلصنا تحقيقًا كامالً ،أي تلتهب مشاعر قلوبنا بكمال محبة اهلل الذذي أحبنذا

أوالً (0يو ،)0661ونؤمن أن هذه الصالة ال يمكن أن تخيب ،عندئذذ يكذون اهلل هذو كذل حبنذا واشذتياقنا ور بتنذا

اوضددا ونند ب فددن
وطاقتنذذا وكذذل فكذذر فينذذا وكذذل حياتنذذا وكذذل كلمذذة ننطذذق بهذذا وكذذل نسذذمة حياتنذذا ...كوندددل ً
نيودا غودر ق ده ال ونكدد.
كبدا ً
ال اننا رابطة سرية ...لل نرابن باإل فدن كدب قددم ال ونيندع مدا اكبندا د ً
ناك با كاك و ه قإل

د ننم كواانا...

بنددا

دلق

هذا هو اية االنعزال (الخلذوة) ...حيذث يوهذب للراهذب أن يملذك فذي جسذده عربذون السذعادة المقبلذة،

شيئا من يرة الحياة السماوية والمجد العلوي.
ويبدأ في هذا العالم يتذوق ً

أقذذول ،أن هذذذا هذذو نهايذذة كذذل الكمذذال 6إن الذذذهن بتحذذرره مذذن كذذل شذذهوات الجسذذد يرتفذذع نحذذو األمذذور

الروحية لتصير كل حياته وأفكار قلبه صالة دائمة!

 -8سؤال بخصوص الصالة الدائمة
جرمانيوس 6بهلق ع نا مدرة ا درإ لددك قدكودرة قدهد و ة قدادن ندا فوهدا اثنداء قدمنداظرة قدندابي

اه  .به لق قدان وم و هب فوندا قدرغبد نكد قدندنا ة قد ام د
ا

وو ننادها نن

اأمد ن ود؟

بدد بلد رة

قل ال نندرو ودو نن دب دله قبمد ر هدا ي قدن د

لدك وأح عظوم .دهلق نرج ك فن ن د اناة اه انمح ا ضح دنا وو ننهغد ع ك قد قم فن

[ب ا جرمانو ح ون ب منا اه وك ثا ع ك ر ضنفا ادالً دا لنا نفد لغور ورود اه ودان م قدكدر و

قب دو د د ددنمد قدر كددن قدا د روب ع ددك قدلددالة قد قدم د

د قعاددرو د د ب لنددكق بمنرفاددا قدبنددون عدده قبنددح

قب دو قدان ونا مها ق نناه دونوش فن كواة ال ر إل ع ك قد قم].

ُ -9وهور نؤقدك قد وق لدك قدنيا ة قدان ايارب منها ج ً ق .بنا ال وي ر اكد اه وندرض اندد فدن دله قبمد ر مدا
دم و ه د وا باعث نك ق ابار له قبم ر بل ه ماي مثابر فن ق امدام بداد ال ويد مها لال مده داه فدا قدد قدم
م جا نك قدكواة قدلادك قدمضب ن

مان ًما باداجرب قدنم و مكا د قد

 -01الصالة الدائمة
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ب ل ف لق قدا بور (نظام الصالة الدائمة) للق ارناا بان وم قبنفاد (قدلوه دوح دهم قدي رة اه

وا ين ق قد ر ح قب دو قد ال بادكر و قدهجادو

د نهم وانرف ه ع ك ه ها

ونانون ه كوث اي م دهم نمالج منها ع ك قدهمع)...

وا رب ه ع ك رنمها

ر ما

لق و منن اه ا م دك ه د قداأمد قدر كن داضنا

نلب عونوك ع ك قد قم ...اا رب ع ك قداأمد فوا بانامرقر بجد نفنك ...كاك الن لدك نظرة اع ك.
نننرض ع وك نروي

ال دب غ لق قدا بور قدل ارغب فوا

ا ك قدلالة قدان وج ر ب د اك اه

ونفل ا بجد اي ما قدر كن فن ال ر قإل مال ًقر لق قدا بور فن با بغور قنيناع نارً ق د ان قع قبف ار
قب رإ .بنا ال وي ر قدي ب اه وامنك با ما دم واكرر مه د ق امام اف بادجن .

و وه انّم ا عه آباء هو خ كال وه ...ف ن اكافظ بال ر قإل

دي ُن مة لدونا له قدنروي ب قنن
قد قدم ضع قم عونوك له قدلالة قد رع " :يا اهلل التفت إلى معونتي ،يا رب أسرع وأعني" (مز .)0671

قُ اورة له قآلو مه قد ااب قدمي ح ا دوح ج قفًا لنما اكمد د قدمهاعر قدان وم ه اه ا ج فن
اافق مع د قدظر و قب نار قدان اك ّد بنا .فهن اكمد اضرًعا لدك قإل مه اجد د
قدنبون قدبهرو
اماما ويظًا م اف
قب نار اكمد قعا قرفًا رًعا مم ء قننكا ًا ق ً

قدم .

إنها تحمل إحساس اإلنسان بضعفه ،مع ثقة في االستجابة ،وتؤكد بأن المعونة حاضرة وسريعة ،ألن

اإلنسان إنما يدعو اهلل الحاضر معنا على الدوام لكي يعينه.

فهما ب ل ف مؤقمرقة قبع قء (قدهوانوه) مهاد هم .فمه
لنها اكمد اأجج كب مكب اكمد ً
نهار ونارو بنج ه عه قداكرر منهم بغور مناع ة منون .
ًق
ورإ نفنا مك نًا بهم دوالً
له قآلو كله منوع د لوه وانب ه مه جماة قدهوانوه

ونين ه فن ق اداب

ووأن ق مه ج
ناد وا.

رع كلوه فهن ال انمح د لوه

ق ف ر ا قدماضاويوه بادك ه ا قدمهم موه بادين ن

د ان قع قبف ار قدمهابه

عالج هاو لل اُن ه اه قإل قدل ناضرع لدوا ناظر لدك لرقعنا ع ك قد قم

لنها انلرنا نكه قدلوه نلوبنا

ال وم ننا اه ننوش ب ه قإل كافظنا...

اه

دوح ببنو عه

قدنجاح قدر كن بهج قدي ب فال ننافخ ن دننا انا لل اؤ دنا انا

هذه اآلية هي معين ،ونافعة لكل واحد منا مهما كانت أحواله ،ألن اإلنسان يحتاج في كل أموره إلى

أيضا في النجاح واألفراح ،حتى ُينق ْذ
معونة .محتاج إلى مساعدة اهلل ،ليس فقط في األحزان والضيقات ،بل و ً
من األولى ويستمر في الثانية .ألن الضعف البشري يعجز عن أن يحتمل كليهما بغير معونة اهلل.
ن بدة قدنندام قددل ددوح فدن قدبرود

ندبكة فدن رقدكد قدد الدم قدفدا رة

فن هده ة قددنهم
ف لق ما ثارة ّ
مننكبا بغور ل قر ان انرع ادالً" :يا اهلل التفت إلى معونتي .يا رب أسذرع وأعنذي" .قلق مدا ن بدة
ج ة نفنن
ً
مناظم د

ال د

قدننددام فددن غوددر مونددا ه كا دددة فددن م د قررة ه د و ة لددا رة مدده قدي ددب اه اكفددظ ك د ً ق مالدم د
بادي ة قد منن و منن اه الرخ مانهد ً ق" :يذا اهلل التفذت إلذى معذونتي ،يذا رب أسذرع وأعنذي" .قلق مدا بد ا قد د قر

مكاجددا وجددو ج د فن اهدد
و د ب فددن اعضددادن دون د نن عدده قالنددامرقر فددن ددان ه لددوامن وث د ر جن د
ً
نبونان با مناك قدم وو ف ن ما اننفئ رغبداة قدجند  ...الدرخ" :يذا اهلل التفذت إلذى معذونتي ،يذا رب أسذرع

وأعني".
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عن ما اجنء لدك قدنهاء فدن قدنداع قدمناندب كندب قدنظدام قدم ضد ع قهدمد مده قدنندام اماندع عده
ا ددد ا هددنء بجددد قالكاواجدداة قدضددر رو دنبوند قدجند الددرخ ماأ ًددا" :يذذا اهلل التفذذت إلذذى معذذونتي ،يذذا رب
أسرع وأعني".
فن قده قد مه قبرق بفند
اباعا انا منه ً ق
ّ
كونما ونور قدن م مه عونن ا ضن قد ود ً
ب ّ
كارما اجفانن مه قده ء قدرقك قد و و عن دل وجب ع ّن اه ال ن مانه ً ق" :يا اهلل التفت إلى
قدهوناه
ً
معونتي .يا رب أسرع وأعني"
عن ما ا ه فن جها

ض قد نو

د قداهدب جند

بادهده ة ندرإ فدن اعضدادن لكنداح باد دلة

جالب ّلوا لدك مرقضااها اثناء ن من ف ن ال اكرق قدنار قدثادرة مه قد ارج
اه الرخ" :يا اهلل التفت إلى معونتي ،يا رب أسرع وأعني".

ر قدنف قدل و قدرقدك وج ر بن

دهودب قد نود فدن اعضدادن د مداة ف دن مدا ابيدك دله

عن ما اهنر بدأه قفدع قدهده ة د ُند ع عندن
دك اه ا د د بغودرة" :يذا اهلل التفذت
قدكاد قدكنن قدم انب ا بابكرإ د ن ما اندامر دله قدننمد ق دهود وجدب ع ّ
إلى معونتي ،يا رب أسرع وأعني".
دن ف ددن ال
دن دد غاة قدغضدب قدنمدع قد ببد اجد نفندن د فيد ة ندالمن قدمكبدب لد ّ
كونمدا اندر ف ّ
وكم نددن قدغضددب لدددك م د قررة قدكي د و منددن اه اع دده بأندداة عموي د " :يذذا اهلل التفذذت إلذذى معذذونتي ،يذذا رب أسذذرع

وأعني".

قلق ما ابمرة ع َّن نفنن مج ة لقان ن بة قدم وح قدمجد قدباندد قد بروداء ام يندن ل ندن بأف دار
دن دله قبف دار قدادن وياركهدا قدند و مندن اه الد ن
م قر غ بأه قآل روه بدار ه مهم د ه ف دن ال ااند ن ع ّ
ب د قننكاق ب ادالً" :يا اهلل التفت إلى معونتي ،يا رب أسرع وأعني".

قلق ما اهر ة ع ّن ننم قالاضاع قدبنان ااكرر نفنن مه نف قد برواء … ف ن "ال ادأانن رجد ُد
در بدداد فددن نجدداكن وج د ر بددن
قد برودداء و د قبه درقر ال ا ك كنددن" (م د  )00:2:كاددك ال ا ددك ال ً ددا نود ًق
قدلرقخ ب د نا ان" :يا اهلل التفت إلى معونتي ،يا رب أسرع وأعني".
عن ما اكر نن اف ار نادهد بدال عد

واد ه بدن ااهداة اف دار

اجمدع نفندن د لدالة بغودر قضددنرقب ا الد رقة بان د
اهنر بأه نفنن

ال اندانوع ضدبنها ال ا د ر اه

ا اماندع عده اددل ر قبكا ودث قبكد قث اثنداء قدلددالة

اُثي ة بادجفاو قدنيم ال انانوع اه انجب ا ف ر ر كن ف ن ما و ب دن قداكدرر مده

كاد ف ر قدبادح لق ...وجب ع ّن اه الرخ" :يا اهلل التفت إلى معونتي ،يا رب أسرع وأعني".
مدرة ا ددرإ للق هددنرة بفاع ود قدددر ح قديد ح

لددار دنفنددن د و ثبدداة فددن قدف ددر كلق د

ددب مددع

دار
فرح غور م ل و اغوور فن قدل ه فدن غد قرة قدمهداعر قدر كود ا ر دة ب ندارة ربانود مفاجدد ان ده ددن اف ًق
مي ن فورة انة م فاة عنن د ن ما و ب دن اه قنامر ع دك دله قدكداد ند والً و مندن اه اددح ع دك قدد قم
ادالً" :يا اهلل التفت إلى معونتي ،يارب أسرع وأعني".

قلق مددا ق منددن رعددب قد وددد ...فاضددنربة اف عانددن ودداالة قبر قح قدنجن د كاددك انغونددن ب فهددا
افي د نن رجددادن

اللددن ف د ننن انوددر لدددك قدم جددأ قآلمدده دهددله قآلو د الددرخ ب ددد د ان" :يذذذا اهلل التفذذذت إلذذذى

معونتي ،يا رب أسرع وأعني".
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نددة مكانًددا برب د قة

داعر مددا د د
مباهجددا بمجودددا هد ًق
م درة ا ددرإ كونمددا ا د ه منان ًهددا بان ودداة قدددرب
ً
قدمكلووه اج فن نفنن هدجاع غودرة د دن ا داكم كدرب (قدهدوانوه) ا دد قدمنر د مدع قددلوه
قدمالد غور
ّ
نة منل ود ا افهم ا ثر مده قدمد ة ندة اراجدو ل ًنودا بد ًنوا دمجدر قال ادرقب مدنهم د دن مدا اندامر مندن
له قدجراة بننم قدرب الرخ ب د نا اان" :يا اهلل التفت إلى معونتي ،يا رب أسرع وأعني".

إذن يجب علينا أن نصلي بهذه الصالة بغير انقطاع ،سواء في شدة بلوانا حتى تزول ،أو في نصرتنا

موجها دفة صدوركم بال انقطاع .أيَّا كان
لكي تدوم علينا ونحفظ من سقطة الكبرياء .ليكن فكر هذه اآلية
ً
العمل الذي في أيدينا ،أو المهمة الملقاة علينا ،وفي أي موضع تسير إليه ،ال تكف عن التغني به .فكر فيها

وأنت على سريرك لتنام ،وفي أثناء األكل ،وفي كل األعمال الضرورية.
دددو ه ددلق قدف ددر فددن بددك دونيددلك وكفظددك مدده الود

قد لددماة قبرضددو

و ابر ا لال قدي و ه.

وي د ك لدددك قداأمددد قدنددما

جمدداة قدهددوانوه بددد ويومددك مدده ددد قب ندداء

غوددر قدمنظ د ر وكم ددك لدددك ك د قررة قدلددالة قدي و د قداددن ال

دواددا وأاوددك قدن د م انددة مهددغ د بهددا فاننبددع فددن بددك مدده ث درة قنددا قمها كاددك انددا مدده ث درة ا رقر ددا

ار ا كاك فن اثناء ننانك .عن ما اناويظ دا ه ن ا د ما اف ر فوا فانبق جموع اف ارك .عن ما اي م مه
نرورك ا ع ك د ر ع اهع فن عم ك ارقفيك ن قد قدو م.

قدمهددرع (اددث )2 :اه اف در فوهددا فددن بواددك فددن ركو ددك فددن ن مددك ويظاددك .ا ابهددا
و مددك مددا ا لددك ُ
ع ك م د فمك بابا انيهها ع ك ك قدن من دك فن ق د بك كاك ماك ر نة د لالة ااغنك بها قل اي م
بابعماد قدضر رو فن قدكواة ا ه لالاك قد قدم اونما نة.

 -00وج ر بادل ه اه و الق بهله قدنبارة ع ك قد قم فواي إ بانا قمها قد قدم قداأمد قدمنامر فوها
لق وب

بهلق

بأ لك نرع

افوا بفير له قدنبارة قد كو ة.
ونر عنا د قبف ار قب رإ قدغنو
ً
مناهونا بها ...م ً
لدك قدان وب قد قر فن ق نجود مكاالً م اه قدل قرة بوه قدان وباة لل وي د" :ن بك للمساكين بالروح ،به
دهم م ة قدنم قة" (مة .)2:1

د قدنبن" :قدفيور قدبادح دونبكا قنمك" (م

قل ولور ق نناه من ًونا د غاو بفير هلق واكيق فوا
طالبا العون
أي فقر أشد من أن يعرف إنسان عن نفسه إنه بال قوة ليدافع بها عن نفسهً ،
 .)20:22حقًا ّ
اليومي من جود يره .وهكذا يعلم أن كل لحظة من لحظات حياته تعتمد على العناية اإللهية ...فيصرخ إلى

يهتم بي" (مز .)07611
يوميا" 6أما أنا فمسكين وبائس ،الرب ُّ
الرب ً

لق ولن ب قنن قالنانارة قدر كو لدك منرف قإل مه ج قنب مان ة

ي د قدنبن" :قدجباد قدنادو د ع د قدل ر م جأ د بار (د ينفل)" (م .)01:012

واي ّ ة بأنرقر عادو مي ن

مكتفيا
أحدا،
اماما ع ك قدمننك قدل ني ما به من يسلك في بساطة وبراءة ال يؤذي ً
ً
لق وننبق ً
دائما متحص ًنا في صخرة اإلنجيل ،أي
بالجهاد لحماية نفسه من أذية أعدائه .ويكون مثل قنفذ روحي يتدرع ً

محتميا بتذكر آالم الرب ...ولقد جاء في سفر األمثال عن هذا القنفذ الروحي "الوبار (القنفذ) طائفة ضعيفة،
ً
ولكنها تضع بيوتها في الصخر" (أم …)06661

قوة صالة المزامير
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واد رع بفضددو قداموود

مدده وايد م فددن ددله قدكادد ال وضددمه بنددان قدبدرقءة فكنددب بددد

و د ه ل نددا

قدماي مثد اود عا د واغلإ ع دك جبداد قبنبوداء قدرندد ا ورعدك ع دك مدم قبندرقر قدن ودا .لندا واغدلإ مده دلق
ددلق ا وننددق بهددا بأكانددوح بو د عموي د د غاو د

دبكا بهددا
قدمرعددك ع ددك قد د قم مياااًددا بأف ددار قدم قموددر مند ً
دأم ر مده ضدع قدمرادد بدد دأه ددله قدم قمودر مده ننيدا د

ال

انهدا لددالاا د  .وأ دل قدم قمودر ع دك نفندا فددال
فن دد ود م .عن ددل ونفداح امامندا قد اداب

ورإ مااها ع ك انها ا ف قدنبن مه ُننيا بد وج ا فن كوااا
قدميد ح فددن ضد ح اعظدم وظهددر مددا ب ق دا مدده ا ر ة ن دداع فدن ن ابددر منانوددا نهدنر بهددا ميد ًما ند رك
مغ إ مااا ال بافنور المن لنما ببر اه ق ابار .

عندما نختبر بأنفسنا الحالة التي كان عليها المرتل عندما كان يسبح بالمزامير ويكتبها ،نصير كأننا

مقدما ونجمع قوة كلماتها ...فعندما نقرأها نتذكر ما قد حدث معنا وما
نحن المرتلون بها ،ونتلمس معانيها
ً
يحدث معنا في صراعنا اليومي ،وعندئذ تأتينا أفكار المزامير.
ففن انبوكنا بادم قمور نال ر ل مادنا نكه ا غورانا قدنا ل

مثورقة قدن

(قدهوناه) ض نا

ننواننا قدمم ء

نال ر قدنناو ق دهو قدممن ك دنا ا

اء ا ضنفنا قدبهر ا قدجهد قدل

وغهنا .د له

عبرة عنها قدم قمور قل ننظر ما وك ث مننا فن مرآة نالن د غاو نفهمها بأ ثر ض ح .فال ننرو
قدمهاعر ّ
قدمننك بمجر رقءة قدنف لنما ن ابره ن ر ا مي ًما.
عنها فن قدمناظرة قدنابي ...

لق وب ل ننا لدك ا ك قدلالة غور قدفان ة قدان اك ثنا


أهم المبادئ

(المناظرتين )01 ،9
 قدلالة ااج قدفضادد غاواها قدفضادد نن د لالة قدها د .
 ما وك ث فن قدفارة قدان انبق قدلالة مه ضكك ا اكا وث ا

قدلالة ...دلدك وج ر اه نهام بهله قدفارة عه نروق قبدكاه ا قديرقءة.

ق اا قر ف فن م و انا اثناء

 أنواع الصالة6

(ا) قدن باة كوث ننأد قإل قدغفرقه عه ناوانا قدنم فن كواة قدفضو .
(ب) قدل قة ا اه نفن نلرنا

اننا م ك إل ابناء قدم ة...

(ج) قالباهاالة ا اه نل ن مه اجد ق انا مه اجد قدنادم ا.
( ) قداه رقة ا نه ر قإل ننبكا نمج ه ما وفند قدنمادو ه.

 قدلالة قدربانو نم لج د ك وث قدنر بوه قدنفح قدبهرو قآلب قدنما ...

اه ا ه ع وا اف ارنا اثناء قدلالة.

 بادلددالة قدربانو د ونايددد قدمل د ن قد د قعن لدددك لددالة ن درو لدداما عموي د

ون ع ونج قد ناه عه قدانبور عه قدمهاعر ...عن دل:
( ا)

انبر عه فرح مجو ال وننق با.
ا رج بنض لر اة كب ّ

(ب) باب ثر ايو قدنفح مبه رة امام عرونها فن

ء امد!

22:
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انبر قدنفح عه فركاها الد قد م ع.
(ج)
اكوانا ّ
ً
در
 و من دا اال نيكددم انفنددنا ن مهددا باد د م ع ددددال ا ددرج ناوج د ع قمددد ارجو د مددع بيدداء قدي ددب ماكجد ًق
قدنون ددوه قدد د ق واوه ج ددافاوه ...ن ددا ون د د ع ق نن دداه ون ددين ف ددن قد برو دداء ...ب ددد اُفند د قدد د م ع كو دداة ق نن دداه

عبا اا.

 رّ لددالة" :يذذا اهلل التفذذت إلذذى معذذونتي ،يذذا رب أسذذرع وأعنذذي" فددن ددد منانددب  ...فددن بواددك فددن
عم ددك اثندداء ا ددك هدربك فددن ويظاددك فددن ن مددك فددن ك نددك فددن فركددك اثندداء غوراددك قدر كود ا فاد رك فددن

قدنبا ة ...ف نها ور منوه دك.

 ونمن القديس أ سطينوس دله قدلدالة قديلدورة بادلدالة قدندهمو

قدهوناه كوث ال وي ر اثناء ا اه وهاة اف ارنا...
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مقدمة

أيها األخان المقدسان  Honoratusو  ،Eucheriusإن كان كثير من القديسين الذين يقتدون بكم بالكاد

يمكنهم أن يقتدوا بسمو كمالكم الذي به تضيئون ككواكب منيرة عظيمة تتألأل بلمعان عجيب في هذا العالم،

لكنكما ال تزاالن تتأثران بالمجد العظيم الذي لهؤالء الرجال السامين (رهبان مصر) الذين تسلمنا منهم مبادئ

دروسا يومية أن
الرهبنة .فأحدكما كرئيس دير عظيم يرغب أن يكون رهبانه الذين يتعلمون من حياته المقدسة
ً
يدرسوا وصايا هؤالء اآلباء .والثاني إذ هو شغوف نحو المجيء إلى مصر ليتهذب خالل رؤيته هؤالء اآلباء،

طائر كحمامة طاهرة إلى األراضي التي ترى شمس البر
ًا
تارًكا مقاطعته الجامدة كما بجليد فرنسا (الغال)،
وتقترب منها ،تلك األراضي الغنية بثمار الفضائل الناضجة .لهذا ألزمتني محبتي العظيمة نحوكما ...أال أمتنع
عن الكتابة إليكما رغم المتاعب التي تالحقني ،وذلك لكي أحمل أحدكما بالمسئولية كأب (رئيس دير) مسئول عن
أوالده ،وأحث اآلخر للقيام برحلته (إلى مصر) رغم المخاطر التي تالحقه.

باألحرى لم يشبع اشتياقكما كتاب "المؤسسات" الخاص بنظام الشركة الذي كتبته لألسقف  Castorفي

كتابا ،وال العشرة مناظرات التي جمعتها بطريقة أو أخرى من اآلباء الساكنين في اإلسقيط حسب
اثني عشر ً
وصية األسقفين القديسين هيالديوس ولينتوس .واآلن فلكي ما تكون رحلتي معروفة لكما فكرت أن أكتب  -بنفس
الطريقة  -سبع مناظرات لثالثة آباء رأيناهم في صحراء أخرى وهى تتعرض لمواضيع ربما سبق لنا شرحها
بطريقة غامضة أو لم نتطرق لها من قبل...

حتى إن كانت هذه المناظرات ال تشبع ظمأ رغبتكماا المقدساة سأرسال سابعة منااظرات أخارى إلاى األخاوة

القديسين الساكنين في جزائر  ،1Stechadesوأظن أنها كافية إلشباع رغباتكما وأشواقكما.

1
حاليا .Les isles d’ Hieres
مجموعة جزائر على ساحل فرنسا مقابل مرسيليا ،وقد أشار  Plinnyأنها تعرف ً
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مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
11

الكمال
اإليمان  -الرجاء – المحبة
لألب شيريمون
Abbot Chaeremon
 -1وصف لمدينة Thennesus

إذ كنا ونحن في طفولة إيماننا مقيمين في دير بسوريا ،وقد تقدمنا روحيا إلى حد ما ،اشتقنا بااألكثر إلاى

نعمااة الكمااال ،فعزمنااا للحااال أن نااذهب إلااى مصاار ونتوغاال فااي صااحراء طيبااة  ، Thebaidلكااي ناازور كثياار ماان
القديسين ،هؤالء الذين انتشرت سيرتهم ومجدهم في كل بقاع العالم .وقصدنا من هذا أن نقتدي بهم أو على األقال

أن نتعرف عليهم.

قمنا بهذه الرحلة الطويلة إلى مدينة في مصر تادعى  ،3Thennesusيحيطهاا البحار أو البحيارات المالحاة

من كل جانب ،ويشتغل أهلها باألعمال البحرية ،حيث يفتقرون إلى أرض حتى ألجل البناء ،فعنادما كاانوا يرغباون

في بناء بيت كانوا يحضرون ترًابا بالقوارب للردم.

 -بخصوص األسقف أرشيبوس Archebius

عناادما وصاالنا إلااى هناااك ،حقااق اع أمانينااا عاان طريااق ذلااك الرجاال العظاايم المبااارك األسااقف أرشاايبوس ،

ورسام أساقفًا علاى مديناة  . Panephsisوقاد قضاى عماره مشاتاقًا إلاى حيااة الوحادة
هذا الذي أُخذ من مجمع النسااك ُ
بتاادقيق شااديد ،حتااى أنااه لاام ينحاارف قااط عاان اتضاااعه السااابق ،وال كااان يفتاار بساابب المركااز الااذي نالااه (إنمااا كااان
يدعى بأنه أستبعد من النظام الديري لعدم استحقاقه ،قائالً بأنه لام يقادر أن يبلال النقااوة الساامية التاي لريماان رغام

عاما في الدير).
بقائه سبعة وثالثين ً
1
3

ترجمة :نادية أمين.
هذه المدينة بجوار بحيرة المنزلة.
شيئا عن هذا األسقف سوى في كتابات كاسيان (مناظرة  ،1::2وكتاب المؤسسات .)32: ،33
لم يعرف ً
وهى في الدلتا وحقق شامبليون أنها "المنزلة الحديثة".

133

مناظرة 11

اسااتقبلنا بلطااف ازئااد وكاارم عظاايم فااي مدينااة  Thennesusسااالفة الااذكر ،حيااث يقااوم بأعمااال اسااقفيته .واذ

عرف غرضنا واشتياقنا أنناا نبحاث عان اآلبااء القديساين الاذين فاي مصار القاائمين حتاى فاي األمااكن النائياة ،قاال:

"تعااالوا لناارى اآلباااء الشاايو الكبااار الااذين يعيشااون لاايس بعيا ًادا عاان ديرنااا ،ه اؤالء الااذين يظهاار طااول جهااادهم ماان
عظيما .فإنكم سوف
درسا
أجسادهم المنحنية ،وتشرق قداستهم على مالمحهم ،حتى أن مجرد التطلع إليهم يعطينا ً
ً
كثير قدر ما تتعلمون من حياتهم المقدسة األمر الذي أحزن علاى فقداناه ،وفاقاد الشايء ال
ال تتعلمون من كلماتهم ًا
نوعا ما بهذه الغيرة التي لكما إذ وأنتما تطلبان لؤلؤة اإلنجيل التي ليست
يقدر أن يهبه لكم .وان افتقاري هذا سيقل ً
معي ،فأنني على األقل أتمتع بها معكما وأنتما تناالنها.

 -3وصف الصحراء التي يقطنها شيريمون Chaeremon

هكا ااذا أخا ااذ عكا ااازه وما اازوده كعا ااادة الرهبا ااان ،وبا اادأ معنا ااا الرحلا ااة ،مرشا ا ًادا إيانا ااا الطريا ااق إلا ااى مدينتا ااه أي
 ،Penephysisاألرض التي هي أعظم جزء في المنطقة المجاورة (إذ كانت قبالً أغنى منطقة ،وكما ُيقاال أن مائادة
الملك كانت تُعد من منتجاتهاا) .هاذه األرض طغاى عليهاا البحار وصاارت خرًاباا ،وتحولات إلاى مساتنقعات مالحاة،
اارا ،ومجااارى المياااه معطش اةً،
حتااى أن ماان ي ارهااا يظاان أنهااا هااي التااي قياال عنهااا فااي المزامياار" :يجعاال األنهااار قفا ً

شر الساكنين فيها" (مز .)3 ،33:132
واألرض المثمرة سبخةً من ّ

مسكنا لراغبي الوحدة
في هذه البقاع ُدمرت مدن كثيرة وهجرها سكانها ،وتحولت إلى جزائر ،وصارت
ً
النساك القديسين ،من بينهم ثالثة متقدمين في السن هم :شيرمون ونسطوروس  Nesterosويوسف  Josephحيث

زمانا طويالً.
قطنوا فيها ً

 -4بخصوص األب Chaeremon

هكذا رأى األب المبارك أرشيبوس أنه من األفضل أن يأخذنا أوالً إلى األب شيريمون ،:ألنه كان أقربهم

طا في الروح( ،أما من جهة جسده) فقد انحنى ظهره بعامل
سنا ،جاوز المائة من عمره ،نشي ً
إلى ديره وأكبرهم ً
الزمن مع الصالة الدائمة ،وكأنه قد رجع مرة أخرى إلى الطفولة يزحف بيديه المتدليتين اللتين تلمسان األرض.
تعليما.
بالتطلع إلى وجه هذا الرجل العجيب وطريقة سيره ...سألناه بانسحاق أن يقول لنا كلمة ويعطينا
ً

تنهدا عميقًا وقال:
واذ أخبرناه أن غاية مجيئنا الوحيدة هي اشتياقنا إلى التعليم الروحي ،تنهد ً

" أي تعاليم يمكنني أن أعلمكم بها ،وأنا قد وهن بي ضعف السن ،وتراخيت في تدقيقي السابق ،واُنتزعت
ثقتي مني في أن أعلِّم ،ألنه كيف يمكنني أن أعلم ما ال أعمله؟ إذ كيف أرشد آخر فيما أعلم أنني أمارسه اآلن
في ضعف وفتور؟!

من أجل هذا ال أسمح ألي راهب شاب أن يسكن معي وأنا في هذا السن المتقدم ،لئال تفتر غيرته
قويا ما لم يثبته في قلوب سامعيه عن طريق التنفيذ العملي".
متمثالً بي ،ألن سلطان المعلم لن يكون ً
 -5عند هذا ارتبكنا ليس بقليل ،وأجبناه قائلين" :بالرغم من أن قسوة المكان وحياة العزلة نفسها التي بالكاد يمكن
عظيما) إال
تأثير
للشاب القوى أن يحتملها هي بنفسها تعلمنا كل شئ (من غير أن تحدثنا بشيء ،ألنها تؤثر فينا ًا
ً
أننا النزال نسألك أن تترك صمتك قليالً ،وتزرع فينا المبادئ التي يمكننا أن نعتنقها ،فيصير لنا الصالح الذي

نراه فيك ،ليس فقط باالقتداء بك وانما عن طريق اشتياقنا بتعليمك.
 :ربما يكون نفس األب الذي ذكره بالديوس في تاريخه (.)01:133
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إننا نعلم فتورنا وعدم استحقاقنا أن ننال ما نسألك إياه ،لكن على األقل من أجل مشقة الرحلة الطويلة إذ

أسرعنا باشتياق للمجيء هنا من ديارنا في بيت لحم ألجل االستماع إلى تعاليمك واالنتفاع بها.

 -6اإليمان والرجاء والمحبة

عندئذ قال المبارك شيريمون:

هناك ثالثة أمور تمكن اإلنسان أن يقمع أخطاءه:

(أ) إما الخوف من جهنم أو خشية القوانين المفروضة.
(ب) أو الرجاء في ملكوت اهلل والرغبة فيه.
(ج) أو محبة الصالح أو حب الفضيلة.

الرب بغض الشر" (أم .)13:3
ألننا نق أر أن الخوف من الشر يجعلنا نشمئز من التدنس" .مخافة ّ
وأيضا الرجاء يصد هجوم كل األخطاء ألن "كل من اتكل ِ
عليه ال ُيعاقب" (مز .)11:3
ً

أيضا "المحبَّة تستر
أيضا ال تخاف من هالك األشرار" .المحبَّة ال تسقط ً
أبدا" (1كو ،)3:13و ً
والمحبة ً
كثرةً من الخطايا" ( 1بط .)3:
أما اآلن فيثبت اإليمان
ويجمل الرسول الطوباوي مجموع الخالص وبلوغ هذه الفضائل الثالثة قائالًَّ " :

الرجاء والمحبَّة" (1كو .)13:13فاإليمان هو الذي يجعلنا نتحاشى وصمات الخطية خوفًا من الدينونة المقبلة.
و
ُ
والرجاء هو الذي ينزع عن عقولنا محبة األمور الزمنية ،محتقرين كل الملذات الجسدية مقابل ما ننتظره من

البركات السماوية .والمحبة تشعل فينا حب السيد المسيح وحب ثمار الروح ،كارهين بقلب ثابت كل ما يتعارض

مع ذلك.

هذه األمور الثالثة ،ولو أن ظاهرها يشير إلى هدف واحد ونهاية واحدة (ألنها تحثنا على االبتعاد عن

األمور غير الالئقة) إال أنها تختلف فيما بينها في السمو .ألن اإليمان والرجاء يليقان باألكثر للذين لم يكتسبوا

بعد محبة الفضيلة أثناء هدفهم نحو الصالح .أما المحبة فتتعلق باهلل ،وبالذين نالوا في داخلهم أن يكونوا على

صورة اهلل ومثاله .ألن اهلل وحده هو الذي ال يصنع الصالح خوفًا وال ابتغاء كلمة شكر أو نوال جزاء ،إنما
ِ
لغرضه" (أم .) :1:
يصنع الصالح ببساطة من أجل محبة الصالح .وذلك كقول سليمان" :الرب صنع الكل
غضبا بسبب األخطاء ،وال يتأثر
فبصالحه يغدق بالخير على المستحقين وغير المستحقين ،ألنه ال ينفعل
ً
بانفعاالت خطايا البشر ،إذ هو على الدوام كلى الصالح غير متغير.

 -1ارتباط اإليمان والرجاء والمحبة بالعبودية واألجرة والبنوة
متى رغب إنسان في الكمال ،يلتزم أن يتقدم من المرحلة األولى التي للخوف والتي دعيت بحق
كل ما أ ُِمرتم ِ
"عبودية" ،إذ قيل عنها" :متى فعلتم َّ
متقدما خطوة تالية،
به فقولوا أننا عبيد بطَّالون" (لو،)13:12
ً
متحرر من االهتمام
ًا
أجير ينتظر المكافأة،
عبدا بل ًا
صاعدا إلى طريق الرجاء المرتفع ،حيث ال ُيدعى بعد ً
ً
ظا لألعمال الصالحة.
بخصوص التبرئة من خطاياه أو الخوف من العقوبة ،متيق ً

واذ يظهر اإلنسان في هذه المرحلة كأجير ينتظر األجرة الموعود بها ،ال يقدر أن يدرك حب االبن

الواثق من محبة أبيه وسخائه وعدم شكه في أن كل ما لألب هو له .لهذا فإن ذاك الضال الذي خسر اسم

"االبن" (رغم بنوته ألبيه) لم يقدر أن يتجاسر ويطمع في أن يطلب ما للبنوة عندما قال" :لست مستحقًّا بعد أن
ابنا" ،ألنه بعدما أكل خرنوب الخنازير ...إذ "رجع إلى ِ
مشمئز من قذارة
ًا
نفسه" غلب عليه خوف مفيد،
أُدعى لك ً
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أجيرا ،وفكر في األجرة" :كم
الخنازير ،خائفًا من عقوبة الجوع القارس .كما لو كان يعمل ً
عبدا اشتاق أن يكون ً
ِ
السماء
جوعا؟! أقوم وأذهب إلى أبى وأقول لهُ يا أبي أخطأْت إلى
من أجير ألبي يفضل عنهُ الخبز وأنا أهلك ً

ابنا .اجعلي كأحد أ ْجراك" (لو .)10-12:1
وقُ َّدامك 3ولست مستحقًّا بعد أن أُدعى لكي ً

مع كلمات التوبة المملوءة انسحاقًا ركض إليه أبوه وقابله بعطف عظيم أكثر مما طلب االبن ،قاطعاً
أجير).
حديثه لكي ال ينطق بما هو أقل (إذ ال يريد أن يجعله ًا
إذ قطع الضال المرحلتين األوليتين بغير توان (أي مرحلة العبد واألجير أو اإليمان والرجاء) ،أعاده

األب إلى كرامة بنوته السابقة.

أيضا يجدر بنا أن نسرع هكذا بغير تو ٍ
ان بواسطة نعمة الحب الثابتة لنصعد إلى المرحلة الثالثة
نحن ً
التي للبنوة ،حيث نؤمن أن كل ما لألب هو لنا ،ويمكننا أن نقتدي باالبن في قولهُّ " :
كل ما لآلب فهو لي"

(يو.)1 :1:

هذا ما يعلنه الرسول الطوباوي قائالً" :فإن كل شيء لكم .أبولس أم أُبلُّوس أم صفا أم العالم أم الحياة أم
الموت أم األشياء الحاضرة أم المستقبلة ُّ
كل شيء لكم" (1كو .)11 ،11:3وتحثنا وصايا مخلصنا بما يشبه ذلك

إذ يقول" :فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل" (مت .) 3:

يجدر بنا أن نبذل كل طاقتنا لكي نرتقي في اشتياق كامل من الخوف إلى الرجاء ،ومن الرجاء إلى

محبة اهلل ومحبة الفضائل نفسها ،وهكذا إذ نعبر بثبات إلى محبة الصالح ذاته ،نثبت في الصالح قدر ما

تستطيع الطبيعة البشرية.

 -8يا لعظمة المحبة!

جيا الجزاء المقبل ،وبين
يوجد فرق شاسع بين من يخمد نيران الخطية في داخله خوفًا من جهنم أو متر ً
من يبغض الخطية ذاتها ودنسها بدافع الحب اإللهي .فبالحب يحافظ على فضيلة النقاوة ببساطة غير منتظر أي

ابتهاجا
صانعا الخير ليس عن خوف من العقاب ،بل
جزاء مقبل ،إنما يبتهج بمعرفة الصالح الحاضر،
ً
ً
بالفضيلة.
مثل هذا ال يمكن أن ينتهز أي فرصة ليخطئ في غياب شهود بشريين ،وال ينزعج بإغراءات الفكر

الخفية ،إنما يحتفظ في أعماقه بمحبة الفضيلة ذاتها ،وال يسمح ألي شيء مضاد أن يدخل إلى قلبه ،إنما يكره

ذلك فعالً كراهية شديدة.

هناك فارق بين من يكره وصمات الخطية وشهوات الجسد ابتغاء التمتع ببركات زمنية ،أو يمتنع عنها

أيضا بين من يصنع هذا خشية فقدان األرضيات ،أو خوفًا من العقاب األبدي.
رغبة في الجزاء السماوي .و ً

أخير أنه ألمر عظيم أن يرغب اإلنسان في أال يهمل الصالح ألجل الصالح ذاته ،عن أن يمتنع عن
ًا
الشر خوفًا من الشر ،ألنه في الحالة األولى يكون الصالح اختيارًيا ،أما الثانية فيكون فيها اضط اررًيا .ألن من
يمتنع عن إغراءات الخطية بسبب الخوف يعود إليها متى نزع عنه حائل الخوف ،وبهذا ال يكتسب أي ثبات في

الصالح ،وال يستريح من الهجمات ،ألنه ال يتحصن بفضيلة السالم الدائم .أما من جهة قهر هجوم الخطايا،

فيتمتع بحالة ثابتة من األمن ،ويبلل إلى محبة الفضيلة نفسها ،وبهذا يحتفظ بالصالح بصفة مستمرة ،إذ يعكف

على المداومة عليها ،ويؤمن بأنه ال يوجد شئ أسوأ من أن يفقد الطهارة "النقاوة" الداخلية ،ويرى أنه ال يوجد أعز
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فقدانهاعقابا محزًنا...
معتبر
ًا
وأثمن من الطهارة الحاضرة،
ً
مثل هذا اإلنسان يحمل في الداخل ضميره كقاض يحكم على أعماله بل وأفكاره ،محاوالً أن يرضيه

على الدوام ،إذ يعلم أنه ال يستطيع أن يغش ضميره أو يخدعه أو يهرب منه.

 -9بالمحبة نصير على صورة اهلل ومثاله

من يتكل على معونة اع وليس على مجهوده الذاتي ،يوهب له أن يبلل هذه الحالة ،فينتقل من حالة

عابر إلى
كثير مجد الواهب كجزاءً ،ا
العبودية التي يسودها الخوف ،ومن حالة الطمع "األجراء" حيث ال يطلب ًا
أبدا .هذا الخوف أو الحب اللذين
حالة التبني حيث ال يعود هناك خوف وال طمع ،بل يكون الحب الذي ال يسقط ً

من أجلهما يوبخنا اع ،كل واحد حسب ما يتناسب معه ،قائالً" :االبن يكرم أباهُ والعبد يكرم سيدهُ ،فإن كنت أنا ًأبا
أما ذلك العبد الذي يعلم إرادة
سي ًدا فأين هيبتي؟" (مل  .)::1فالعبد يلزمه أن يخاف" :و َّ
فأين كرامتي؟ وان كنت ّ
يستعد وال يفعل بحسب إر ِ
ِ
ُّ
كثير" (لو .) 2:11
ادته ُفيضرب ًا
سيده وال

ومن يصير بالمحبة على صورة اع ومثاله ،يبتهج في الصالح من أجل الصالح ذاته ،ويكون له مثل

هذا الشعور من جهة الصبر والوداعة .فال يغضب بسبب أخطاء الخطاة ،إنما في حنو وترفق يطلب لهم الصفح

متذكر أنه هو نفسه إلى وقت طويل كان مجرًبا بأشواك شهوات مشابهة حتى افتقدته مراحم اع.
ًا
ألجل ضعفهم،
بغضا على الذين ضلوا
واذ أُنقذ من الهجوم الجسداني بواسطة عناية اع وليس بمجهوده الذاتي ،لهذا ال يظهر
ً

نما بكل سالم عقلي قائالً" :حللت قيودي .فلك أذبح ذبيحة حمد" (مز " .)12 ،1::11:لوال أن
بل رحمة ،متر ً
يعا أرض السكوت" (مز  .)12:0واذ يكون عقله دائم التواضع ،يستطيع أن ينفذ
الرب معيني لسكنت
نفسي سر ً
ْ
الوصية اإلنجيلية بكمالها" :أ ِحُّبوا أعداءكم .باركوا العنيكم .أحسنوا إلى م ِ
يسيئون
بغضيكم .وصلوا ألجل الذين ُ
ُ
إليكم ويطردونكم" (مت  .) :بالتالي ننال الجزاء الذي يلحق بهذه الوصية ،إذ ال نكون فقط على صورة اع
ومثاله ،بل وندعى أبناء اع ،إذ يقول الرب" :لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات .فإنهُ يشرق شمسهُ على
األشرار والصالحين ويمطر على األبرار والظالمين" (مت  .) :بهذا اإلحساس عرف يوحنا المبارك ما ناله إذ

أيضا" (1يو .)12:
قال" :أن يكون لنا ثقة في يوم الدين ألنهُ كما هو في هذا العالم هكذا نحن ً

فيم يمكن للطبيعة البشرية أن تتشبه باهلل سوى أن تظهر محبة هادئة في الداخل نحو الصالحين

حبا في الصالح ذاته ،فتبلغ إلى التبني الحقيقي
والطالحين ،األبرار واألشرار متمثلة باهلل الذي يفعل الصالح ً
الذي ألوالد اهلل ،الذي يتكلم عنه الرسول الطوباوي ،قائالً" :كل م ْن هو مولود من اع ال يفعل خطيَّة ألن زرعهُ
ِ
َّ
ِ
يثبت فيه وال يستطيع أن يخطئ ألنهُ مولود من اع" (1يو ،)0:3و ً
أيضا" :نعلم أن كل من ُولد من اع ال يخطئُ
بل المولود من اع يحفظ نفسهُ والشرير ال يمسُّهُ" (1يو )13:؟! ويجدر بنا أال نفهم هذا عن كل أنواع الخطايا،
إنما الخطايا التي للموت فقط (1يو .)1::

فمن لم يتخلص من هذه الخطايا "التي للموت" ،وال تطهر منها ،فان الرسول المذكور يعلمنا في موضع
ِ
يخطئون
فيعطيه حيوةً للذين
آخر أال نصلى ألجلهم قائالً" :إن أرى أحد أخاهُ يخطئُ خطيةً ليست للموت يطلب
ُ
ليس للموت .تُوجد خطية للموت .ليس ألجل هذه أقول أن يطلب" (1يو .)1::
أما عن الخطايا التي ليست للموت ،فانه ال يستطيع أحد أن يتجنبها أو يخلو منها حتى أولئك الذين
يخدمون السيد المسيح بأمانة" .إن قلنا أنه ليس لنا خطية ُن ِ
ُّ
أيضا" :إن
ض ُّل أنفسنا وليس
الحق فينا" (1يو ،)3:1و ً
ُ
كاذبا وكلمتهُ ليست فينا" (1يو.)13:1
قلنا أننا لم
نخطئ نجعلهُ ً
ْ
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فيستحيل على أي قديس أال يخطئ بكلمة أو فكر أو عن جهل أو نسيان أو عن ضرورة أو عن إرادة

أو تعجب ...وهذه تختلف كلية عن الخطية التي للموت ،لكنها ال تعنى أنها تخلو من الخطأ أو المالمة.

 -11الصالة من أجل األعداء هو كمال المحبة

عندما يكتسب أي إنسان محبة الصالح التي تكلمنا عنها ،والتي بها نتشبه باع ،حينئذ يوهب له قلب

اع الحنون ،فيصلي من أجل المسيئين إليه ،قائالً على نفس المثال" :يا أبتاهُ أغفر لهم ألنهم ال يعلمون ماذا
يفعلون" (لو .)3 :13

هناك عالمة واضحة تكشف النفس التي لم تتطهر بعد كلية من رواسب الخطية ،وهى عدم حزنها

من أجل أخطاء اآلخرين في حنو ،إنما تحكم عليهم كديان في لوم عنيف.

لكن ،كيف يقدر أن ينال كمال نقاوة القلب من ال ينفذ الوصايا التي يظهرها الرسول "احملوا بعضكم

أثقال بعض وهكذا تّمموا ناموس المسيح" (غل  ،)1::ومن ليس لديه فضيلة المحبة التي هي" :ال تُقبِح… وال
تظن السوء ...وتحتمل َّ
ُّ
تحتد ...وال ُّ
كل شيء… وتصبر على كل شيء" ( 1كو )2- :13؟! ألن "الص ّديق
ِ
بهيمته ،أما مراحم األشرار فقاسية" (أم .)13:11
يراعى نفسه

هكذا يسقط اإلنسان (الراهب) في نفس األخطاء التي يدين فيها غيره بقسوة بغير ترفق ،ألن "الرسول
ِ
الشرير يقع في الشر" (أم  ،)12:13و"من ُّ
أيضا يصر وال ُيستجاب" (أم
يسد أذنيه عن ص ار المسكين فهو ً
.)13:11

 -11سؤال :كيف تقول أن المحبة كاملة ،والخوف من اهلل والرجاء في الجزاء المقبل غير
كاملين؟
جرمانيوس :إنك تحدثت بوضوح عن محبة اع الكاملة ،ولكن هذه الحقيقة الزالت تؤرقنا ،وهي أنك إذ

مدحتها قلت بأن الخوف من اع والرجاء في الجزاء السماوي أمران غير كاملين ،مع أن النبي يقول" :خافوا َّ
الرب
ِ
ِ
أيضا يعلن لنا أن نصنع أعمال اع الصالحة من أجل رجاء
يا قديسيه ألنهُ ليس عوز لخائفيه" (مز  .)0:3و ً
المكافأة ،إذ يقول" :عطفت قلبي ألصنع فرائضك إلى الدهر ألجل المجازاة" (مز .)111:110ويقول الرسول:
مفضالً باألحرى أن ُي َّ
لما كبر أبى أن ُيدعى ابن ابنة فرعون،
"باإليمان موسى َّ
ّ
ذل مع شعب اع على أن يكون لهُ
ألنه كان ينظر إلى المجازاة" (يقول
وقتي بالخطيَّة،
تمتُّع
غنى أعظم من خزائن مصر ُ
حاسبا عار المسيح ً
ً
ّ
الشعب.)1:-1 :11
إذن كيف يمكننا أن نفكر فيهما أنهما غير كاملين ،بينما يفتخر داود بأنه يعمل أعمال اع الصالحة من

أجل المجازاة ،وقيل عن مستلم الشريعة أنه كان ينظر إلى المجازاة المقبلة ،مستغنياً عن شرف التبني الملوكي

مفضالً الذل المريع عن كنوز المصريين؟!

2

 -1شيريمون :يلخص لنا الكتاب المقدس رغباتنا الحرة في درجات مختلفة من الكمال ،حسب حالة كل ذهن

وقياسه ،ألنه ال ُيتوج كل البشر بتاج موحد من الكمال ،إذ ليس للكل نفس الفضيلة وال نفس الهدف أو الغيرة.
هكذا أشارت الكلمة اإللهية بطريق ما إلى درجات الكمال المختلفة وقياساته المتنوعة.

2

هنا إشارة إلى رفض اإلنسان لغنى العالم وكراماته الزمنية حامالً عار الصليب ألجل األبدية.
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الدليل على هذا تنوع التطويبات (مت ) .فقد طوب الذين سيرثون ملكوت السماوات ،وطوبى الوارثين

األرض (طوبى للودعاء ألنهم يرثون األرض) ،كذلك الذين يرحمون ،والذين يشبعون ...ومع هذا فإننا نؤمن بأن
هناك فارق شاسع بين وارثي ملكوت السماوات ووارثي األرض ،وبين الذين يرحمون والذين يشبعون من البر وبين
الذين يعاينون اع (طوبى لألنقياء القلب ألنهم يعاينون اع) .و"مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر ومجد النجوم

أيضا قيامة األموات" ( 1كو .) 1 ، 1:1
نجما يمتاز عن نجم في المجد ،هكذا ً
آخر ،ألن ً

طبقًا لهذا المبدأ يمدح الكتاب المقدس من يخاف اع قائالً" :طوبى لكل من يتَّقى (يخاف) الرب ،ويسلك
في طر ِ
اعدا إياهم بسعادة سماوية .ومع هذا يرجع فيقول" :ال خوف في المحبَّة ،بل المحبَّة
قه" (مز  ،)1:113و ً
يتكمل في المحبَّة" ( 1يو .)13:
الكاملة تطرح الخوف إلى خارج ،ألن الخوف له عذاب ،وأما من خاف فلم َّ

مرة أخرى بالرغم من أن عبادة اع بخوف شيء عظيم وقد قيل" :اعبدوا َّ
الرب بخوف" مز ،11:1و

أسميكم
"طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء ّ
سيدهُ يجدهُ يفعل هكذا" (مت  ،) ::1إال أنه قيل للرسل" :ال أعود ّ
سميتكم أحبَّاء ،ألني أعلمتكم بك ّل ما سمعتهُ من أبى"
عبيدا ،ألن العبد ال يعلم ما يعمل سيدهُ ،لكني قد َّ
ً
(يو  .)1 :1مرة أخرى يقول" :أنتم أحبَّائي إن فعلتم ما أوصيكم ِ
به" (يو .)1 :1

ترون إذن أن هناك درجات مختلفة من الكمال ،وأن الرب يدعونا من األشياء السامية إلى األسمى

قوة (مز ،)2:3
بطريقة تجعل ذاك الذي صار
قوة إلى َّ
مطوبا وكامالً في مخافة اع يسير كما هو مكتوب من َّ
ً
أخير إلى المحبة التي هي آخر
أي من كمال إلى آخر .بمعنى أن يصعد بغيرة الروح من الخوف إلى الرجاء ،و ًا
مرحلة .فهذا الذي كان "العبد األمين الحكيم" (مت :1

) ،يبلل إلى مرحلة الصداقة ثم التبني كابن.

من ثم يمكن فهم كالمنا بالمعنى التالي :إننا ال نقول أن الخوف من العقوبة المنتظرة أو رجاء الجزاء

المبارك الذي وعد به القديسين ليس بذي قيمة ،لكن وان كان هذا نافعاً ،إذ يدفع أولئك الذين يتبعونها للتقدم

خطوة مباركة ،إال أنه في المحبة ثقة كاملة وفرح دائم ،تبعدهم عن خوف العبيد ورجاء األجير إلى محبة اهلل،

وتجعلهم أبناء وتنقلهم من كمال إلى كمال أعظم.

يقول المخلص إن في بيت أبيه منازل كثيرة (يو  )1:1ومع أن الكواكب تظهر في السماء ،لكن مجد

الشمس شيء ومجد القمر شيء آخر ،وهكذا بقية الكواكب .لهذا ال يفضل الرسول المبارك المحبة عن الخوف

والرجاء فحسب بل وفوق كل العطايا التي تحسب عظيمة ومدهشة ...فبعد ما عدد مواهب الروح من الفضائل

أيضا أريكم طريقًا أفضل .إن كنت أتكلَّم بأَلسنة الناس والمالئكة ولكن ليس
أراد أن يصف عناصرها فبدأ يقول "و ً
وكل ٍ
صنجا يرن .وان كانت لي نبَّوة وأعلم جميع األسرار َّ
نحاسا ُّ
علم وان كان لي
يطن أو
لي محبَّة فقد صرت
ً
ً
شيئا .وان أطعمت َّ
كل أموالي وان سلَّمت جسدي حتى
كل اإليمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست ً
شيئا" (1كو .)3-1:13 ،31:11أترون إذن كيف أنه ال يوجد شئ أقيم أو
أحترق ولكن ليس لي محبة فال أنتفع ً
أكمل أو أشرف منها!!

إن أمكنني أن أقول ،إنه ال يوجد شيء أبقى من المحبة .ألنه "أما النبوات فستبطل ،واأللسنة فستنتهي،

أبدا" ( 1كو  .)3:13بدونها ال تنجح معظم أنواع المواهب الثمينة بل
والعلم فسيبطل" ولكن "المحبَّة ال تسقط ً
ويفقد االستشهاد عظمته.

 -13الخوف الكامل
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من يثبت في هذا الحب الكامل ،بالتأكيد يتدرج إلى درجة أعلى وهي الخوف النابع من الحب ،الذي هو

ليس الخوف من العقوبة أو فقدان المجازاة ،إنما الخوف من الحب العظيم .فأي ابن في محبته لألب اللطيف

ال يهابه ،أو األ ال يخاف أخاه ،أو الصديق صديقه أو الزوجة زوجها ،ولكن ليس خوفًا من الضرب ،بل
حرصا على مشاعر الحب لكي ال تجرح .فيحرص في كل كلمة وكل تصرف لئال تفتر محبته تجاهه.
ً

يصف أحد األنبياء عظمة هذا الخوف بدقة قائالً" :حكمة ومعرفة هما عن الخالص ،مخافة الرب هي

كنزه" ،3فلم يستطع أن يصف قيمة الخوف بوضوح أكثر من أن يقول إنه غنى خالصنا الذي يتكون من حكمة
اهلل ومعرفته الحقيقية اللتين ال يمكن حفظهما إال بواسطة مخافة الرب.

أيضا قائلة لهم:
تدعو الكلمة اإللهية على لسان النبي في المزامير ،ليس فقط الخطاة ،بل والقديسين ً
ِ
قديسيه ألنه ليس عوز لمتَّ ِ
ِ
خائفيه)" (مز  .)0:3فمن يخاف اهلل بهذا الخوف بالتأكيد
قيه (
الرب يا
"اتَّقوا (خافوا) ّ
ُ
شيئا قط من الكمال.
ال يعتاز ً

واضح أن ما تحدث عنه الرسول يوحنا هو الخوف من العقوبة إذ قال" :الذي يخاف لم يكمل بعد في

المحبة" ،ألن الخوف له عذاب.0

يوجد فرق بين الخوف الذي ال ينقصه شيء ،والذي هو كنز الحكمة والمعرفة (إش  )6:33والذي

هو رأس الحكمة (مز  ،)11:111وبين الخوف من العقوبة ،هذا الذي ُيستبعد عن قلوب الكاملين بملء
المحبة .ألنه "ال خوف في المحبَّة ،بل المحبَّة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج" ( 1يو .)18:4
لذلك يوجد خوف مزدوج:

 -1أحدهما للمبتدئين ،أي الذين الزالوا تحت العبودية المرعبة ،التي نق أر عنها" :العبد يكرم سيدهُ" (مل
عبيدا ،ألن العبد ال يعلم ما يعمل سيدهُ" (يو " .)1 :1والعبد ال
أسميكم ً
 ،)::1وفي اإلنجيل يقول" :ال أعود ّ

أما االبن فيبقى إلى األبد" (يو  .)3 :3لذلك يعلمنا اع أن ننتقل من الخوف من
يبقى في البيت إلى األبدَّ ،
القصاص إلى ملء حرية المحبة وثقة األحباء أبناء اع.

أخير فإن الرسول المبارك بقوة حب اع عبر مرحلة عبودية الخوف ،لكي يحتقر األشياء األرضية،
ًا
القوة والمحب ِ
النصح"
َّة و
ِ
ويعلن أنه فد اغتني بأمور اع الصالحة إذ يقول" :ألن اع لم ُيعطنا روح الفشل ،بل روح َّ

(1تي.)2:1

عبيدا،
أبناء ال ً
هؤالء ً
أيضا الذين التهبوا بحب كامل نحو أبيهم السماوي ،والذين بالتبني اإللهي صاروا ً
التبني الذي ِ
به نصر يا أبا اآلب" (رو
أيضا للخوف بل أخذتم روح ّ
يخاطبهم الرسول" :إذ لم تأْخذوا روح العبوديَّة ً
.)1 :3

سر التجسد يحل
 -1أما عن الخوف اآلخر فيتكلم النبي عن الروح ذو السبع جوانب ،الذي بحسب ّ
ِ
بكمال على اإلله المتجسدُّ " :
عليه روح الرب ،روح الحكمة والفهم ،روح المشورة والقوة ،روح المعرفة
ويحل
ومخافة الرب" (إش  .)1:11بل ويضيف على وجه الخصوصَّ " :
ولذتهُ تكون في مخافة الرب" (إش.)3:11
نالحظ أنه لم يكمل قائالًَّ " ،
يحل عليك روح الخوف" ،بل " َّلذتهُ تكون في مخافة الرب" .ألن هذا هو عظمة غنى
3

الترجمة الحرفية لما ورد في النص (إش.)::13

 0الترجمة الحرفية لما ورد في النص (1يو .)13:
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هذا الخوف أنه إذ يستقر على أحد بقوته ال يستحوذ على جزء من عقله بل كل عقله .وليس ذلك بغير إدراك،

أبدا".
ألنه مرتبط ارتباطا وثيقًا بالحب الذي "ال يسقط ً

إنه ليس فقط يمأل اإلنسان ،بل ويبقى على الدوام ويستمر في اإلنسان الذي بدأ فيه ،فال تؤثر فيه

إغراءات الفرح العالمي كما في حالة الخوف المنبوذ (األول).

هذا هو الخوف الذي ينتمي للكمال ،إذ اإلله المتجسد الذي جاء ليس فقط ليخلص البشرية ،وانما لكي
خطيةً وال و ِجد في ِ
أيضا صورة الكمال ومثال الصالح ،ألنه ابن اع الحقيقي "الذي لم يفعل َّ
فمه مكر"
يرسم لنا ً
ُ
13
(1بط )11:1ال يشعر بخوف العقوبة المرعب ...


ملخص المبادئ
 هناك ثالثة أمور تساعد اإلنسان للسلوك في طريق الرب:
(أ) الخوف من العقاب األبدي ...أي اإليمان بيوم الدينونة ومجازاة األبرار واألشرار.
(ب) الرجاء في ملكوت اع واالشتياق إليه.

(ج) محبة الصالح نفسه أو حب الفضيلة من أجل اع ليس خوفًا من عقاب وال ابتغاء مكافأة.
 ليصعد اإلنسان مبتدأ بالخوف ،خوف العبد الذي يخشى سيده ،ثم ينطلق إلى الرجاء ،رجاء األجير

شيئا سوى أن
الذي ينتظر مكافأة صاحب العمل في آخر يومه ،ليبلل إلى قمم الحب كابن ال يطلب من أبيه ً
يكون في حضنه.
وحجابا يفصلنا عن اع،
 الحب هو غاية إيماننا ،بدونه تفقد العبادة كيانها ،بل تصير حجر عثرة
ً
الحب المطلق.
خارجا ...لتحمل في طياتها روح مخافة الرب الكاملة ...خوف من
 المحبة الكاملة تطرد الخوف
ً
صنف آخر هو خوف االبن الذي يحب أباه ويخشى لئال تجرح مشاعر الحب التي تربطه باألب.


13

سأل القديس جرمانيوس بخصوص إمكان دوام اإلنسان في حياة الهدوء بغير اضطراب شهواني ...وأجابه األب عان قاوة المحباة التاي

بها نلتصق باع ،تارًكا إجابة السؤال إلى المناظرة التالية الخاصة با (الطهارة).
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الطهارة

2

لألب شيريمون
 -4الطهارة هبة من اهلل
يجدر بنا أن نتأكد أن أقسى درجات االحتمال من وطأة الجوع والعطش والسهر والعمل المتواصل

عمليا وسط تدربنا هذا
والمثابرة في القراءة ...كل هذه التداريب وحدها ال تثبتنا في طهارة دائمة ما لم نقتنع
ً
أن نعمة اهلل وحدها تستطيع أن تهبنا هذه الطهارة غير الفاسدة.
ٍ
بصبر بال ملل ،حتى ينال بإذالل الجسد رحمة الرب ،ويستحق
لنتيقن أنه يلزم على كل أحد أن يثابر

أن تنقذه نعمة اهلل من هجمات الجسد وعبودية الشهوات العنيفة ،وأال يظن أنه بهذه األعمال وحدها يقدر أن

يقتني الطهارة الدائمة التي يبتغيها.

لنفرح بالرب أثناء التداريب اليومية
إن أردنا طرد الشهوات من قلوبنا ،فلنفسح المجال لكي تدخل األفراح الروحية بال حدود.
واذ ترتبط روحنا بهذا الفرح على الدوام ،ترى من اآلن (في هذه الحياة) أين تثبت ،طاردة عنها جاذبية

أفراح العالم والسعادة الزائلة.

واذ تقودها التداريب اليومية إلى هذه الحالة ،تختبر الروح مشاعر الفرح التي ال ُيعبر عنها وهي هنا،
وترتل أمام الحق بالتسبيح العادي 7الذي ال يقدر أن يختبره إال القليلون الذين تذوقوه ،مخترقين أعماق معنى هذا

علت َّ
الرب أمامي في كل حين ،ألنهُ عن يميني فال أتزعزع" (مز.)6:38
القول" :ج ُ

 -7درجات الطهارة

للطهارة درجات كثيرة ،بها نرتفع لنبلغ الطهارة الدائمة.
وبالرغم من عجزي عن معرفة جميع درجاتها والحديث عنها كما ينبغي ،غير أن تسلسل المناظرة

3ترجمة :عايدة حنا عن كتابM. J. Rouet de Journel: Textes Ascétiques des Pères de L'Eglise, 3442. :
7أي التسابيح الكنسية العادية ،إذ يتذوقها كل إنسان قدر قامته الروحية.
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يحصرني ،فأخبركم قدر خبرتي الضعيفة ،تارًكا للكاملين أن يتحدثوا عنها بصورة أكمل.
وما أنطق به اآلن ال تأخذونه قضية مسلم بها ،فإن الذين يتمتعون بهذه الفضيلة في درجة أعلى ،هؤالء

ُيكشف لهم نور أسطع فيختبروا ويخبروا اآلخرين عنها.

وأنني سأميز بين الدرجات الست التي لهذه الطهارة العظيمة ،ولو أنه يوجد ُبعد شاسع بين كل درجة
وأخرى ،وكان يمكن أن يوضع بينهم درجات وسطى ...واذ هذه الدرجات أمر غير محسوس وغاية في الدقة،

لهذا بالكاد يقدر الذهن أن يدركها أو الكالم ُيعبر عنها.

يوما فيوما إلى الطهارة الكاملة .ألنه كما أن
هذه الدرجات الست التي أتوقف عندها تقود اإلنسان ً
يوما فيوما الشعورًيا ويسير نحو الكمال (أي النضوج الجسدي) الذي نبتغيه ،هكذا تثبت الروح في
الجسد ينمو ً
رويدا.
رويدا ً
قوة الطهارة وكمالها ً

درجات الطهارة الست
 -3األولى :عدم سقوط اإلنسان تحت ثقل هجمات الجسد.

 -1الثانية :أن يوقف فكره عن األفكار الدنسة.

 -3الثالثة :أال تؤثر فيه رؤيته للمرأة أدنى تأثير.

 -4الرابعة :أال يشعر خالل يومه بأي حركة من حركات الجسد.

 -5الخامسة :أال يتأثر فكره بأي لذة متى ألزمته الضرورة أن يتحدث عن الزواج أو التناسل البشري ،إنما في
طهارة قلبه الهادئ يرى في ذلك مجرد مسئولية ملقاة على كاهل الجنس البشري ،وال يتطلع إلى هذا األمر

على أنه أمر تافه.

 -6السادسة :أال يتعرض في أثناء نومه للمناظر النسائية الجذابة ،ألنه وان كان في هذا عدم خطية ،لكن لها
عالقة بالشهوة الكامنة في عمق القلب.
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حماية اهلل
لألب شيريمون
Abbot Chearemon
مالحظة هامة

أرجو قراءة هذا المقال بعد الرجوع إلى المقدمة الخاصة بها في حياة كاسيان .فقد أثارت مشكلة لكاسيان

وأُتهم بسببها بالـ  ،Semi-pelagianismإذ ُخشي منها لئال تكون طريقًا ألتباع بالجيوس الذين يتجاهلون نعمة
اهلل إلى ٍ
حد ما ،مركزين باألكثر على األعمال.

 -2مقدمة

بعد فترة قصيرة من النوم عدنا إلى خدمة الصباح ،وكنا ننتظر الرجل الشيخ ،وكان يبدو على األب

جرمانيوس حيرة عظيمة ،ألن المناظرة السابقة حملت قوة توحي إلينا بشوق عظيم نحو تلك الطهارة التي لم تكن

معروفة لنا بعد .وقد أضاف الشيخ الطوباوي عبارة فريدة نزع فيها كل دعوانا من جهة جهاد اإلنسان الذاتي،
مضيفًا أنه وان جاهد اإلنسان بكل طاقته من أجل الثمرة الصالحة ،لكنه ال يقدر أن يسيطر على ما هو صالح
ما لم يطلبه ببساطة من جود اهلل وكرمه ،وليس بجهاده الذاتي.
معا ،فقلل
واذ كنا متحيرين من جهة هذا األمر ،إذ الطوباوي شيريمون يصل إلى القالية ،فرآنا نتهامس ً
يسير عن المعتاد وسألنا عن األمر.
شيئا ًا
من خدمة الصالة والمزامير ً

 -1سؤال :لماذا ال ننسب الطهارة إلى جهاد اإلنسان؟
جرمانيوس :إذ نحن صامتون من جهة عظمة تلك الفضيلة التي وصفتها لنا الليلة الماضية ،مؤمنين بفاعليتها،
لكني أستسمحك القول بأنه يبدو لي أنه من العبث أن نقول عن الطهارة الكاملة التي تُقتنى بغيرة اإلنسان المجاهد
آالما كثيرة في
كمكافأة للجهاد ،أنها ال تنسب ر ً
ئيسيا إلى جهاده .ألنه من الغباوة أن نرى مثالً مزارًعا يحتمل ً
زراعة أرضه وال تنسب الثمار إلى جهاده!

شيئا بغير
 -3شيريمون :يمكننا بنفس المثال الذي قدمته أن نبرهن باألكثر أن جهود اإلنسان العامل ال تفيد ً
أتعابا كثيرة في زراعة األرض ال يقدر أن ينسب كثرة المحصول ووفرة الثمار
معونة اهلل .ألن الزارع حين يحتمل ً

إلى مجهوده الذاتي .فقد يضيع كل تعبه هباء لو لم تأته األمطار أو يساعده الجو .وقد نرى الثمار ناضجة فعالً
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بل ويحصدها الفالح ويجنيها ومع هذا فإن مجهود العاملين يمكن أن يكون بال نفع ما لم تسنده عناية اهلل .كذلك

الصالح اإللهي ال يأتي باإلنتاج الوفير للمزارعين الكسالى الذين ال يحرثون حقولهم على الدوام ،كما أنهم قد

يتعبون الليل كله بال جدوى ما لم تُنجح مراحم الرب أعمالهم.

معا،
لكن كبرياء البشرية يجعلها ترفض أن تضع نعمة اهلل مع جهادها على قدم المساواة وال أن يختلطا ً

إنما تظن أنه بمجهودها الذاتي تنال جود اهلل وكرمه ،أو أن الثمار هي ثمرة جهادها وحده.

جيدا وليتفحص بعناية فائقة وازًنا هذه الحقيقة كما ينبغي ،وهي أنه ال يقدر اإلنسان
ليتأمل اإلنسان ً
حتى أن يستخدم نفس تلك الجهود التي له بغيرة ما لم تهبه عناية اهلل وترافقه قوة لتنفيذها ،وان إرادته ذاتها
وقوته يخوران ما لم يمده الحنو اإللهي بالوسائل ألجل تتميمهما .فقد يفشل اإلنسان بسبب كثرة المطر الزائد أو

النعدامه.

ونجاحا في مشروعه ،يجدر باإلنسان أن يصلي لئال
فعندما يهب الرب للثور نشاطًا وقوة جسدية للعمل
ً
حديدا"،
نحاسا واألرض التي تحتك
يسقط عليه ما قيل في الكتاب المقدس" :وتكون سماؤك التي فوق رأسك
ً
ً
ِ
الزحاف ،وفضلة َّ
و"فضلة القَ َمص أكلها َّ
الغوغاء أكلها الطيَّار( "1يؤ.)4:3
اء ،وفضلة
الغ َ
الزحاف أكلها َ
وغ ُ
أيضا لكي يتفادى
وال يحتاج المزارع إلى عناية اهلل لتعينه في مجهوداته أثناء عمله فحسب ،بل و ً

أحيانا تصيب الحقل وهو غني بالمحصول المتوقع ...بل
الكوارث غير المنظورة التي يمكن أن تحل به ،والتي
ً
أحيانا يفقد ما قد جمعه فعالً وخزنه في البيدر للدرس أو في المخزن.
و ً
من هذا نخلص بوضوح إلى أن البداية ال تتأتى من جهة أعمالنا نحن بل حتى أفكارنا الصالحة تأتي
كل عطي ٍ
من اهلل ،الذي يوحي إلينا بإرادة صالحة نبدأ بها العمل ويمدنا بفرص لتنفيذ هذه اإلرادة الصالحة " ُّ
َّة
ٍ
ٍ
موهبة تامة هي من فوق نازلةً من عند أبي األنوار" (يع.)32:3
صالحة وكل
بذار
يقدم ًا
إنه يبدأ معنا بما هو صالح ويستمر معنا فيه ويكمله معنا ،وذلك كقول الرسول" :والذي ّ
سيقدم ويكثّر بذاركم وينمي غالَّت ّبركم" (7كو .)32:4هذا كله من أجلنا نحن ،لكن باتضاع
للزارع ًا
وخبز لألَكل ّ

يوما فيوما نعمة اهلل التي تجذبنا ،أما إذا قاومنا نعمته برقبة غليظة وآذان غير مختونة (أع )53:2فإننا
نتبع ً
نستحق كلمات النبي ارميا القائل" :هل يسقطون وال يقومون؟! أو ير ُّ
تد أحد وال يرجع؟! فلماذا ارتد هذا الشعب في

دائما .تمسكوا بالمكر .أبوا أن يرجعوا؟!" (إر.)4:6،5
أورشليم ار ً
تدادا ً

 -4اعتراض
جرمانيوس :إننا نرى الكثير من الوثنيين الذين لم يوهب لهم نعمة اهلل سامين ال في فضائل التدبير والصبر

فحسب ،بل (وبصورة واضحة) في الطهارة .فكيف يمكننا أن نحسب أن حرية إرادتهم قد أُسرت ،وأن فضائلهم
وهبت لهم بواسطة نعمة اهلل ،خاصة وأنهم يتبعون حكمة العالم وينكرون نعمة اهلل ،بل وينكرون وجود اهلل ذاته؟

فهم ليسوا مثلنا نحن الذين خالل القراءة وعن طريق اآلخرين عرفنا نعمة اهلل ،أما هم فيقولون أنهم ينالون

طهارتهم الفائقة السمو بجهادهم وتعبهم الزائد؟

 -5شيريمون :إنني مسرور ألنك قد التهبت بالشوق العظيم لمعرفة الحق ،إال أنك تقدم بعض النقط ،وبإثارتك
1القَ َمص هو الجراد في أول خروجه من البيضة ،وبعدما يبدأ يزحف يسمى "الزحَّاف" ،وبعد ما ينبت له أجنحة يسمى "الغوغاء" ،واذ
يصير في كامل نضجه يسمى "الطيار".
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لهذه االعتراضات تؤكد باألكثر سمو إيمان الكنيسة الجامعة ...فبالتأكيد أنت تقدم هذه االعتراضات رغبة في

معرفة الحق لذلك فلتأخذ في اعتبارك هذه األمور:

يلزمنا أوالً أال نفكر بأن الفالسفة قد نالوا طهارة النفس كتلك التي ننالها نحن ،والتي ال تتوقف عند مجرد

عدم الزنا ،إنما ال يدعى بيننا شئ دنس قط ،إنما هم لديهم نوع خاص من الطهارة بمعنى ضبط الجسد ،الذي به

جسديا .لكنهم ال ينالون طهارة الذهن الداخلية ونقاوة الجسد الدائمة ،ال من
يقمعون شهواتهم لكي ال ينفذوا اتصاالً
ً
أخير فإن سقراط  -الذي يعتبرونه  -أشهر جميع الفالسفة يعترف عن
أيضا من جهة الفكرً .ا
جهة العمل ،إنما ً

نفسه بهذا...

إنهم ال يعرفون فضيلة الطهارة التي نبتغيها نحن ،لذلك فإن ختاننا الروحي ال يمكن أن ُيطلب إال
بنعمة اهلل ،وال يخص إال الذين يخدمون اهلل بقلب منسحق.

 -6ال يمكننا الجهاد بغير نعمة اهلل

إن كان في أمور كثيرة ،بل بالحق في كل شئ ،يظهر أن البشر على الدوام محتاجون إلى معونة اهلل،

شيئا لخالصه بذاته وحده بغير مساعدة اهلل ،فإنه يكون ذلك باألكثر
وان كان الضعف البشري يعجز عن أن يتمم ً
بالنسبة لنوالنا الطهارة والمحافظة عليها.

كثيرا ،فلنناقش باختصار أدواتها .إنني أسأل :أي
إن كان الحديث عن صعوبة كمال الطهارة قد طال ً
نقصا في
إنسان مهما بلغت ح اررته في الروح ،هل يقدر بقوته الذاتية أن يحتمل قسوة البرية ،ال أقول يحتمل ً

الضروريات اليومية بل في مؤونة الخبز الجاف؟ من يستطيع بغير تعزية اهلل أن يحتمل الظمأ الدائم ،أو يحرم
عينيه من نوم الصباح اللذيذ ،لتصبح كل أوقات راحته ونومه في حدود أربعة ساعات؟! من يشعر باالكتفاء

والشبع خالل مثابرته على القراءة والسهر الدائم في العمل وعدم اهتمامه بالربح الزمني ما لم تعينه نعمة اهلل؟!

إذ ال نقدر أن نشتاق إلى مثل هذه األمور بغير وحي إلهي ،فإننا نعجز بأي وسيلة أن ننفذها بغير

معونة اهلل .واذ نتأكد من هذا األمر ليس بحسب ما تمليه علينا خبرتنا بل وتؤكده األدلة والبراهين الثابتة ،ففي

أمور كثيرة ال نشعر بالضعف وال تنقصنا المهارة الكاملة وال تنقصنا اإلرادة ومع هذا ما لم يوهب لنا بمراحم الرب

بعيدا عن هدفنا.
قوة التنفيذ ننحرف ً

ليس في طاقتنا أن ننال سكون العزلة ونمارس األصوام الصعبة والدراسة المسهبة حتى عندما توجد

البا ما تكون ضد إرادتنا على طول الخط مما يجعلنا نعجز
الفرص المناسبة .غير أنه ًا
كثير ما تحدث حوادث غ ً
عن تنفيذ قوانينا التي نحترمها .لهذا نحن نصلي إلى الرب لكي يهيئ لنا المكان والوقت حتى نمارس قوانينا .وال

أيضا" :لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا
فرصا لتنفيذ ما يمكننا صنعه ،وذلك كقول الرسول ً
يكفي هذا ،ما لم يهبنا اهلل ً
ومرتين .وانما عاقنا الشيطان" (3تس.)36:7
مرةً َّ
بولس َّ
أحيانا يكون من المفيد لنا أن ُنحرم من التداريب الروحية حتى أننا بغير رضانا نكسر القوانين المعتادة
ً
نافعا...
خاضعين لضعف الجسد ،وبهذا فإننا بغير إرادتنا نتعلم ًا
صبر ً

 -7غاية اهلل منا وعنايته بنا

ألن غاية اهلل من خلقته ال أن يهلك اإلنسان بل يحيا إلى األبد ،وهذه الغاية ال تزال كما هي ،واذ يرى

أن يشع فينا صالحه ولو بش اررة خفيفة من اإلرادة الصالحة ،فإنه يضرمها كما لو كانت خارجة من الحجر
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الصوان الصلد الذي لقلوبنا .انه يثيرها ويتعهدها ويقويها بنسمته "الذي يريد أن جميع الناس يخلصون والى معرفة
مشيئةً أمام أبيكم الذي في السموات أن يهلك أحد هؤ ِ
الء الصغار"
الحق يقبلون" (3تي .)4:7ألنه "هكذا ليست
َ
ّ
ُ
(مت...)34:36
ُسُّر بموت الشرير بل بأن يرجع
حي أنا يقول السيد الرب أني ال أ َ
اهلل صادق وال يكذب إذ يقسم قائالًّ " :
الشرير عن طر ِ
الرديئة .فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟!" (حز )33:11إنه
يقه ويحيا .ارجعوا ارجعوا عن طرقكم
َ
ال يريد ان يهلك أحد أصاغره ،فكيف ال نكون مجدفين إن كنا نتصور أنه ال يريد كل البشر أن يخلصوا بل

بعضهم؟!

يوما فيوما قائالً" :ارجعوا ارجعوا
فالذين يهلكون إنما يهلكون بغير إرادته ،وهو يشهد ضد كل واحد منهم ً
مرٍة أردت أن أجمع أو ِ
الدك كما تجمع الدجاجة
عن طرقكم
أيضا" :كم َّ
َ
الرديئة ،فلماذا تموتون" (حز .)33:11و ً

دائما .تمسكوا
فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا" (مت" ،)12:71فلماذا ارتد هذا الشعب في أورشليم ار ً
تدادا ً
بالمكر .أبوا أن يرجعوا" (إر .)5:6
إذن نعمة المسيح حاضرة بين أيدينا في كل يوم ،واذ هي تريد أن "جميع الناس يخلصون والى معرفة

تعبين والثقيلي األحمال وأنا أريحكم"
الحق يقبلون" تدعو الجميع بغير استثناء قائلة" :تعالوا َّ
الم َ
إلي يا جميع ُ
(مت.)11:22
فلو لم يدعُ الجميع بل البعض فقط ،لكانت النتيجة أن يكون الكل مثقالً بالخطايا األصلية (الجدية)
والخطايا الفعلية ،واال صار القول التالي غير صادق" :إذ الجميع أخطأُوا وأعوزهم مجد اهلل" (رو ،)71:1وما كنا
نصدق أن الموت قد عبر إلى جمع الناس (رو.)37:5

واذ الهالكون يهلكون بغير إ اردة اهلل ،لهذا يمكننا أن نقول بأن اهلل ليس بصانع الموت وذلك كشهادة

يسره" (حك.)31:3
الكتاب المقدس القائل" :إ ًذا ليس الموت من صنع اهلل وال هالك األحياء َّ

عناية اهلل في عدم استجابة بعض طلباتنا

أحيانا
لما كانت أغلب صلواتنا ترتفع ليس ألجل صالحنا بل نسأل العكس ،لهذا تتأخر االستجابة و ً

تُرفض طلباتنا .كذلك يهبنا الرب – كطبيب غاية في الحنو – أن يجلب لنا بغير إرادتنا ما هو لصالحنا ونحن
أحيانا يعوق إشتياقاتنا المؤذية ومحاوالتنا المميتة ،وبينما نندفع تجاه الموت يردنا إلى
نظنه عكس هذا .و ً
الخالص ،وينقذنا بغير معرفتنا من مخالب الجحيم.

 -1اهلل المحب واإلنسان قاسي القلب!

وصفت الكلمة اإللهية اهتمام اهلل وعنايته بنا على لسان هوشع النبي تحت رمز أورشليم كزانية ،التي

محبي الذين يعطون خبزي ومائي ،صوفي وكتاني،
اء
انحرفت في غيرة مملوءة
ً
جحودا عندما قالتُ " :
أذهب ور َ
ّ
أسيج
زيتي وأشربتي" ،فتجيبها التعزية اإللهية ال ألجل تحقيق شهواتها إنما رغبة في خالصها فتقول" :لذلك هاأنذا ّ
طر ِ
محبيها وال تدركهم وتفتش عليهم وال تجدهم .فتقول
يقك بالشوك ،وأبني حائطها حتى ال تجد مسالكها .فتتبع ّ
ٍ
حينئذ كان خير لي من اآلن" (هو.)2-5:7
أذهب وأرجع إلى رجلي األول ألنه
وقد وصف عنادنا واستهتارنا إذ نزدري به بروح متمردة عندما يحثنا إلى الرجوع المفيد  -وذلك في

المقارنة التالية :يقول اهلل" :قلت تدعينني يا أبي ومن ورائي ال ترجعين ،حقًّا إنهُ كما تخون الم أرَة قرينها هكذا
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خنتموني" (إر .)34:1،72فهو يقارن أورشليم (النفس البشرية) بامرأة زانية تطلب رجالً .ويقارن محبته لنا برجل
يموت في محبة عروسه.

فصالح اهلل ومحبته التي يعلنها على الدوام لكل البشر ،ال تُغلب إال بكفنا عن االهتمام بخالصنا،
وهروبنا من اهتمام اهلل بنا ،كما لو أنها قُهرت بشرورنا ،لذلك فإنها ال تُقارن إال برجل محترق بنيران الحب من
أجل امرأته ،إذ يذوب من أجل محبته لها قدر ما يراها تستخف مستهينة به .إذن الحماية اإللهية حالة معنا على

الدوام بغير انفصال.

عظيم هو حنو الخالق تجاه خليقته ،الذي ال يرافقها حنوه فحسب ،بل ويتقدمها! ...عندما يرى فينا طيفًا
خفيفًا من بداية اإلرادة ال صالحة ،للحال يلهبه ويقويه ويتعهده ألجل خالصنا ،فينمي ما قد غرسه فينا أو ما يراه
أيضا
قد نشأ عن جهادنا ،إذ يقول" :قبلما يدعون أنا أجيب وفيما هم يتكلمون ُ
بعد أنا أسمع" (إش .)74:85و ً

اءف عليك عند صوت صراخك" (إش .)34:12وفي صالحه ال يلهمنا بالرغبات المقدسة فحسب ،وانما يخلق
"يتر َ
فرصا للحياة وللنتائج الصالحة ،ويكشف اتجاه طريق الخالص للذين ضلوا.
لنا ً

 -9بين إرادتنا الصالحة ونعمة اهلل

ال يستطيع العقل البشري أن يدرك بسهولة كيف يعطي الرب الذين يسألونه ،وكيف ُيوجد للذين يطلبون
مناديا
منه ويفتح للقارعين ،بينما من الجانب اآلخر يعطي من لم يسألوه ويبسط يديه لغير المؤمنين والمجدفين،
ً

جاذبا البشر نحو خالصهم ،حامالً الذين يرغبون في الخطية إلى
ومقدما الدعوة للذين يقاومونه والمبتعدين عنهً ،
ً
ما هو على خالف رغبتهم ،إذ بصالحه يقف في طريق المندفعين نحو الشر.

من يقدر بسهولة أن يرى كيف أن تمام خالصنا يتم بإرادتنا إذ قيل" :إن ش ْئتم وسمعتم تأكلون خير
وتمردتم تُ ْؤ َكلون بالسيف ألن فم الرب تكلم" (إش ،)34:3،72وفي نفس الوقت "ليس لمن
األرض .وان أبيتم َّ
يشاء وال لِ َم ْن يسعى بل هلل الذي يرحم" (رو)38:4؟!
ُ
ِ
كل و ٍ
كيف يكون هذا ،أن اهلل "سيجازي َّ
أعماله" (رو ،)8:7وفي نفس الوقت "ألن اهلل العامل
احد حسب
فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل مسرته" (في ،)31:7و"ألنكم بالنعمة مخلَّصون باإليمان وذلك ليس منكم .هو
ٍ
أعمال كيال يفتخر أحد" (أف)6:7،4؟!
عطية اهلل .ليس من
أيضا ،إذ قيل" :اقتربوا إلى اهلل فيقترب إليكم .نقُّوا أيديكم أيها الخطاة وطهّروا قلوبكم يا ذوي
ما هذا ً
إلي إن لم يجتذبهُ اآلب الذي أرسلني وأنا أقيمه
الرأيين" (يع ،)6:4وفي موضع آخر يقول" :ال يقدر أحد أن ُيقبِل َّ
في اليوم األخير" (يو)44:8؟
ما هذا الذي نجدهَ " ،مهّ ْد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك" (أم ،)78:4بينما نقول في صلواتنا" :سهّل
قدماي" (مز)5:32؟
ت خطواتي بآثارك فما زلَّت
قدامي طريقك" (مز  ،)6:5و"تَ َم َّس َك ْ
َ
جديدا
قلبا
ً
وما هذا الذي يدهشنا إذ يقول" :اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها واعملوا ألنفسكم ً
احدا وأجعل في
قلبا و ً
وروحا جديدة ،فلماذا تموتون؟" (حز )13:36وهو الذي وعدنا بهذا إذ يقول" :وأعطيهم ً
ً
ٍ
جديدا وأنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم لكي يسلكوا في فرائضي ويحفظوا أحكامي
روحا
ً
داخلكم ً

ويعملوا بها" (حز)34:33،72؟!

ما هذا الذي يأمرنا به الرب قائالً" :اغسلي من الشر ِ
قلبك يا أورشليم لكي تُخلَّصي .إلى متى تبيت في
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ِ
ِ
َّ
فأبيض أكثر من
في يا اهلل اغسلني
قلبا نقيًّا اخلق َّ
وسطك أفكارك الباطلة؟!" (إر ،)34:4بينما يسأله النبي قائالًً " :
الثلج" (مز)53؟!
ما هذا الذي قيل" :ازرعوا ألنفسكم نور المعرفة"( 4هو  ،)37:32وقد قيل عن اهلل" :المعلم اإلنسان
عيني َلئالَّ
معرفةً" (مز " ،)32:44الرب يفتح أعين العمي" (مز ،)6:348أو ما نقوله في صلواتنا بالنبي" :أَنِ ْر
َّ
أنام نوم الموت" (مز )1:31؟!
في هذا كله إعالن عن نعمة اهلل وحرية اإلرادة ،حتى متى رغب إنسان في السلوك في طريق

الفضيلة ،يقف سائالً مساعدة الرب .فال يقدر أن يتمتع بالصحة الجيدة بإرادته ،وبرغبته يتحرر من الضعف.

لكن األمر الصالح الذي نتوق إليه من جهة الصحة ال أناله ما لم يهبه اهلل الذي يمنحنا متعة الحياة ذاتها ويقدم

لنا الصحة المملوءة نشاطًا.

من الواضح أنه خالل سمو الطبيعة التي وهبها لنا صالح الخالق أحيا ًنا تثور فينا بداية اإلرادة
عمليا أو نتممها بغير قيادة الرب .ويشهد بذلك الرسول القائل" :فإني أعلم
الصالحة ،والتي ال نقدر أن نحققها
ً

سنى فلست أجد"
أنه ليس ساكن َّ
الح َ
في ،أي في جسدي ،شيء صالح .ألن اإلرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل ُ
(رو .)36:2

 -21بين حرية اإلرادة وضعفها

ٍ
تحفظ احفظ قلبك ألن منهُ مخارج الحياة"
يسند الكتاب المقدس حرية اإلرادة فيقول" :فوق كل
كل ٍ
أيضا إلى ضعفها فيقول" :وسالم اهلل الذي يفوق َّ
عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في
(أم ،)71:4ويشير الرسول ً
المسيح يسوع" (في.)2:4

يؤكد داود قوة اإلرادة الحرة فيقول" :عطفت قلبي ألصنع فرائضك" (مز ،)337:334وهو نفسه يعلمنا
عن ضعفها بصالته قائالً" :أ َِم ْل قلبي إلى شهاداتك ال إلى المكسب (الطمع)" (مز ،)18:334وسليمان يقول:
ِ
ِ
آباءنا"
"ليميل بقلوبنا إليه لكي نسير في جميع طرقه ،ونحفظ وصاياهُ وفرائضهُ وأحكامهُ التي أوصي بها َ
ِ
اسع وراءها"
(3مل .)56:6ويشير المرتل إلى قوة إرادتنا في قوله" :ح ْد عن ّ
الشر واصنع الخير ،اطلب السالمة و َ
شفتي" (مز.)1:343
حارسا لفمي .احفظ باب
(مز ،)34:14وتشهد صلواتنا عن ضعفها بقولنا" :اجعل يارب
َّ
ً

ِ
عنقك أيتها المسبية ابنة صهيون" (أش،)7:57
تظهر أهمية اإلرادة من قول الرب" :انحلّي من ُرُبط
حللت قيودي .فلك أذبح ذبيحة ٍ
حمد" (مز
ويتغنى النبي بضعفها قائالً" :الرب يطلق األسرى" (مز َ " ،)2:348
.)32 ،38:338
تعبين
يعا بحرية إرادتنا" :تعالوا َّ
الم َ
إننا نسمع في اإلنجيل الرب ينصحنا أن نأتي إليه سر ً
إلي يا جميع ُ
إلي إن
والثقيلي األحمال وأنا أريحكم" (مت ،)76:33ويشهد الرب نفسه عن ضعفها بقوله" :ال يقدر أحد أن ُيقبِل َّ

لم يجتذبهُ اآلب الذي أرسلني" (يو.)44:8

يشير الرسول إلى حرية إرادتنا بالقول" :هكذا اركضوا لكي تنالوا" (3كو ،)74:4ويشهد يوحنا المعمدان
ِ
شيئا إن لم يكن قد أ ِ
السماء" (يو.)72:1
ُعطي من
عن ضعفها بقوله" :ال يقدر إنسان أن يأخذ ً

 4النص البيروتي" :ازرعوا ألنفسكم بالبر".
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لقد أوصانا أن نحفظ نفوسنا بكل عناية ،إذ يقول النبي" :احفظوا نفوسكم" ،وبنفس الروح يشهد نبي

آخر" :إن لم يحفظ الرب المدينة فباطالً يسهر الحارس" (مز.)3:372

بخوف ور ٍ
ٍ
مظهر
ًا
عدة" ،ويردف
تمموا خالصكم
ًا
ويكتب الرسول إلى أهل فيلبي
مظهر لهم حرية إرادتهم " ّ
المسرة (مسرته)" (في.)37:7،31
ضعفها" :ألن اهلل العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل
َّ

 -22تالزم النعمة مع اإلرادة البشرية

معا بال تمييز ...حتى أن كثيرين ينشغلون بمثل هذه االستفسارات
هكذا فإن مثل هذه األمور تتشابك ً
الصعبة :هل اهلل يظهر حنوه لنا ألننا نظهر بداية إرادتنا الصالحة ،أم أن اإلرادة الصالحة تبدأ ألن اهلل يحنو

علينا؟

كثيرون يعتقدون بأحد هذين الرأيين ويؤكدانه أكثر مما يجب فيسقطون في أخطاء مضادة .فإن قلنا أن

بداية اإلرادة الصالحة هي في سلطاننا ،فماذا نقول عن بولس المضطهد؟ وماذا نقول عن متى العشار؟ إذ ُسحب

أحدهما إلى الخالص وهو تواق إلى سفك الدم ومعاقبة البريء ،واآلخر ُسحب وهو محب للعنف والنهب .وان قلنا
دائما كنتيجة لوحي النعمة اإللهية ،فماذا نقول عن إيمان زكا ،وصالح اللص الذي على
أن بداية إرادتنا تأتي ً
الصليب ،هذين اللذين بإرادتهما اغتصبا ملكوت السموات ،وناال قيادة خاصة بالدعوة؟
حقًا يبدو أن هاتين االثنتين :أي نعمة اهلل وحرية اإلرادة معارضتين لبعضهما ،لكن في الحقيقة هما
معا متشابهتين ،فإن نزعنا إحداهما
معا ،ونحن نستنتج من نظام الصالح أنه يلزمنا أن تكون لنا االثنتان ً
متفقتان ً

نكون قد كسرنا نظام قانون الكنيسة .فعندما يشاهدنا اهلل مائلين نحو الخير ،يلتقي بنا ويقودنا ويقوينا… إذ يقول:

ادعني في يوم الضيق أنقذك
اءف عليك عند صوت صراخك ،حينما يسمع يستجيب لك" (إش" ،)34:12و ُ
"يتر َ
فتمجدني" (مز .)35:52واذا وجدنا غير راغبين في الخير أو أننا ننمو في البرود (الروحي) ،يثير قلوبنا بنصائح
مفيدة لكي ما تتجدد فينا اإلرادة الصالحة أو تتكون فينا.

 -37يجدر بنا أال نتطلع إلى اهلل أنه خلق اإلنسان بال إرادة ،أو أنه عاجز عن الصالح ،فلو كان قد سمح له

باإلرادة الشريرة والقدرة على الشر دون الخير يكون بذلك قد حرمه من اإلرادة الحرة ،وعندئذ ماذا تعني العبارة
التي نطق بها الرب مباشرة بعد سقوطه" :هوذا اإلنسان قد صار كو ٍ
الشر" (تك)77:1؟ ألننا
احد منا عارفًا الخير و َّ

تماما ،وأال بهذا يكون اإلنسان مخلوقًا غير عاقل كالحيوانات العجم،
ال نقدر أن نظن أنه كان قبالً جاهالً للخير ً
تماما عن الكنيسة الجامعة.
وهذا القول غريب ً

مستقيما" (جا .)74:2بمعنى أنه على
عالوة على هذا فإن سليمان الحكيم يقول" :اهلل صنع اإلنسان
ً
الدوام يتمتع بمعرفة الخير وحده" ،أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة" (جا .)74:2إذ صارت لهم معرفة الخير والشر
كما كان من قبل .لقد صار آلدم بعد السقوط معرفة الشر الذي لم يكن يعرفه قبالً ،لكنه لم يفقد معرفته للخير
الذي كان يعرفه.

ًا
أخير تكشف كلمات الرسول بوضوح أن البشرية لم تفقد معرفة الخير بعد سقوط آدم ،إذ يقول" :ألَنهُ
األمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤ ِ
الء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس
ُ
ُ
أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو
مكتوبا في قلوبهم،
ألنفسهم ،الذين يظهرون عمل الناموس
ً
شاهدا ً
ً
محتجة ،في اليوم الذي ِ
فيه يدين اهلل سرائر الناس" (رو.)38-34:7
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بنفس المعنى ينتهر الرب على لسان النبي غير الطبيعيين ،الذين اختاروا بإرادتهم عمى اليهود ،وخالل
أصم
عنادهم جلبوا ذلك على أنفسهم "أيها
الصم اسمعوا ،أيها العمي انظروا لتبصرواَ ،م ْن هو أعمى إالَّ عبدي و ُّ
ُّ
كرسولي الذي أ ِ
ُرسلهُ؟!" (إش.)36:47،34
وحتى ال ينسبوا عماهم هذا إلى الطبيعة وليس إلى إرادتهم يقول" :أ ِ
َخرج الشعب األعمى ولهُ عيون
أيضا "الذين لهم أعين وال يبصرون ،لهم آذان وال يسمعون" (إر ،)73:5والرب
و
َّ
األصم ولهُ آذان" (إش ،)6:41و ً
نفسه يقول في اإلنجيل" :ألنهم مبصرين وال يبصرون وسامعين وال يسمعون وال يفهمون" (مت.)31:31

إبصار وال تعرفواَ ،غلِّظ قلب هذا
ًا
سمعا وال تفهموا وابصروا
بهذا تتحقق نبوة إشعياء النبي القائل" :اسمعوا ً
بأذنيه ويفهم ِ
ِ
ِ
ِ
الشعب وثَِّقل ِ
بقلبه ويرجع ُفيشفَى" (إش.)4:8،32
بعينيه ويسمع
عينيه َلئالَّ يبصر
أذنيه وأطمس
أخير لكي تدرك أن إمكانية الصالح كانت موجودة فيهم يوبخ الفريسيين قائالً" :ولماذا ال تحكمون
ًا
بالحق من ِقَبل نفوسكم؟" (لو )52:37وهكذا ما كان يقول الرب هذا لو لم يعلم أنهم بحكمهم الطبيعي قادرون
ّ
على تمييز ما هو صالح.
لهذا يلزمنا مراعاة عدم إشارة كل استحقاقات القديسين إلى الرب بطريقة ال ننسب فيها لإلنسانية إال ما

هو شر وعناد .وهذا ما ندحضه بشهادة سليمان الحكيم ،بل وبشهادة الرب نفسه .ألنه بعد االنتهاء من بناء
الهيكل ،وفي أثناء الصالة نطق سليمان بهذا" :وكان في قلب داود أبي أن يبني بيتًا السم الرب إله اسرائيل .فقال
ِ
ُّ
بكونه في قلبك .إالَّ أنك أنت ال
الرب لداود أبي :من أجل أنهُ كان في قلبك أن تبني بيتًا السمي قد أحسنت
تبني البيت بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت السمي" (3مل .)34-32:6فهل هذا الفكر أو هذه الرغبة

صالحا ومن اهلل ،ما كان اهلل يوحي
ير من اإلنسان؟! فلو كان
صالحا من اهلل ،أم شر ًا
فكر
التي للملك داود ندعوه ًا
ً
ً
له بهذا الفكر المرفوض؟ ولو أنه فكر شرير من اإلنسان ،فلماذا مدحه الرب؟ إذن بقي أن هذا الفكر صالح ومن

اإلنسان.

هكذا يمكننا أن نتكلم بخصوص أفكارنا اليومية ،فإنه لم ُيوهب لداود وحده أن يفكر فيما هو صالح ،إذ
أمور صالحة .إذ ال نشك أنه بالطبيعة توجد فينا بعض بذور الصالح،
طبيعيا أن نفكر ونتصور ًا
ال ُنحرم نحن
ً
أوجدها حنو الخالق في كل نفس .لكن هذه البذور ال يمكن أن تنمو ما لم يرعها العون اإللهي ،وكما يقول
شيئا وال الساقي بل اهلل الذي ي ِ
نمي" (3كو...)2:1
الرسول الطوباوي" :إ ًذا ليس الغارس ً
ُ
تبقى حرية اإلرادة على الدوام في اإلنسان ،ال نهملها وال نغالي فيها ...ألنه ما كان للرسول أن يوصي

قائالً" :تمموا خالصكم بخوف ورعدة" لو لم يعلم أنه يمكن لإلنسان أن يتقدم في الخالص أو يهمله .لكن ال
يتصور البشر أنهم غير محتاجين للعون اإللهي في عمل الخالص ،إذ يكمل" :ألن اهلل هو العامل فيكم أن تريدوا

بالنبوة مع وضع أيدي
أيضا" ،ال تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك
َّ
وأن تعملوا من أجل مسرته" (في .)31:7و ً
يدي" (7تي.)8:3
أيضا موهبة اهلل التي فيك بوضع َّ
المشيخة" (3تي" ،)34:4أذ ّكرك أن تضرم ً

لهذا فإنه في كتابته إلى أهل كورنثوس ينصحهم ويحذرهم لئال بعدم إثمارهم يظهروا غير مستحقين

لنعمة اهلل ،قائالً" :نطلب أن ال تقبلوا نعمة اهلل باطالً" (7كو .)3:8ألن قبول النعمة المخلصة لم يفقد سيمون
شرك هذا واطلب إلى اهلل عسى
ً
شيئا ألنه قبلها باطالً ،إذ لم يطع وصية بطرس المبارك الذي قال له" :فتُ ْ
ب من ّ
لمر ورباط الظلم" (أع.)77:6،71
أن ُي َغفر لك فكر قلبك ،ألني أراك في م اررة ا ّ
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أيضا يتأخر اهلل ألجل
فالنعمة تتقدم إرادة اإلنسان ،إذ قيل" :إلهي رحمتهُ تتقدمني" (مز  .)32:54و ً
صالحنا حتى يختبر رغباتنا ،عندئذ إرادتنا هي التي تتقدم ،إذ قيل" :في الغداة (الصباح) صالتي تتقدمك" (مز

...)31:66

ٍ
ٍ
معاند ومقاوم" (رو .)73:32ونحن
شعب
ي إلى
يد َّ
وهو يدعونا عندما يقول" :طول النهار بسطت َ
ندعوه إلينا عندما نقولَّ " :
ي" (مز .) 4:66
يد َّ
كل يوم بسطت إليك َ
اءف عليكم" (إش  .)36:12ونحن ننتظره عندما نقول
وهو ينتظرنا كقول النبي" :ولذلك ينتظر الرب ليتر َ
لي" (مز  ،)3:42و"رجوت خالصك يا رب ووصاياك عملت" (مز
ًا
له" :
انتظار انتظرت الرب فمال إ َّ
.)388:334
هو يقوينا عندما يقول" :وأنا أنذرتهم َّ
علي بالشر" (هو  .)35:2ويحثنا أن
وشددت أذرعهم وهم يفكرون َّ

شددوا األيادي المسترخية والركب المرتعشة ّثبتوها" (إش  .)1:15ويصرخ الرب يسوع" :إن
نقوي أنفسنا بقولهّ " :
عيناي
تعبت من صراخي ،يبس حلقي .كلَّت
فليقبِل َّ
إلي ويشرب" (يو .)12:2كما يصرخ النبي إليهُ " :
عطش أحد ُ
َ
من انتظار إلهي" (مز .)1:84
أيضا تطلبه ،إذ
الرب يطلبنا عندما يقول" :طلبتهُ فما وجدتهُ دعوتهُ فما أجابني" (نش  .)8:5والعروس ً
تبكي بدموع قائلة" :في الليل على فراشي طلبت من تحبهُ نفسي ،طلبتهُ" (نش .)3:1

 -23الجهاد ال يفقد النعمة مجانيتها

هكذا تتعاون النعمة على الدوام مع إرادتنا ألجل نفعها ،وتساعدها في كل شيء وتحميها وتدافع عنها،

وذلك بطريقة يظهر فيها أنها تبحث عن بعض الجهاد الذي لإلرادة الصالحة ،حتى ال تبدو أنها تهب عطاياها

لإلنسان الخامل المتراخي .وهي تبحث عن فرص لكي تكشف لإلنسان الخامل أنه باستكانته يفقد جود النعمة.

مع هذا تُحسب النعمة مجانية ،ألنه من أجل جهاد تافه تُمنح بغنى أمجاد الخلود التي ال تُقدر وبركات األبدية.

مجانا .وال يمكننا
ليس ألن إيمان اللص جاء أوالً يقول أحد أن عطية السكنى في الفردوس لم تمنح له
ً
تائبا قائالً" :أخطأْت إلى الرب" أنه بغير مراحم اهلل
أن نقول أنه بسبب كلمات الملك داود التي نطق بها ً

(المجانية) قد وهب له الغفران من خطيتين خطيرتين ،إذ وهب له أن يسمع من النبي ناثانُّ " :
أيضا قد نقل
الرب ً
عنك خطيتك" (7صم .)31:37حقيقة إنه أضاف القتل إلى الزنا وهذا بالتأكيد بإرادته الحرة ،لكن انتهار النبي له

هو من حنو نعمة اهلل .كذلك انسحاقه واعترافه بالخطأ هذا من عمله هو ،أما المغفرة عن هذه الخطايا في لحظة
من الزمن فهذا عطية من الرب الرحيم.

ماذا نقول عن هذا االعتراف المختصر الذي نطق به داود وعن المكافأة اإللهية السرمدية منقطعة

مستهينا باضطهاداته غير
النظير ،إذ نرى الرسول المبارك يثبت أنظاره بسهولة إلى عظمة المكافأة العتيدة
ً
المحصية ،قائالً" :ألن خفَّة ضيقتنا الوقتيَّة تنشئ لنا أكثر فأكثر ثق َل ٍ
مجد ًّ
أبديا" ( 7كو .)32:4هذا ما يؤكده في
ُ
موضع آخر قائالً" :فإني أحسب آالم الزمان الحاضر ال تُقاس بالمجد العتيد أن ُيستعلَن فينا" (رو .)36:6هكذا
مهما بلغ جهاد الضعف اإلنساني ،لن يبلغ (بذاته) إلى المكافأة المقبلة .ووجود جهاده ال ينفي عن النعمة اإللهية

كونها مجانية.

لذلك فإن معلم األمم قد بلغ درجة الرسولية بنعمة اهلل إذ يقول" :بنعمة اهلل أنا ما أنا" ،وفي نفس الوقت
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يعلن أنه قد وافق النعمة اإللهية قائالً" :ونعمتهُ المعطاة لي لم تكن باطلةً بل أنا تعبت أكثر من جميعهم"
(3كو .)32:35فعندما يقول" :أنا تعبت" يظهر جهاد إرادته ،وعندما يقول" :ولكن ال أنا بل نعمة اهلل" يشير إلى
قيمة الحماية اإللهية .وعندما يقول" :التي معي" يؤكد تعاون النعمة معه عندما ال يكون في كسل أو إهمال

ومجاهدا.
بل عامالً
ً

 .24كيف يختبر اهلل قوة إرادة اإلنسان عن طريق التجربة؟

5

البر اإللهي قد أعان أيوب األمين بحق في مصارعته ،عندما ناهضه
ا .هذا ً
أيضا ما نق أر عنه ،أن ّ
مسنودا بالعون اإللهي
الشيطان في معركة فريدة .لكن لو تقدم أيوب ضد عدوه ،ليس بقوته إنما بحماية نعمة اهلل
ً
من غير أي احتمال من جانبه ،فانه في خضوعه لهذه التجارب المتعددة ...كم يكون للشيطان أن ينطق ٍ
بعدل

مفترًيا بما سبق أن قاله قبالً" :هل
مجانا يتقي أيوب اهلل؟! أَليس أنك سيَّجت حولهُ… حول كل ما لهُ من كل
ً
يجدف" (أي .)33-4:3
ناحية؟! ولكن ابسط يدك اآلن" أي اسمح لي أن أحاربه هو "فإنهُ في وجهك ّ
لكن إذ لم يستطع العدو المفتري أن يحتج بهذا بعد المعركة ،ألنه انهزم بقوة أيوب وليس بقوة اهلل،6

ال بمعنى أن نعمة اهلل فارقت أيوب ،ألنها هي التي أعطت للمجرب سلطا ًنا أن يجرب في الحدود التي كانت ترى

فيها أن أيوب يقدر أن يقاومها ،وفي نفس الوقت لم تحميه النعمة من هجمات العدو بطريقة تنزع فيها

فضيلته وجهاده ،إنما فقط هي تعينه .بمعنى أنها ال تسمح لذلك العدو الذي هو في غاية القسوة أن ينزع عنه
ٍ
متساو معه.
عقله أو يغرقه أثناء ضعفه ببث أفكار فوق طاقته أو النزول معه في نزاع غير

أحيانا يرغب الرب أن يمتحن إيماننا لكي يتقوى ويتمجد أكثر ،وذلك كما في مثال قائد المئة الوارد
ب.
ً
في اإلنجيل ،إذ علم الرب أنه سيشفى خادمه بنطقه كلمة ،ومع هذا اختار الرب أن يقدم له هذه الوسيلة وهي
ذهابه إليه بالجسد ،قائالً" :أنا آتي و ِ
أشفيه" (مت .)2:6واذ ُغلب قائد المائة من هذا العرض الذي قدمه الرب،

ًّ
كلمة فيب أَر ُغالمي (عبدي)"
سيد لَ ُ
قال بإيمان مملوء غيرة وح اررة" :يا ّ
ست مستحقا أن تدخل تحت سقفي ،لكن قُ ْل ً
(مت ،)6:6فتعجب الرب منه ومدحه ...فما كان يمكن أن يوجد له أساس للمديح واالستحقاق لو أن السيد
المسيح قد ميزه هكذا عن الذين آمنوا بما قد وهبه هو به (أي لو لم يكن لقائد المئة نصيب في الجهاد من

جانبه).

ج .نق أر عن التجربة التي بقصد اختبار اإليمان التي جلبها البر اإللهي على العظيم في اآلباء ،إذ

قيل" :وحدث بعد هذه األمور أن اهلل امتحن إبراهيم" (تك ،)3:77ألن البر اإللهي أراد أن يمتحن ليس فقط
اإليمان الذي أوحاه اهلل إليه ...بل وليظهر حرية إرادته .لذلك فإن ثبات إيمانه لم يتزكى عبثًا ،وقد جاءت نعمة
تمد يدك إلى الغالم وال تفعل ِ
اهلل التي فارقته إلى لحظة لتزكيته ،جاءت تعينه إذ قيل له" :ال َّ
شيئا ،ألني اآلن
به ً
علمت أنك خائف اهلل فلم تمسك وحيدك عني" (تك.)37:77

د .هذا النوع من التجربة الذي يمكن أن يحل بنا ألجل تزكيتنا أخبرنا عنه معطي الشريعة في سفر
حلما وأعطاك آيةً أو أعجوبةً ولو حدثت اآلية أو األعجوبة التي كلَّمك
نبي أو حالم ً
التثنية" .إذا قام في وسطك ّ
5حملت بعض العبارات مغاالة من جهة إرادة اإلنسان وعالقتها بنعمة اللّه.

8هذا النص من ضمن النصوص التي جعلت البعض يتهمونه بالـ  Semi – pelagianismغير أنه يظهر من المقال في مجمله أنه ال
يقصد تجاهل نعمة اللّه وقوته .لكن خاف البعض لئال يقتطف البيالجيون بعض عباراته منفردة عن المقال ويعتمدون عليها في تأكيد
اتكالهم على أعمال اإلنسان فقط.
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عنها قائالً :لنذهب وراء ٍ
ونعبدها ،فال تسمع لكالم ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم ،ألن
آلهة أخرى لم تعرفها
َ
َ
َّ
الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم" (تث .)1-3:31هل
عندما يسمح اهلل بأن يقوم مثل ذلك النبي أو يحدث ذلك الحلم ،نقول بأنه سيحمي هؤالء الذين ُيختبرون في
إيمانهم بطريقة ال يكون لهم فيها حرية إرادة ،حيث يحاربون المجرب بقوتهم؟ وما الحاجة لتجريبهم إن كان اهلل
يعلم أنهم هكذا ضعفاء وواهنين حتى أنهم ال يقدرون بقوتهم أن يقاوموا المجرب؟ بالتأكيد ما كان للبر اإللهي أن

حكما عادالً إن وجدوا
يسمح لهم أن ُيجربوا ما لم يعلم أن فيهم قوة معادلة للمقاومة ،بها يمكن أن يحكم عليهم ً
مستحقين للعقاب أو التكريم.

يظن أنه قائِم فلينظر أن ال يسقط .لم تُ ِ
صب ْكم
أيضا عن نفس النتيجة قائالً" :إ ًذا َم ْن ُّ ُ
يتكلم الرسول ً
أيضا المنفذ
تجربة إالَّ بشريَّة .ولكن اهلل أمين الذي ال يدعكم تُ َّ
جربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة ً
لتستطيعوا أن تحتملوا" (3كو .)31 ،37:32ألنه عندما قال " َم ْن ُّ
يظن أنهُ قائِم فلينظر أن ال يسقط" أعطى إرادة
حرة من جانبه ،إذ يعلم بالتأكيد أنه بعد ما نال النعمة يمكن أن يثبت بالجهاد أو يسقط خالل اإلهمال .لكن

يتقو بعد ،إذ لم
عندما أضاف" :ال يدعكم تُ َّ
جربون فوق ما تستطيعون" يوبخ ضعفهم وخوار قلبهم الذي لم َ
يستطيعوا بعد أن يقاوموا هجمات قوات الشر الروحية ،تلك القوات التي يحارب ضدها هو وغيره من الكاملين
ولحم بل مع الرؤ ِ
دم ٍ
كل يوم ،إذ يقول ألهل أفسس" :فإن مصارعتنا ليست مع ٍ
ساء مع السالطين مع والة العالم
َ
الشر الروحية في السماويَّات" (أف .)37:8وعندما أضاف" :ولكن اهلل أمين
على ظلمة هذا الدهر مع أجناد ّ
الذي ال يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون" بالتأكيد ال يعني أنه ال يدعهم يجربون ،إنما ال ُيجربوا فوق طاقتهم.
فالعبارة األولى تشير إلى إرادة اإلنسان الحرة واألخرى إلى نعمة اهلل الذي يلطف من عنف التجارب.

إذن في كل هذه العبارات توجد براهين أن النعمة اإللهية تعمل في إرادة اإلنسان ال لكي تحميها وتدافع

عنها في كل األمور بطريقة تجعلها ال تدافع عن نفسها بجهادها ضد األعداء الروحيين ،فينسب النصر إلى

نعمة اهلل والهزيمة إلى ضعف اإلرادة...

مثال توضيحي

إن أردنا أن نوضح مراحم خالقنا التي ال نظير لها من أمور أرضية ،ليست مساوية لها في الحنو بل

لمجرد التوضيح ،فإنها تشبه مربية غاية في االهتمام تحمل طفالً في حضنها لمدة طويلة فلكي ،تعلمه المشي
عوض الحبو ،تساعده بمد يدها اليمنى لكي يستند عليها أثناء تبديل قدميه ،وفي لحظة تتركه قليالً ،فإذا ما رأته

يتطوح بشدة تمسك به بسرعة ،واذ تراه يسقط تخطفه وترفعه وتحميه من السقوط أو تسمح له أن يسقط سقطة

خفيفة لترفعه بعدما يكبو .لكن عندما تربيه حتى إلى الصبوة أو قوة الشباب أو الرجولة المبكرة فإنها تعطيه
بعض األحمال واألثقال ال لكي تهلكه إنما لتمرنه ،وتسمح له أن يتنافس مع من هم في عمره.

كم باألكثر األب السماوي الذي هو أب الجميع يعرف كيف يحمل اإلنسان في حضن نعمته لكي ما

يدربه على الفضيلة أمام نظره بواسطة تدريب إرادته الحرة ،ومع ذلك يساعده في جهاده ويسمع له عندما يدعوه،

أحيانا ينتشله من المخاطر حتى بغير معرفته.
و ً

 -25أنواع دعوة النعمة للبشرية

بهذا يتضح بوضوح أن اهلل بواسطة أحكامه التي ال تُستقصى وطرقه البعيدة عن الفحص (رو)11:33
يجذب البشرية إلى الخالص .ويمكننا أن نبرهن على هذا بأمثلة من الدعوات الواردة في األناجيل.
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 اختار الرب أندراوس وبطرس وبقية التالميذ بواسطة حنو نعمته المجانية ،بينما كانوا ال يفكرون في شفائهم
وخالصهم.

معالجا قصر قامته باعتالئه الجميزة ،فلم يستقبله الرب فحسب،
 حينما سعى زكا  -قبل إيمانه  -ليرى الرب
ً
بل وكرمه وشرفه بالذهاب معه إلى مسكنه.
أيضا بغير إرادته وفي مقاومته جذبه الرب إليه.
 بولس ً
تماما ،حتى عندما سأله أن يؤجل ذلك قليالً ليدفن والده لم يسمح له
 وآخر أمره الرب أن يتبعه ويلتصق به ً
بذلك.

 بالنسبة لكرنيليوس إذ كان على الدوام يثابر على الصلوات والصدقات أظهر له طريق الخالص كمكافأة له،

وبواسطة زيارة المالك له أمره أن يستدعي بطرس ويتعلم منه كلمات الخالص التي بها يمكن أن يخلص

هو وكل بيته.

هكذا تهب حكمة اهلل من جوانب متعددة الخالص للبشر بطرق متنوعة وحنوه الذي ال يستقصى،

ويعلن لكل واحد حسب طاقته نعمة جوده ،حتى أنه يريد أن يهب شفاءه ليس حسب مقياس محدد لقوة جالله،

إنما حسب مقاييس اإليمان التي يجدها في كل واحد ،أو حسبما يعطي هو بنفسه كل واحد .ألنه عندما آمن

شخص أنه ألجل برئه من البرص تكفيه إرادة المسيح وحدها لشفائه قال الرب" :أريد فاطهر" (مت .)1:6وعندما
توسل آخر أن يأتي الرب ويقيم ابنته الميتة عن طريق أن يمسكها بيده ،دخل الرب منزله كما ترجى ذاك ووهب

له ما قد سأله .وآخر آمن أن ما هو رئيسي لخالصه يتوقف على مجرد أمر (كلمة) من فم الرب وأجابُ " :ق ْل

كلمة فيب أَر ُغالمي (خادمي)" (مت .)6:6قال له" :اذهب وكما آمنت ليكن لك" (مت .)31:6وآخرون إذ ترجوا
ً
الشفاء من لمس هدب ثوبه وهبهم عطية الشفاء العظيمة.
البعض عندما سألوه وهبهم الشفاء من أمراضهم .وآخرون قدم لهم الشفاء من غير أن يسألوه ،وآخرون

حثهم لكي يطلبوا ذلك قائالً" :أَتريد أن تب أرَ؟" (يو ،)8:5وآخرون عندما كانوا بال رجاء أعانهم من تلقاء نفسه.

إنه يطلب إرادة البعض قبل أن يشبع احتياجاتهم قائالً" :ماذا تريدان أن أفعل بكما" (مت .)17:72وبالنسبة
ألخرى لم تكن تعرف الطريق لتحقق ما ترغب فيه ،أظهر لها الطريق في حنو قائالً" :إن ِ
آمنت ترين مجد اهلل"

(يو.)42:33

سكب أعماله الشفائية علي البعض كقول اإلنجيلي" :وشفى مرضاهم" (مت .)34:34لكن بالنسبة

آلخرين توقفت عطايا اهلل التي ال تحد إذ قيل" :ولم يقدر أن يصنع هناك وال قوةً واحدة ...وتعجب من عدم
إيمانهم" (مر .)5:8،8وهكذا يظهر أن جود اهلل فعالً يتوقف على طاقة اإليمان حتى أنه قيل" :بحسب إيمانكما
ليكن لكما" (مت ،)74:4وآلخر قيل" :اذهب وكما آمنت ليكن لك" (مت ،)31:6وآلخر" :ليكن ِ
لك كما تريدين"

أيضا" :إيمانك قد شفاك" (لو.)47:36
(مت ،)76:35و ً

 -26النعمة اإللهية تسمو بالحدود الضيقة التي لإليمان البشري

ليته ال يتصور أحد أننا قدمنا هذه األمثلة لكي ننسب النصيب األكبر من خالصنا على إيماننا نحن

وذلك كما يظن البعض بتصورات أرضية ،هؤالء الذين ينسبون كل شئ لحرية اإلرادة ،قائلين أن نعمة اهلل توزع
حسب استحقاقات كل إنسان .وانما نؤكد بوضوح رأينا الذي يعلن بجالء بغير لبس أن نعمة اهلل غاية في

السمو والوفرة وأحيا ًنا توسع الحدود الضيقة لنقص اإليمان البشري.

782

مناظرة 31

نذكر ما حدث في حالة الحاكم الوارد في اإلنجيل ،الذي إذ آمن أنه من األسهل أن يشفي له ابنه من

سيد انزل قبل أن يموت ابني"
مرضه عن أن يقيمه من الموت مستعجالً الرب ليذهب إليه في الحال قائالً" :يا ّ
(يو ،)46:4ولو أن الرب وبخه لقلة إيمانه بهذه الكلمات" :ال تؤمنون إن لم تروا ٍ
آيات وعجائب" إال أنه لم يعلن
ْ
نعمة الهوته قدر ضعف إيمان الرجل ،وال نزع مرض الحمى المميت بحضور الرب بالجسد كما أراد الرجل ،إنما

حي" (يو.)52:4
بكلمة قوته قال له" :اذهب .ابنك ّ

أيضا أن الرب سكب من غنى نعمته الغنية في حالة شفاء المفلوج ،الذي وان كان قد سأل من
نق أر ً
أجل شفاء جسده إال أنه وهبه شفاء النفس أوالً بقوله" :ثِ ْق يا ُبَن َّي .مغفورة لك خطاياك" (مت .)7:4واذ لم
يصدقه الكتبة أنه يقدر أن يغفر خطايا البشر ،شفى أعضاء الرجل بقوة كلمته نازًعا مرض الفالج بالقول" :لماذا

بالشر في قلوبكم؟ ُايما أيسر أن يقال مغفورة لكي خطاياك .أو أن يقال قُ ْم و ِ
أمش .ولكن لكي تعلموا أن
تفكرون
ّ
ٍ
حينئذ قال للمفلوج :قُم أحمل فراشك واذهب إلى بيتك"
سلطانا على األرض أن يغفر الخطايا،
البن اإلنسان
ً
(مت.)8-4:4

جيا الشفاء من حركة
ملقيا  16سنة بجوار حافة البركة ،متر ً
بنفس الطريقة في حالة اإلنسان الذي كان ً

الماء ،فقد أظهر غنى جوده له من غير أن يسأله .فعندما رغب أن يقيمه قال له" :أَتريد أن تب أَر" (يو.)8:5

الماء" (يو،)2:5
تحرك
وعندما أشتكى من عجز المعونة البشرية قائالً" :ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى َّ
ُ
وهبه الرب في حنوه العفو عن عدم إيمانه وجهله وأبرأه وأعاده إلى صحته األولى ،ليس كما كان يتوقع ،بل كما

يريد الرب نفسه قائالً له" :قُ ْم .احمل سريرك وا ِ
مش" (يو.2)6:5


ملخص المبادئ
منسحق.

 الطهارة الداخلية عطية مجانية تهبها النعمة اإللهية ،وهي ال تُعطى إال للمجاهدين المثابرين بقلب
 نعمة السيد المسيح حاضرة بين أيدينا كل يوم ...غايتها وعملها أن تجتذب كل الناس لكي يخلصوا.
 الجهاد والنعمة طريق واحد ...فهما متالزمان ال يمكن فصلهما ،ألن الجهاد الحقيقي ال يمكن القيام

به بغير النعمة ،وال النعمة تعمل في المتراخين ...فال عجب إن رأينا اهلل يأمرنا بوصايا معينة لتنفيذها ...وفي

نفس الوقت نطلب نحن في جهادنا أن ينفذ اهلل ما أمرنا به في حياتنا .ونذكر في ذلك األمثلة التالية:

تعبين" (مت ،)76:33وفي نفس الوقت ال
 -3اهلل يأمرنا" :اقتربوا إلى اهلل" (يع ،)6:4و "تعالوا َّ
الم َ
إلي يا جميع ُ
يقدر أحد أن يأتي إليه ما لم يجتذبهُ اآلب (يو.)44:8
 -7الوصية تقولَ " :م ّه ْد سبيل رجليك" (أم ،)78:4ونحن نطلب من اهلل أن يسهل لنا الطريق (مز.)6:5
 -1الوصية تأمر" :اطرحوا عنكم كل معاصيكم" (حز )13:36ونحن نطلب عمل اهلل القادر وحده أن ينزع عنا
القلب الحجري (حز)34:33،72

 -4الرب يأمر" :اغسلي من الشر ِ
قلبك" (إر ،)34:4ونحن نصرخ إليه" :طهّ ْرني بالزوفا فأطهر" (مز.)2:53
 -5الوصية تقول" :ازرعوا ألنفسكم نور المعرفة" (هو ،)37:32والكتاب يعلمنا أن اهلل هو "المعلم اإلنسان
2تحدث بعد ذلك عن عناية اللّه التي ال تستقصي وكيف أنه بطرق متنوعة وأحكام ال تفحص يبحث عن اإلنسان ويطلبه ويدافع عنه.

منعا لإلطالة والتكرار.
ويعتبر ذلك ملخص للمناظرة كلها لهذا لم أترجمها ً
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معرفةً" (مز.)32:44

ٍ
كل ٍ
تحفظ احفظ قلبك" (أم ،)71:4مع أن "سالم اهلل الذي يفوق َّ
عقل يحفظ
 -8الوصية تطلب" :فوق كل
قلوبكم" (في.)2:4

ِ
عنقك" (إش ،)7:57مع أن "الرب يطلق األسرى" (مز.)2:348
 -2الوصية تنادي" :انحلّي من ُرُبط
 -6باختصار يطالبنا الرب على لسان رسوله" :اركضوا لكي تنالوا" (3كو ،)74:4وفي نفس الوقت يقول" :ال
شيئا إن لم يكن قد أُعطي من السماء".
يقدر أحد أن يأخذ ً

يقيد ،بعيد عن الفحص وفوق كل استقصاء ،وال يمكننا أن نقول أيهما يبدأ
 على كل فإن عمل اهلل ال ّ
أوالً الجهاد أم النعمة ،وال تتوقف نعمة اهلل في سخائها على طريقة واحدة فهناك طرق كثيرة منها:

 -3اختيار اهلل  -بحنو نعمته المجانية  -أندراوس وبطرس ..من غير أن يفكروا في شفائهم وخالصهم.
 -7اختار زكا ألنه كان يناهض ويبحث ليرى يسوع من هو.
 -1جذب بولس بغير إرادته وهو مقاوم للرب.

مانعا إياه أن يذهب ويدفن أباه.
 -4جذب آخر ليتبعه ً
 -5أعلن ذاته ورسالته لكرنيليوس من أجل مثابرته على الصلوات والصدقات.
 النعمة اإللهية تهب اإلنسان حسب طاقة إيمانه.
 -3فمن كان يكتفي أن يريد الرب له الشفاء ُليشفى كان يقول له" :أريد فأطهر".
 -7ومن كان يطلب كلمة من فم اهلل يقول له" :كما آمنت يكون لك".

 -1ومن يؤمن بلمس هدب ثوبه يشفى ،هكذا حسب إيمانه هذا يشفى.

 -4ومن يطلب أن يأتي الرب إلى بيته ويمسك بيد مريضه… هكذا قدر إيمانه يهبه.
أحيانا توسع النعمة حدود إيماننا الضيقة:

ً
 -3فالرجل الذي طلب من الرب أن يسرع إلى بيته لئال يموت ابنه ...أعطاه شفاء ابنه من غير أن يذهب معه.

ت أخي" (يو ،)73:33أقام لها لعازر أخيها بعدما أوضح لها
 -7ومرثا التي قالت له" :لو كنت ههنا لم َي ُم ْ
إمكانياته أنه هو القيامة.
أحيانا يهب الرب نعمته من غير أن نسأله ...كما فعل مع مريض بيت حسدا الذي ذهب إليه

ً
بنفسه وسأله" :أتريد أن تبرأ؟".
أحيانا يمتنع عن تقديم نعمته بسبب عدم اإليمان.
و ً
أخير فإن نعمة اهلل تعمل في المجاهدين وتعينهم ،دون أن تفقدهم حرية إرادتهم حتى يتكللوا ،هذا
ً ا
الجهاد مهما بلغ قدره ال ينفي عن النعمة مجانيتها.
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مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
41

المعرفة الروحية
لألب نسطور
Abbot Nesteros
 -4مقدمة

يقتضي طريقنا منا أن نتبع تعاليم األب نسطور ،رجل ممتاز في كل شيء وخاصة في المعرفة

غيبا بعض أجزاء من الكتاب المقدس ،ورغبنا في أن يشرحها لنا،
العظيمة .هذا األب لما رآنا قد استظهرنا ً
خاطبنا بهذه الكلمات:
شاسعا فيما بينها ،كما هو في مختلف الفنون
يوجد في هذا العالم عدة أنواع من المعرفة تختلف اختالفًا
ً
والعلوم .فكل الفنون أو العلوم الضارة منها أو النافعة في هذه الحياة الزمنية ال يوجد واحد منها ليس له نظام أو
وسيلة بها يتفهمها الذين يرغبون في تعلمها .فإن كان لهذه الفنون وسائل معينة يلزم إتباعها ألجل انتشارها ،فكم
باألحرى يكون األمر بالنسبة النتشار ديانتنا والتعبير عنها ،التي تقوم على التأمل في األسرار الخفية غير

زمنيا ،بل مكافأة أبدية ،أن تعتمد على نظام ثابت ونسق معين .والمعرفة الخاصة بها
نفعا ً
المنظورة ،وال تطلب ً
لها جانبان:
الجانب األول :المعرفة العملية التي ننالها بتقدمنا في الفضيلة والتنقي من األخطاء.
الجانب الثاني :المعرفة التي تحوي التأمل في اإللهيات ،ومعرفة األفكار التي هي غاية في القداسة.

 -2بلوغ المعرفة الروحية

من يبغي الوصول إلي هذه المعرفة النظرية (التأمل في اإللهيات) ،يلزمه أوالً أن يتبع المعرفة العملية

(اإلختبارية) بأقصى ما يمكن ،ألن هذه المعرفة العملية يمكن أن تطلب دون النظرية ،أما النظرية فيستحيل
اقتنائها بدون العملية .إذ يوجد مراحل معينة محددة ومرتبة يصعد بها تواضع اإلنسان إلي العلي ...فال يقدر أن
يطير اإلنسان إلي المرحلة الثانية ما لم يبدأ باألولى .باطالً يجاهد اإلنسان من أجل رؤية اهلل ،ما لم تزول عنه

آثار الخطية ،ألن " الحكمة ال تلج النفس الساعية بالمكر وال تحل في الجسد المسترق للخطيئة .ألن روح التأديب
القدوس يهرب من الغش ،ويتحول عن األفكار السفيهة وينهزم إذا حضر اإلثم" (حك .)5 ،1:4
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 -3الكمال العملي يعتمد على نظام مزدوج
الكمال العملي يعتمد على نسق مزدوج:

الوسيلة األولى :هي أن نتعرف على طبيعة كل األخطاء وطريقة عالجها.

الوسيلة الثانية :هي أن نكتشف تدبير الفضائل ،ونشكل أذهاننا بكمال الفضائل ،حتى تطيعها أذهاننا،

ليس كمن هي مجبرة على هذا ،وال كمن يخضع لنفوذ ٍ
قاس ،إنما تبتهج بطبيعتها الصالحة وتنجح فيها ،وتصعد
ذلك الطريق الضيق الصعب الذي للفرح الحقيقي .ألنه كيف يمكن لإلنسان الذي ال ينجح في فهم طبيعة

أخطائه وال يحاول أن يقطع دابرها أن يقتني فهم الفضائل ،التي هي المرحلة الثانية من االختبار العملي ،أو
يتفهم األسرار الروحية واألمور السماوية التي هي المرحلة العالية الخاصة بالمعرفة النظرية؟

من الضروري لنا أن نؤكد أنه ال يستطيع اإلنسان أن يتقدم إلي العال ما لم يرتفع بعد إلي األمور التي

هي أقل ،وبالتالي يعجز عن إدراك األمور التي هي من خارج (أي التي تفوق إدراكه الحالي) ما لم ينجح أوالً في

فهم ما هو في متناول فهمه.

جهدا بغرض مزدوج :ألجل سحق الرذيلة ،وألجل نوال الفضيلة .هذا القول
يجدر بنا أن نعرف أن نبذل ً

ليس من تخميننا ،وانما نتعلمه من كلمات اهلل التي وحدها تعرف قوة عمله ووسيلته ،إذ يقول" :لتقلع وتهدم وتهلك

وتنقض وتبني وتغرس" (إر .)4::4إنه يشير إلي أن التخلص من األمور المهلكة يتطلب منا أربعة أمور :تقلع،
وتهدم ،وتهلك ،وتنقض .أما تنفيذ ما هو صالح ونوال نصيب في البر فيحتاج فقط إلي أن "تبني وتغرس" .هذا

يشير بشهادة كاملة أن تمزيق الشهوات المتأصلة التي للجسد والروح ونزوعها أصعب من إدخال الفضائل

الروحية وزرعها.

 -1أنواع طرق المعرفة العملية

هذه الحياة العملية ،التي قيل عنها أنها تتأسس على تدبير مزدوج (أي هدم األخطار وبناء الفضيلة)

تتوزع بين أعمال واهتمامات كثيرة .فالبعض يركزون كل غرضهم في التمتع بحياة النسك الخفية ونقاوة القلب،

وذلك مثل إيليا واليشع في القديم ،وأنطونيوس وآخرون اقتدوا به في أيامنا هذه .هؤالء التصقوا باهلل تماماً خالل
سكون الوحدة .والبعض بذلوا كل جهدهم واهتمامهم في نظام االخوة وحرصوا على حياة الشركة .وذلك مثل األب

كبير بجوار مدينة  .Thmuisوآخرون مشابهون في االستحقاقات كانوا
دير ًا
يوحنا 4الذي ظهر حديثاً ،والذي رأس ًا
كرما ورحمة ،األمر الذي به
بارزين مثل الرسل .والبعض يفرحون بخدمة إضافة الغرباء والزائرين ،المملوءة ً
أرضى إبراهيم ولوط الرب .وفي وقتنا هذا يوجد مقاريوس المبارك ،رجل فريد من جهة كرمه واحتماله ،هذا الذي
كان يقوم بخدمة بيت الضيوف الذي في اإلسكندرية بطريقة جعلته ال يقل عن أولئك الذين انسحبوا إلي البرية.

والبعض اختاروا االهتمام بالمرضي .والبعض كرسوا حياتهم للتشفع عن اآلخرين ،حيث يقدمون صلواتهم من
أجل المتضايقين والحزانى .والبعض كرسوا حياتهم للتعليم أو إلعالة المساكين وهكذا ظهروا بين الرجال

الممتازين بسبب حبهم وصالحهم.

 -5المثابرة فيما اختاره اإلنسان

من األفضل والنافع لإلنسان أن يجاهد بكل طاقته لينال كماال في العمل الذي بدأ فيه واختاره حسب

 4يشك فيما إذا كان هو نفسه األب يوحنا المذكور في كتاب المؤسسات  ،2::5والذي تنسب إليه المناظرة .41
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النعمة التي نالها .واذ يمدح فضائل اآلخرين ويعجب بها ال ينحرف عن الطريق الذي اختاره من بين الطرق.
ِ
األعضاء لها عمل واحد ،هكذا
وكما يقول الرسول بأن جسد الكنيسة واحد ،لكن األعضاء كثيرة "ولكن ليس جميع
كل و ٍ
لبعض َّ
ٍ
احد لآلخر .ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب
بعضا
نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء
ً

َنبوة فبالنسبة إلي اإليمان أم خدمة ففي الخدمة .أم المعلّم ففي التعليم .أم الواعظ ففي
النعمة المعطاة لنا .أ َّ
ٍ
ٍ
الوعظ .الم ِ
ٍ
فبسرور" (رو.):-1:42
فباجتهاد .الراحم
المدبر
عطي
فبسخاءّ .
ألنه ال يقدر ع ضو أن يقوم بعمل األعضاء األخرى ،فالعين ال تقدر أن تقوم بعمل اليد ،وال األنف

بعمل األذن .هكذا ليس الكل رسالً ،وال الكل أنبياء ،وال الكل معلّمين ،وليس للكل مواهب شفاء ،وال الكل يتكلم
بألسنة ،وال الكل يفسر (4كو.)2::42

 -6مضار التشتت في طريق الحياة الروحية

أحدا يمدح فضائل معينة
أما أولئك الذين لم يستقروا بعد على الطريق الذي يسلكونه ،هؤالء متي سمعوا ً
يثيرهم هذا المديح محاولين تنفيذها .وفي هذا الضعف البشرى يشتتون جهودهم بال هدف .ألنه توجد استحالة أن
جميعا
يتفوق اإلنسان في كل األعمال الصالحة التي سبق أن عددتها .فإذا ما اشتاق إنسان إلي اقتنائها
ً

بدرجة متساوية ،يصل بالتأكيد إلي هذه النتيجة :بينما هو مجتهد في كل عمل ،ال ينجح في أي واحد منها،
بل يخسر بدال من أن يكسب وذلك بسبب التغيير والتبديل بينها .ففي طرق كثيرة يتقدم البشر تجاه اهلل ،وهكذا

ثبت أنظاره تجاهه من غير أن يغير طريقه ،حتى يصير كامالً في طريقة
يلزم على كل إنسان أن يكمل ما ّ
الحياة التي له.

 ... -7ففي بعض األمور التي يصنعها البعض بحق يكون من الخطأ أن يقلدها اآلخرون ،فما قد يفيد
البعض قد يضر الغير .ولكي ما نعطي مثاالً نذكر األعمال الصالحة التي اعتاد األب يوحنا أن يذكرها ال
لالقتداء بها بل إلعجابه بها ...فقد جاء إليه رجل علماني وقدم له بكور محصوله .وفي أثناء حضوره كان عند
األب رجل متسلط عليه شيطان في منتهى العنف .هذا الشخص ازدرى بأوامر األب يوحنا ورفض الشيطان أن

يترك الجسد الذي سكن فيه ،ولكن بمجيء الرجل العلماني خاف الشيطان للحال وهرب في خزي عظيم ...تعجب

علمانيا .فبدأ
كثير من أجل النعمة الواضحة التي لهذا الرجل ،ومما زاد من دهشته أنه رآه
الشيخ (األب يوحنا) ًا
ً
يسأله بتدقيق عن طريقة سلوكه وحياته .واذ أجابه أنه يعيش في العالم ومرتبط برباط الزوجية ،تأمل يوحنا
مستفسر عن طريقة سلوكه في الحياة .فأعلن له الرجل أنه فالح
ًا
الطوباوي عظمة فضيلته ونعمته ،وسأله باألكثر
يجد طعامه بالتعب اليومي بصعوبة وليس له أي عمل صالح يقوم به سوى أنه ال يذهب قط في الصباح إلي

الحقل وال يعود إلي بيته ما لم يقدم الشكر للّه الذي يهبه طعامه اليومي .وال يمد يده إلي المحصول ما لم يقدم
البكور والعشور ،وال يجر ثوره خارج حدود حقله ما لم يكممه حتى ال يلحق جاره أية خسارة بسبب إهماله...

وتحت اإللحاح في االستفسار اعترف الرجل أنه كان يرغب في حياة الرهبنة ،وقد أجبراه والداه على الزواج منذ

عاما ...فحفظ زوجته بتوالً في بيت العذارى .ولما سمع الشيخ اندهش ،وعرف أنه ليس عبثاً أن
اثنتي عشر ً
الشيطان لم يحتمل حضوره.

متعجبا منه بشدة ،لكنه لم ينصح أي أحد
بالرغم من أن األب يوحنا كان يريد أن يخبر بهذه القصة
ً
أن يصنع هذا .ألنه ما هو حق بالنسبة إلنسان قد يكون خطأ بالنسبة لغيره ويعرضه للخطر .كما ال يمكن
للجميع أن ينفذوا ما قد وهبه اهلل لقليلين كهبة خاصة.
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 -8عن المعرفة الروحية
لنعد إلي شرح "المعرفة" موضوع هذه المناظرة .كما قلنا قبال أن المعرفة العملية توزع بين مواضيع

واهتمامات كثيرة .أما المعرفة النظرية فتنقسم إلي قسمين :التفسير التاريخي والتفسير الروحي...
المعرفة (أو التفسير) الروحية ثالثة أنواع:

أ  -التفسير المجازي أو استخدام االستعارة .tropological

ب -التفسير الرمزي .allegorical

ج -التفسير التشبيهي ...anagogical
يحتضن التفسير التاريخي معرفة األمور المنظورة (كما هي) ،وذلك كما ورد في أقوال الرسول بصورة

الحرة .لكن الذي من الجارية
متكررة مثل قوله" :فإنه مكتوب أنه كان إلبراهيم ابنان واحد من الجارية واآلخر من َّ

الحرة فبالموعد" (غال.)22:1،22
ولِد حسب الجسد وأما الذي من َّ

حاليا هو رمز للمستقبل بشكل سرى ،إذ يقول
التفسير الرمزي هو ما يختص بالمستقبل ،فما يحدث ً
سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر ،ألن
الرسول" :وكل ذلك رمز ،ألن هاتَين هما العهدان أحدهما من جبل
َ
سيناء في العربية ،ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها" (غال.)21:1،25
هاجر جبل
َ

ار سماوية مقدسة عالية .إذ يكمل الرسول قوله
أما التفسير التشبيهي فيستنبط من األسرار الروحية أسرًا
حرة .ألنه مكتوب افرحي أيتها العاقر التي لم تلد.
جميعا) فهي َّ
بهذه الكلمات" :وأما أورشليم العليا التي هي ُّ
أمنا ( ً
اهتفي واصرخي أيتها التي لم َّ
تتمخض فإن أوالد الموحشة أكثر من التي لها زوج" (غال.)27 -22:1

أما التفسير المجازي أو االستعاري فهو التفسير األخالقي الذي يختص بالتعليم العملي ،كما لو كنا

نفهم العهدين (المذكورين في النص السابق غال )27-22:1على أنهما التعليم العملي والنظري .أو كأن نفسر
سبحي ِ
سبحي يا أورشليم َّ
إلهك يا صهيون"
الربّ .
أورشليم أو صهيون على أنها النفس البشرية ،وذلك كما جاءّ " :

(مز .)42:417

ويمكن تطبيق هذه األنواع األربعة من التفسير السابق ذكرها في موضع آخر .فتؤخذ أورشليم الواردة في

اآلية السابقة في أربعة معان:

(أ) المعنى التاريخي :وهي مدينة أورشليم ذاتها...
(ب) المعنى الرمزي :أي كنيسة المسيح.

جميعا.
(ج) المعنى التشبيهي :أي مدينة اهلل السماوية ،التي هي أمنا
ً
(د) المعنى المجازي (االستعاري) :أي النفس البشرية.

يتحدث الرسول المبارك عن هذه األنواع األربعة من التفسير هكذا" :فاآلن أيُّها االخوة إن ج ْئت إليكم
متكلّما ِ
ٍ
بإعالن أو ٍ
ٍ
بتعليم؟!" (4كو.)6:41
بنبوٍة أو
بألسَن ٍة فماذا أنفعكم إن لم أكلّمكم إما
بعلم أو َّ
ً
تفسير
ًا
(أ) اإلعالن :ينتمي إلي التفسير الرمزي ،ألن ما قد تم في الحدث التاريخي يعلن في داخله
آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة ،وجميعهم اجتازوا في البحر،
ً
روحيا ،مثال ذلك ما جاء شارًحا كيف أن " َ
احدا
احدا
وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر ،وجميعهم أكلوا
روحيا ،وجميعهم شربوا شرًابا و ً
طعاما و ً
ً
ً
روحيا ،ألنهم كانوا يشربون من صخرٍة روحيَّة تابعتهم والصخرة كانت المسيح" (4كو .)1-4:4:هذا الشرح
ً
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يوميا.
رمزي ،إذ فيه يقارن ما قد حدث بما يخص جسد المسيح ودمه اللذين تناولهما ً
(ب) أما "العلم" فيشير به الرسول إلي التفسير المجازي (االستعاري) بنفس الطريقة ،هذا الذي به

نستطيع خالل الدراسة باهتمام أن نرى كل األمور التي تحدث بإدراك (تمييز) عملي متى كانت هذه األمور مفيدة

وصالحة .مثال ذلك عندما يطلب منا أن نحكم في أنفسنا" :هل يليق بالم أرَة أن تصلّي إلي اهلل وهي غير
َّ
مغطاة؟!" (4كو ،)42:44وهذا األمر يحوي فيه معنى أخالقي.

مشير إلي التفسير التشبيهي
ًا
(ج) كذلك "النبوة" التي وضعها الرسول في المكان الثالث،
 ،anagogicalحيث تطبق الكلمات الواردة علي أمور مقبلة غير منظورة .وذلك كما قيل" :ثم ال أريد أن تجهلوا
نؤمن أن يسوع مات وقام
جاء لهم .ألنه إن كنا ْ
أيها االخوة من جهة الراقدين لكي ال تحزنوا كالباقين الذين ال ر َ
األحياء الباقين إلي
الرب أننا نحن
أيضا معه .فإننا نقول لكم هذا بكلمة ّ
فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم اهلل ً
َ
ِ
ٍ
الرب ال نسبق الراقدين .ألن الرب نفسه بهتَ ٍ
ِ
السماء
مالئكة وبوق اهلل سوف ينزل من
اف بصوت رئيس
مجيء ّ
واألموات في المسيح سيقومون َّأوالً" (4تس.)42-42:1

(د) وأما "التعليم" فيحوي العرض التاريخي البسيط ،حيث ال يكمن فيه أي معنى سري ،إنما يتحدث
َّ
َّ
أيضا أن المسيح مات من أجل
بكلمات واضحة ،كما في العبارة" :فإنني سلمت إليكم في األول ما قبلته أنا ً
خطايانا حسب الكتب .وأنه د ِفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب .وأنه ظهر لصفا ثم لإلثني عشر"
مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس"
مولودا من ام أرٍَة
(4كو .)5 -2:45و "أرسل اهلل ابنه
ً
ً
(غل.)5،1:1

 -9كيف نقتني المعرفة الروحية من العملية؟
أوالا :إن كنتم مشتاقين إلى الحصول على نور المعرفة الروحية ،معرفة ليست خاطئة ألجل كبرياء فارغ
لتكونوا رجاالً فارغين .يجدر بكم أوالً أن تلتهبوا بالشوق نحو هذا التطويب الذي نق أر عنه" :طوبى لأل َْنِق ِ
ياء القلب،
ِ
كضياء الجلد ،والذين
ألنهم يعاينون اهلل" (مت  .)::5بهذا تنالون ما قاله المالك لدانيال" :والفاهمون يضيئون
ُّ
ردوا كثيرين إلي البر كالكواكب إلي أبد الدهور" (دا .)2:42ويقول نبي آخر" :ازرعوا ألنفسكم بالبر (حيث يوجد

وقت)" (هو.)42:4:

هكذا يلزمنا المثابرة بجهاد في القراءة ،األمر الذي أراكم تصنعونه ،مع السعي بكل اشتياق لنوال المعرفة

العملية االختبارية أوالً ،أي المعرفة األخالقية .ألنه بغيرها ال يمكن اقتناء النقاوة النظرية التي نتكلم عنها ،وبهذا
أتعابا كثيرة
ال ينطقون بكلمات غيرهم معلمين بها ،إنما بالسمو في العمل والتنفيذ .فبعدما يبذلون
ً
جهودا و ً
يستطيعون أن ينالوا المعرفة الروحية كمكافأة لهم من أجلها .واذ يقتنون المعرفة ،ال من مجرد التأمل في الشريعة،

بل كثمرة لتعبهم ،يتغنون مع المرتل قائلين" :من وصاياك تفهمت" (مز  .)4:1:441واذ يقهرون كل شهواتهم

رب أرنم .أتعقل في طري ٍ
يقولون بكل ثقة" :لك يا ِّ
ق كامل" (مز  .)2 ،4:4:4فمن يجاهد في طريق كامل بقلب
نقي يترنم بالمزمور ويتعقل (يتفهم) الكلمات التي يسبح بها.

إن أردتم أن تعدوا قلوبكم هيكالً للمعرفة الروحية ،فنقوا أنفسكم من آثار كل الخطايا وتخلصوا من

اهتمامات هذا العالم ألن هناك استحالة على النفس التي ترتبك باهتمامات العالم  -ولو إلي درجة بسيطة -

مصدر للتفسير الروحي وتجاهد في قراءة األمور المقدسة.
ًا
أن تقتني عطية المعرفة ،أو تصير
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سنا ،أن تطلبوا الحرص
ويجدر بكم أن تهتموا في المكان األول ،وخاصة بالنسبة لك يا يوحنا األصغر ً
فيما أكلمكم به ،وان ترتبطوا بالسكون المطلق ،مقتنين أول كل شيء تواضع القلب الثابت لكي يحملكم إلي
كمال الحب ،ال إلي المعرفة التي تنفخ بل التي تنير.

إنه يستحيل على الذهن غير النقي أن يقتني هبة المعرفة الروحية .لذلك تجنبوا هذا بكل حرص ممكن

لئال خالل غيرتكم في القراءة ال يرتفع فيكم نور المعرفة وال المجد الدائم الموعود به خالل النور النابع عن

القراءة ،بل ترتفع أدوات تدميركم خالل الزهو الفارغ.

ثانيا :يلزمكم أن تجاهدوا بكل وسيلة ممكنة أن تتخلصوا من كل األفكار العالمية المقلقة ،وتسلموا
ً
أنفسكم للقراءة المقدسة بمثابرة بغير انقطاع حتى يمتلئ قلبكم بالتأمل الدائم ،وتشكلكم القراءة لتتكلموا على

شبهها .بهذا تجعل القراءة قلبك أشبه بتابوت العهد يحمل في داخله لوحين حجريين هما الثقة الكاملة في
العهدين (القديم والجديد) .وفيه القسط الذهبي أي ذاكرة نقية غير دنسة ،تحفظها صالبة دائمة للمن المحفوظ
فيها ،أي االحتمال والعذوبة السماوية التي للتفسير الروحي وخبز المالئكة .كذلك يوجد فيه عصا هارون ،أي
الخشبة المنقذة التي لربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة الحقيقي ،والتي تفرخ على الدوام ذاكرة حية غير مائتة.

ألن هذا هو القضيب الذي خرج من أصل يسى ومات وقام في حياة قوية .هذا كله تحت حراسة الكاروبين :أي
كمال المعرفة التاريخية والروحية .ألن الكاروبيم يعني مجموعة من المعرفة (إذ هو مملوء أعيننا) ،وهذه المعرفة
تحمي عرش اهلل الرحوم أي سالم القلب .فهي تظلله ضد كل هجمات الشر الروحية .وبهذا تحمل نفوسكم ال

إلي تابوت العهد اإللهي فحسب ،بل والي الملكوت الكهنوتي ،حاملة فيها محبة النقاوة غير المنكسرة ،وذلك

بتنفيذها الوصايا المعطاة للكهنة خالل الدراسات الروحية ،وترتبط بواهب الشريعة كما قيل "ال يخرج من المقدس
يدنس مقدس ِ
إلهه" (ال ،)42:24بمعنى ال يخرج من قلبه ،هذا الذي وعد الرب أن يسكن فيه إلي األبد قائالً
َلئالَّ ّ

"إني سأَسكن فيهم وأسير بينهم" (2كو.)42:2

لهذا يجدر بنا أن نستوعب في ذاكرتنا كل ما ورد في الكتاب المقدس باجتهاد ،ونكرره بغير انقطاع،

ألن هذا التأمل الدائم يهبنا ثمرة مزدوجة:

أوالً :إذ يمتص انتباه الذهن في القراءة واالستعداد للدروس ،ال يمكن أسره بسهولة في أي فخ من فخاخ

األفكار الشريرة.

ثانيا :األمور التي ننشغل بها ...والتي نحاول تكرارها ،إن كنا ال نفهمها وقت قراءتها لكننا سنفهمها بعد
ً
ذلك بوضوح ...فعندما نكون في راحة (ليالً) ،تكون نفوسنا كما لو أنها قد غطت في سبات عميق ،وينكشف لنا
فهم الكثير من المعاني السرية التي لم ندركها أثناء عملنا خالل ساعات النهار.

 -44فهم الكتاب المقدس بصور متعددة

جديدا بالنسبة لنا.
إذ تنمو نفوسنا بواسطة هذه الطرق الخاصة بالدراسة ،يلبس الكتاب المقدس وجهًا
ً
نموا في تذوق جمال معانيه المقدسة ،ألن اإلنسان يطبق معانيه حسب قدرة فهمه ،فبالنسبة
وبنمونا نحن نجد ً
للجسدانيين تظهر لهم معانيه أرضية ،ويجدونها الروحانيون إلهية.

لكي ما نوضح قصدنا هذا بأكثر جالء بمثال ،نكتفي بأن نأخذ عبارة واحدة من الشريعة كمثال نبرهن

به على أن جميع الوصايا يطبقها البشر حسب قياس حالهم .فقد جاء في الشريعة "ال ِ
تزن" (خر.)41:2:

(أ) هذه يمكن أن تالحظ بحق حسب المعنى الحرفي للعبارة ،وذلك بالنسبة للذين ال يزالون في عبودية
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الشهوات الدنسة.
(ب) أما اإلنسان الذي ترك بالفعل مثل هذه األفعال القذرة واالنفعاالت الدنسة ،فإنه ينظر إلي الوصية

افضا العرافة والتفاؤل والتشاؤم ...على
في الروح .يراها تطالبه بترك العبادة الوثنية وشكوك األوثان وخرافتها ،ر ً
أي األحوال ال يرتبك بأي خزعبالت تفسد بساطة اإليمان ...فنحن نق أر عن أورشليم أنها قد تدنست بزنا من هذا
ِ
ضعفت من كثرة
النوع على الجبال العالية وتحت كل شجرة خضراء (إر ،)2:2ويوبخها الرب بالنبي قائالً" :قد

ِ
ِ
ِ
مشور ِ
عليك"
ويخلصوك مما يأتي
المعرفون عند رؤوس الشهور
السماء الراصدون النجوم
ليقف قاسموا
اتك.
ْ
ّ
موبخا إياهم قائالً" :شعبي يسأَل خشبه وعصاه تخبره ،ألن
(إش .)42:17وتحدث عن هذا الزنا في موضع آخر
ً
روح الزنى قد أضلَّهم فزنوا من تحت إلههم" (هو.)42:1
نوعا ثالثًا من الزنا يجب تجنبه ،وهو االرتداد
(ج) أما من ترك مثل هذين النوعين من الزنا ،فسيجد ً
2
تمس وال تَذ ْق وال
أياما و ًا
شهور وأوقاتًا وسنين" و"ال َّ
إلي األمور اليهودية التي يقول عنها الرسول" :أَتحفظون ً

تدا إلي اليهودية مرة
َّ
تجس؟!" (غل ،4::1كو )24:2وبال شك من يسقط في هذا يزني وراء السيد المسيح (مر ً

افضا الدخول إلي العمق الذي أعلنه الرب يسوع) ،فال يستحق أن يسمع من الرسول
أخرى في شكلها الخارجي ،ر ً
جل و ٍ
القول التالي" :فإني أغار عليكم غيرة اهلل ،ألني خطبتكم لر ٍ
اء عفيفةً للمسيح" (2كو،)2:44
احد أل ّ
قدم عذر َ
فسد أذهانكم عن البساطة
وانما توجه إليه هذه الكلمات" :ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحيَّة َّ
اء بمكرها هكذا ت َ
حو َ
التي في المسيح" (2كو.)2:44

(د) ومتى هرب اإلنسان من دنس مثل هذا الزنا ،يبقى نوع رابع ،هذا الذي يرتكب خالل االتصاالت

الشريرة الناجمة عن التعليم الهرطوقي .ويتحدث الرسول المبارك عن هذا قائالً" :ألني أعلم هذا أنه بعد ذهابي
ذئاب خاط ْفة ال تشفق على الرعيَّة .ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلَّمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التالميذ
سيدخل بينكم َ

اءهم" (أع.)21:2:،2:
ور َ

أيضا ،فليحذر لئال يسقط في خطية معثرة وهي
(ه) لكن إن نجح اإلنسان في تجنب مثل هذا النوع ً
الزنا .أقصد بذلك األفكار الهائمة ،ألن كل فكر باطل (خامل) يفصلنا عن اهلل  -ولو إلي درجة بسيطة  -هذا
ينظر إليه اإلنسان الكامل أنه في غاية الدنس.

 -42كيف يمكننا الحصول على "عدم االهتمام بهذا العالم"؟

عند ذلك بدأت أتحرك بدافع خفي ،ثم تنهدت تنهدا عميقاً وقلت:

أخير ربما تجعلني أسقط في اليأس أكثر من ذي قبل ،إذ أنه بجانب تلك
هذه األمور التي أوضحتها لنا ًا
خاصا يعطلني عن الخالص وهو
األمور العامة التي تأسر النفس (وتعوقها عن المعرفة الحقيقية) ...فإن عائقًا
ً
نصيبا بسيطًا بفضل جهود معلمي أو بفعل
معرفتي لألدب .هذه المعرفة التي كما أظن إنني بالفعل نلت منها
ً

دراستي المستمرة ،وقد شحن ذهني بالشعر حتى إنني أفكر فيه أثناء الصالة ،فأتذكر األمور التافهة وقصص
الملوك والمعارك التي سمعتها في طفولتي المبكرة ...وفي أثناء التسبيح بالمزامير أو طلب غفران الخطايا ،يتطفل
الشعر المحفوظ على ذاكرتي بغير إرادتي ،وتستعرض صور الحروب والمعارك المذكورة في الشعر أمام عيني،

وتتراقص الخياالت قدامي وتثيرني وال تسمح لنفسي أن تصفو متأملة في األمور العليا ،حتى إنني ال أستطيع أن
أتخلص من هذه األمور بنحيبي اليومي.

 2ظهر منذ بدء المسيحية بدعة قام بها اليهود الذين صاروا مسيحيين ،وهي المناداة بكل طقوس اليهودية وأعيادها كما هي بحرفيتها.
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 -43اإلجابة

يعا وفعاالً،
ينبوعا لليأس الشديد من جهة تنقيتك ،هي بذاتها تحمل
هذه الحقيقة التي تراها
ً
ً
عالجا سر ً
وذلك إن وجهت قراءتك وتأمالتك إلي الكتابات الروحية ،وذلك بنفس الجهاد والشغف اللذين تقول إنك أظهرتهما

في الدراسات الزمنية .ألنه بالتأكيد سيبقي ذهنك منشغالً بذلك الشعر إلي أن تقتني بنفس الغيرة والمثابرة التأمل

في األمور األخرى ،فتنشغل باألمور الروحية اإللهية بدالً من األمور األرضية غير النافعة.

فهما كامالً وتنتعش فينا ،تستبعد عنا األمور الثانية (األرضية)
عندما نفهم هذه األمور الروحية ً
بالتدريج إلي أن تنزع عنا بالتمام .فذهن اإلنسان ال يمكن أن يبقى بغير تفكير ،وبقدر ما ال ينشغل باألفكار
الروحية ،حتماً يمتلئ باألفكار التي سبق أن تعلمها منذ زمن بعيد .فإذ ال يجد ما يشغله ويتدرب عليه اآلن

حتما يرتد إلي ما قد تعلمه في طفولته ،ويعود إلي ما قد سبق أن استخدمه أو تأمل فيه منذ زمن بعيد.
ً

لكي ما تتقوى فيك المعرفة الروحية بثبات قويم ،وال تتمتع بها فقط إلي حين مثل أولئك الذين يتلمسونها

ال بجهادهم إنما يعتمدون على مجرد سماعهم ما يسرده اآلخرون ...ولكي ما تبقى في قلبك وتدركها بعمق
ٍ
ٍ
شديد ،أي حتى إن فرضنا أنك سمعت في
بحرص
وتعاينها وتمسكها بصورة كاملة يحسن بك أن تتمسك بها
ٍ
باستخفاف وت ار ٍخ بسبب معرفتك السابقة ،بل ضعها في قلبك
أمور تعرفها معرفة جيدة ،ال تتطلع إليها
مناظرة ما ًا
بنفس الغيرة التي لك نحو كلمات الخالص التي تتوق إليها ،فتنفتح لها آذاننا وننطق بها على شفاهنا.
كثير ما يتكرر سرد األمور المقدسة ،لكن الذهن الذي يشعر بعطش إلى المعرفة
ألنه وان كان ًا
ٍ
كشيء جدي ٍد يحتاج إليه .وعلى
الحقيقية ،فإن شبعه ال يخلق قط نوع من االشمئزاز ،بل في كل يوم يتقبل الكلمة

غالبا ما ينصت إليها بشغف شديد ويتحدث بها .والتكرار بالنسبة له يثبته في المعرفة التي له من
أي األحوال ً
قبل دون ضجر.
هذه هي العالمة التي بها يعرف الذهن أنه بارد ومتعجرف ،أنه يتقبل أدوية كلمات الخالص بازدراء

واستهتار ،بالرغم من أنها مقدمة بغيرة ولجاجة زائدة ،وذلك ألن "النفس الشبعانة تدوس العسل ،وللنفس الجائعة

مر حلو" (أم .)7:27
كل ٍّ

هكذا أن أخذت هذه األمور بعناية ،وخزنت في داخل النفس وختمت بخاتم السكون ،فإنها تصير مثل

كثير في الفكر مع الصبر الثابت ،فتخرج من آنية القلب
الخمر حلوة المذاق ،تبهج قلب اإلنسان ،وتعتَق بتخزينها ًا
دائما يفيض أعماق الخبرة بغ ازرة ،وتكون كمجارى مروية .تسكب الفضيلة تيارات
رائحة لذيذة ،ويصير
ً
ينبوعا ً
غزيرة كما من بئر قلبك العميق.

ومياها جارية من ب ْئرك" (أم .)45:5
مياها من جبَّك،
ً
يصف سفر األمثال من ينفذ هذا ،فيقول" :اشرب ً
ويقول النبي إشعياء" :ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك ،وينشط عظامك ،فتصير َّ
كجنة ريَّا،
مياه ال تنقطع مياهه .ومنك ت َبنى ِ
وكنبع ٍ
الخ َرب القديمة .تقيم أساسات دور فدور فيسمونك مرمم الثغرة ،مرجع
خبز في
المسالك للسكنى" (إش .)44:5:،42ويحل بك التطويب الذي وعد به النبي نفسه قائالً" :ويعطيكم السيد ًا
وماء في َّ
الشدة .ال يختبئ معلموك بعد ،بل تكون عيناك َتريان معلميك .وأذناك تسمعان كلمةً خلفك
الضيق،
ً
قائلةً :هذه هي الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون إلي اليمين وحينما تميلون إلي اليسار" (إش .)24 ،2::2:وال
يكون هذا كل غرض قلبك ،إنما تصير كل األفكار التي تدور في مخيلتك مقدسة ،متأمالً في الشريعة اإللهية

بغير انقطاع.
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 -41عجز النفس الدنسة عن تقبلها المعرفة الروحية
كما قلت أنه مستحيل على المبتدئ أن يفهم المعرفة الروحية ،فكيف يقدر أن يقدمها للغير؟! لكن إن

كانت لديه لياقة للتعليم بخصوص هذه األمور ،بالتأكيد تكون كلماته عقيمة بال نفع ،وتحمل كلماته كسالً
عقيما ،ألنهم ال يخرجونها من كنز ضمائرهم الصالحة ،إنما تنبع عن زهو فارغ مملوء سفاهة.
هوا
و ً
اضحا ،وز ً
ً

يستحيل على النفس غير النقية  -مهما بلغت أشواقها نحو القراءة  -أن تحصل على معرفة روحية.

جيدا أو أي سائل قيم في إناء قذر كريه الرائحة .ألن اإلناء
طيبا أو عسالً ً
ألنه ال يقدر أحد أن يسكب ً
دهنا ً
الممتلئ بروائح كريهة يفسد ما يوضع فيه أكثر مما يتأثر هو من الشيء الصالح ،ألن ما هو نقي يفسد بسرعة
أكثر من تأثير النقي على الفاسد.

يتنق إناء صدرنا من وصمات الخطية الفاسدة ،ال يستحق أن يتقبل الدهن المبارك الذي
هكذا ما لم َ
تحدث عنه النبي قائالً" :مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية ،لحية هارون النازل إلي طرف ِ
ثيابه"
خلطة للبر واإلثم؟! وأيَّة شر ٍ
ٍ
أي اتفا ٍ
أي
(مز " .)2:422ألنه أيَّة
ق للمسيح مع بليعال؟! و ُّ
كة للنور مع الظلمة؟! و ُّ
ّ
ٍ
المؤمن؟!" ( 2كو .)45 ،41:2
للمؤمن مع غير ْ
نصيب ْ

 -45اعتراض
جرمانيوس :هذا بالتأكيد يبدو لنا غير صحيح أو غير مؤسس على سبب قوي .ألنه إن كان من الواضح أن كل
الذين لم يتقبلوا اإليمان بالسيد المسيح أو الذين فسدوا بتعاليم الهراطقة الشريرة قلوبهم غير نقية ،فكيف نجد أن

كثير من اليهود والهراطقة وبعض المؤمنين 2الذين لهم خطايا واضحة ،لهم معرفة بالكتاب المقدس ،ويفخرون
بعظمة تعليمهم الروحي ،بينما نجد من الجانب اآلخر حشود ال حصر لها من القديسين الذين تنقت قلوبهم من
كل وصمات الخطية ،قانعين بالتقوى الذي لإليمان البسيط دون أن تكون لهم معرفة بأسرار المعرفة الحقيقية؟!

ناسبا المعرفة الروحية ألنقياء القلب وحدهم؟
كيف تستقيم هذه الفكرة التي تنادي بها ً

 -46نسطور :ال يقدر أن يكتشف قيمة ما أكدته إال الذين يزنون كل كلمة ننطق بها بميزان دقيق .فقد بدأنا
الحديث عن أناس ماهرين في النقاش لكنهم عاجزين عن الدخول إلي عمق الكتاب المقدس واكتشاف معانيه

الروحية .ألن المعرفة الروحية يطلبها عابدو اهلل وحدهم ،وال ينالها الذين قيل عنهم" :اسمع هذا أيها الشعب
الجاهل والعديم الفهم الذين لهم أعين وال يبصرون ،لهم آذان وال يسمعون" (إر  .)24:5وأيضاً" :قد هلك شعبي

من عدم المعرفة ،ألنك أنت رفضت المعرفة ،أرفضك أنا حتى ال تكهن لي ،وألنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا

أيضا بنيك" (هو .)2:1
ً

فكما قيل أنه في السيد المسيح تكمن كل كنوز الحكمة والمعرفة (كو  ،)2:2فكيف يمكننا أن نقول بأن

الذي يحتقر التعرف على السيد المسيح ،أو عندما يجده يجدف عليه بشفتيه المدنستين ،أو على األقل يدنس

بأفعاله الشريرة إيمانه الذي حسب الكنيسة الجامعة ،كيف يقدر أن ينال معرفة روحية؟!

" إن الحكمة ال تلج النفس الساعية بالمكر ،وال تحل في الجسد المسترق للخطيئة ،ألن روح التأديب

القدوس يهرب من الغش ،ويتحول عن األفكار السفيهة ،وينهزم إذا حضر اإلثم" (حك .)5 ،1:4

إذن ال يوجد طريق لبلوغ المعرفة الروحية غير ذلك الطريق الذي وصفه النبي بدقة قائالً" :ازرعوا
 -2النص اإلنجليزي "التابعين للكنيسة الجامعة"
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البر"
مكم ّ
ألنفسكم ّ
بالبر ،احصدوا بحسب الصالح ،احرثوا ألنفسكم حرثًا ،فإنه وقت لطلب الرب حتى يأتي ويعلّ ْ
البر نوسع الكمال العملي .بعد ذلك يجدر بنا أن نحصد
بالبر ،أي بأفعال ّ
(هو  .)42:4:يلزمنا أوالً أن نزرع ّ
رجاء الحياة ،أي عن طريق نزع الخطايا الجسدية نجمع ثمار الفضائل الروحية .وهكذا سوف ننجح في إضاءة

أنفسنا بنور المعرفة.

أيضا أن هذا النظام يلزمنا إتباعه إذ يقول "طوباهم الذين بال عيب في الطريق،
يرى المرتل بالمزامير ً
طوباهم الذين يفحصون عن شهاداته" (مز .)4:441،2فإنه ال يقول في األول "طوبى للذين يفحصون عن

مظهر أنه ال
ًا
شهاداته" وبعد ذلك "طوباهم الذين هم بال عيب" ،إنما يبدأ بالقول "طوباهم الذين هم بال عيب"،
يستطيع اإلنسان أن يأتي إلى فحص شهادات اهلل بلياقة ما لم يسلك في طريق المسيح بال عيب بحياته العملية.

فأولئك الذين تشير إليهم ال يملكون المعرفة التي ال يملكها غير األنقياء ،إنما يقتنون معرفة باطلة

معرضا عن الكالم الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب االسم" (4تي.)2::2
يتحدث عنها الرسول قائالً" :
ً

نوعا ما من المعرفة ،أو أولئك الذين يكرسون نفوسهم لقراءة المجلدات المقدسة،
هؤالء الذين يظهرون أنهم ينالون ً

واستذكار الكتب المقدسة غير متخلين عن الخطايا الجسدية ،هؤالء قيل عنهم في سفر األمثال" :خزامة ذهب في
ِف ِ
نطيسة خنزيرٍة ،الم أرَة الجميلة العديمة العقل" (أم  .)22:44ألنه ماذا ينتفع اإلنسان إن اقتنى الزينة السماوية
التي للبالغة ،والجمال الكثير الثمن الذي للكتاب المقدس ،إن كان يفسد هذا االلتصاق باألفعال القذرة واألفكار

دافعا إياها في أرض دنسة ،أو ينجسها بالتمرغ في قذارة شهواته؟! النتيجة هي أن ما هو حلي بالنسبة
الشريرةً ،
حسنا ،يصير بالنسبة لهم ليس عاج از عن تزينهم فحسب بل قذارة ووحل متزايد ،ألنه
للذين يستعملونه استعماالً ً

"ال يجمل الحمد في فم الخاطئ" (ابن سيراخ .)1:45إذ يقال له بالنبي" .مالك تحدث بفرائضي وتحمل عهدي
على فمك؟!" (مز  .)42:5:مثل تلك النفوس ال تملك مخافة الرب بأي شكل من األشكال إذ قيل" :مخافة الرب
ٍ
حكمة" (أم  .)22:45ومع هذا فإنها تحاول أن تستخلص معاني الكتاب المقدس بالتأمل المستمر فيه،
أدب
ِ
االقتناء الحكمة وليس له فهم؟ " (أم .)42:47
وبلياقة يسألون في سفر األمثال" :لماذا في يد الجاهل ثمن؟
ليس للمعرفة الحقيقية الروحية فصاحة زمنية ،تلك التي هي مدنسة بوصمات الخطايا الجسدية ،فإننا

أحيانا ينالها بصورة عظيمة من هم بال فصاحة لسان بل واألميين .هذا يظهر بوضوح في حالة الرسل
نعرف أنه
ً
وكثير من القديسين الذين لهم مظهر األوراق الكثيرة لكنهم منحنون بفعل ثقل ثمار المعرفة الروحية الحقيقية .عن
وعاميَّان تعجَّبوا،
هؤالء جاء في أعمال الرسل" :فلما أَروا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديما العلم ّ
فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع" (أع.)42:1
فإن كنتم شغوفين لنوال تلك الرائحة الذكية التي ال تزول ،يلزمكم أوالً أن تجاهدوا بكل طاقتكم للحصول

على نقاوة الطهارة من الرب .ألنه ال يقدر أحد من الذين فيهم محبة الشهوات الجسدية أن ينال المعرفة الروحية،

خاصة الذين ال يزالون يترنحون بالزنا...

يعلمنا الرسول الطوباوي ضرورة الحصول على المعرفة الروحية التي تحدثنا عنها ،ألنه عندما رغب في

مظهر أيهما األولى وأيهما التالية ،وما هي الفضيلة التي تتبع
ًا
تسجيل قائمة فضائله جميعها وصف ترتيبها
سجون في اضطر ٍ
سابقتها وتتولد منها ...قائالً "في ضر ٍ
ٍ
أتعاب في أس ٍ
ٍ
هار في أصو ٍام في طهارٍة
ابات في
بات في
محبة بال ر ٍ
ٍ
ٍ
علم في ٍ
في ٍ
ياء" (2كو .)2 ،5:2بهذا اإلحصاء يعلمنا بوضوح أن
لطف في الروح القدس في
أناة في
نبدأ بالسهر والصوم إلى الطهارة ،ومن الطهارة إلى العلم (المعرفة) ،ومن المعرفة إلى طول األناة ،ومن طول
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األناة إلى اللطف ،ومن اللطف إلى الروح القدس ،ومن الروح القدس إلى مكافأة الحب غير الواهن .بهذا النظام
وهذا التدبير ،إذ تأتي إلى المعرفة الروحية ،ال تكون معرفتك عقيمة مملوءة كسالً ،بل معرفة حية مثمرة .وترتوي

بذرة كلمة الخالص التي تبذرها في قلوب السامعين بأمطار الروح القدس الغزيرة .لهذا وعد النبي قائالً" :ثم
ِ
وسمينا ،وترعى ماشيتك في ذلك
دسما
ً
يعطي مطر زرعك الذي تزرع األرض به ،وخبز غلة األرض ،فيكون ً
اليوم في مرعى واسع" (إش.)22:2:

 -47ال تحدث المستهترين بأسرار الكتاب
احذر لئال تنقاد إلى التعليم وأنت في شبابك ،فتضل بالمجد الفارغ ،وال تعلم ما قد تعلمته باالختبار

أكثر مما بالقراءة أولئك الذين قد تدنسوا إلى النهاية (أي المستهترين) ،فيتم ما قد أعلنه الرجل الحكيم سليمان
ٍ
جاهل ال تتكلم ألنه يحتقر حكمة كالمك" (أم  .)1:22و"ال تعطوا القدس للكالب ،وال تطرحوا
أذني
القائل" :في َ
فتمزقكم" (مت .)2:7يليق بنا أن نخفي أسرار المعاني الروحية
د َرركم قدام الخنازير ،لَئالَّ تدوسها بأرجلها وتلتفت ّ
أخطئ إليك" (مز .)44:441
عن البشر الذين هم من هذا النوع حتى نتغنى بحق" :خبأْت كالمك في قلبي لكيال
َ

ٍ
لمري النفس ،يشرب وينسى فقره وال
ًا
لهالك
مسكر
ًا
يخبرك أحكم رجل ،أي سليمان ،قائالً" :أعطوا
وخمر ّ
يذكر تعبه بعد" (أم  .)7-2:24بمعنى أن أولئك الذين قد صاروا في ضيق الحزن واألسى بسبب أعمالهم
ِ
الماضية ،أسندهم بأفراح المعرفة الروحية بوفرة وذلك مثل " ٍ
وجهه أكثر من
تفرح قلب اإلنسان إللماع
خمر ّ
الزيت ،وخبز يسند قلب اإلنسان" (مز  .)45:411هؤالء أصلحهم بالشرب القوي لكلمة الخالص ،لئال يغرقوا
في الحزن المستمر ،ويسقطوا في اليأس الذي للموت ،لئال يبتلعوا من الحزن المفرط ( 2كو  .)7:2أما الذين ال

يزالون في برود واستهتار ،غير مضروبين بالحزن القلبي ،هؤالء نق أر عنهم "كالم الشفتين إنما هو إلى الفقر" (أم

.)22:41

هكذا نتجنب بكل حرص ممكن االنتفاخ بالمجد الباطل ،وبهذا نصير شركاء مع ذاك الذي يمدحه النبي
القائل" :فضته ال يعطيها بالربا" (مز  .)5:45ألن كل من يوزع كلمات اهلل بدافع محبة مديح الناس ...يكون
شديدا..
عقابا
ً
كمن يعطي أمواله بالربا ،ويستحق ليس فقط عدم مكافأة بل ً

 -48أسباب عقم التعليم الروحي

بالتأكيد هناك سببان يجعالن التعليم الخاص باألمور الروحية غير فعال:
أمور ليس له خبرة بها ،فيعلِّم سامعيه كلمات جوفاء فارغة.
أ -أن المعلم يمدح ًا

ب -أن السامع إنسان شرير مملوء بالخطايا ،وال يريد أن يتقبل في قلبه القاسي تعاليم الرجل الروحاني
ِ
المقدسة والمخلصة .وقد قال النبي عن مثل هذاَ " :غلِّظ قلب هذا الشعب وثَِّقل ِ
بعينيه ويسمع
أذنيه… َلئالَّ يبصر
بأذنيه ويفهم ِ
ِ
بقلبه ويرجع فيشفَى" (إش.)4::2
أحيانا من أجل كرم اللّه السخي في عنايته بنا ...يهب لإلنسان غير المستحق للتعليم نعمة
 -49ولكن
ً
التعليم الروحي من أجل خير الكثيرين..
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ملخص المبادئ
 المعرفة الروحية السليمة هي التي تبني على معرفة اختبارية عملية.
 للمعرفة العملية جانبان:

 -4التعرف على الخطأ وطرق عالجه.

 -2التعرف على الفضائل والتدريب عليها.

 المعرفة الروحية أو التفسير الروحي ينقسم إلى:

 -4التفسير التاريخي ،وهو يتحدث عن األمور والوقائع بأسلوب بسيط ال يرمي إلى معنى سري.
 -2التفسير المجازي واستخدام االستعارة.
 -2التفسير الرمزي (استخدام الرموز).

ار سماوية مقدسة عالية.
 -1التفسير التشبيهي ،وهو الذي يحوي في التشبيهات أسرًا
 كل إنسان يفهم الكتاب المقدس قدر قامته الروحية...
 كيف نقتني المعرفة الروحية؟

 -4التخلص من اهتمامات هذا العالم.

 -2السلوك بال عيب في طريق وصايا الرب .ألن النفس المتدنسة والتي تصر على التمسك باللذة ال

تقدر أن تتفهم الكتاب المقدس.

 أسباب عقم التعليم الروحي:

أ  -أن المعلم يتكلم في أمور لم يختبرها.

ب -أن السامع قد أعمى عينيه بالخطية وال يريد أن يرى الوصية.
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مناظرات يوحنا كاسيان
لمشاهير آباء البرية
51

المواهب اإللهية
لألب نسطور
Abbot Nesteros
 -5مقدمة

معا على الحصر كالعادة لنسمع الحديث الذي وعدنا به .واذ بقينا صامتين
بعد خدمة المساء جلسنا ً
اما للشيخ قطع سكوتنا بمثل هذه الكلمات:
إلى حين احتر ً

تدفعنا مناظرتنا السابقة لنتحدث عن "تدبير المواهب اإللهية" ،هذا الذي كما تعلمناه من تقاليد اآلباء

الشيوخ أنه ذو ثالث جوانب:

الجانب األول :مواهب الشفاء ،حيث تالزم اآليات أناس مختارون وأبرار وذلك من أجل استحقاقات

قداستهم ،وهذا يظهر بوضوح في حالة الرسل وكثير من القديسين ،إذ تتم على أيديهم اآليات والعجائب بسلطان

برصا ،أقيموا موتى ،أ ِ
مج ًانا أخذتم َّ
ًخرجوا شياطينَّ ،
مج ًانا أعطوا"
ضي ،طهّروا
الرب القائل "اشفوا َم ْر َ
ً
(مت.)0:58

والثاني من أجل تعليم الكنيسة :أو من أجل إيمان الذين أحضروا مرضاهم أو إيمان الذين يشفون

أنفسهم .ويتم الشفاء حتى على أيدي الخطاة وغير المستحقين لها .هؤالء يتحدث عنهم المخلص في اإلنجيل

قائالً" :كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب ،أَليس باسمك َّ
تنبأْنا ،وباسمك أخرجنا شياطين ،وباسمك
ٍ
صنعنا َّ ٍ
أصرح لهم إني لم أعرفكم قط ،اذهبوا عني يا فاعلي اإلثم" (مت.)22:7،22
قوات كثيرة؟! فحينئذ ّ

أحيانا يعوق عدم إيمان المرضى أو الذين أحضروهم عن إتمام الشفاء… ويقول
من الناحية األخرى،
ً
اإلنجيلي “لم يقدر أن يصنع هناك وال قوةً واحدة غير أنه وضع ِ
يديه على مرضى قليلين فشفاهم ،وتعجب من
ُ
عدم إيمانهم" (مر .)1:5،5ويقول الرب نفسه" :وبرص كثيرون كانوا في إسرائيل… لم يطهر واحد منهم (لعدم
إيمانهم) إالَّ نعمان السرياني" (لو.)27:2
الطريقة الثالثة في الشفاء :تتم بخداع الشياطين وحيلهم .وذلك عندما ُيستعبد اإلنسان لخطايا واضحة،
ولكن إذ يندهش الناس من المعجزات التي يصنعها ينظرون إليه كقديس وخادم اللَّه ،فيقتفون آثاره ويتمثلون

بخطاياه .وهكذا ينفتح باب المكابرة وتُهان قداسة الدين ،وينتفخ ذاك الذي يظن أنه يملك موهبة الشفاء بكبرياء
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خطير .ويقول اإلنجيل" :ألنه سيقوم مسحاء َك َذبة وأنبياء ك َذبة ويعطون ٍ
آيات عظيمة
ًا
قلب ،ويسقط سقوطًا
ُ َ
ُ
ُ
ِ ُّ
أيضا" (مت.)22:22
وعجائب حتى ُيضلوا لو أمكن المختارين ً

 -2ال تكرم اإلنسان من أجل صنعه المعجزات إنما من أجل محبته

يجدر بنا أال نندهش قط من الذين يصنعون هذه األمور ،من أجل سلطانهم هذا ،إنما باألحرى يلزمنا

أن ننظر إن كانوا كاملين من جهة تخلصهم من كل الخطايا واصالح طرقهم ...هذه هي المعرفة العملية التي
عبر عنها الرسول باسم آخر وهو "الحب" .فبسلطان فضل الرسول الحب فوق كل ألسنة الناس والمالئكة ،وأكثر

من كل اإليمان األكيد الذي ينقل الجبال ،وعن كل معرفة ونبوة ،وعن توزيع كل األموال ،وعن مجد االستشهاد
ٍ
ذاته ،ألنه عندما عدد كل أنواع المواهب وقال" :فإنه لو ٍ
حكمة .وآلخر كالم ٍ
علم بحسب
احد ُيعطَي بالروح كالم
ُ
ٍ
ٍ
نبوة،
قوات ،وآلخر َّ
الروح الواحد ،وآلخر إيمان بالروح الواحد ،وآلخر مواهب الشفاء بالروح الواحد ،وآلخر عمل َّ
َلسَن ٍة ،وآلخر ترجمة أ ِ
وآلخر تمييز األرواح ،وآلخر أنواع أ ِ
َلسَن ٍة" (5كو ،)58-0:52واذ كان آخ ًذا في التحدث عن
المحبة جعلها قبل كل المواهب ،إذ يقول بكلمات قليلة "ولكن ُّ
أيضا أريكم طريقًا أفضل"
جدوا للمواهب الحسنى ،و ً

(5كو .)25:52بهذا يظهر بوضوح أن علو الكمال والتطويب ال يكمن في تنفيذ مثل هذه األعمال المدهشة بل
في نقاوة الحب .وهذا ليس بغير سبب ،ألن كل هذه األمور ستنتهي ،وأما الحب فيبقى إلى األبد.

هكذا فإن هذه األعمال والعالمات (عمل المعجزات) لم تكن تشغل آباؤنا ،إنما باألحرى عندما كانوا

يملكونها بنعمة الروح القدس ،لم يريدوا أن يستخدمونها إال في حالة الضرورة الملحة للغاية والتي ال يمكن

فيها االمتناع عنها.

 -3مثال لصنع المعجزة من أجل رد البسطاء

إننا نذكر الميت الذي أقامه األب مقاريوس 5الذي هو أول ساكني صحراء اإلسقيط ،وذلك عندما

ظهرت هرطقة معينة تبعت خطأ إنوميوس 2الذي بجدله المملوء خبثًا حاول أن يهدم بساطة اإليمان العام ،وقد
خدع الكثيرين.

ُسئل مقاريوس الطوباوي بواسطة مجموعة من المؤمنين الذين اضطربوا خائفين مما حدث ،راجين أن
يحرر القطيع البسيط في مصر من مخاطر الكفر .فذهب األب إليهم ،فأراد الهرطوقي أن يستخدم معه الجدال...
ٍ
بكالم بل
حدا لثرثرته بواسطة القول الرسولي المختصر قائالً" :ملكوت اللَّه ليس
لكن الطوباوي مقاريوس وضع ً

بقوٍة" (5كو .)28:2لنذهب إذن إلى المدافن ونستخدم اسم الرب على أول ميت نجده ،وكما هو مكتوب أن نظهر
إيماننا بأعمالنا (يع ،)52:2مظهرين البراهين الواضحة لإليمان الحقيقي بشهادة اللَّه ،وبهذا يظهر الحق الواضح
خداعا.
ال بمناقشة الكلمات إنما بقوة العجائب ،فال يكون في الحكم
ً
5
2

مقاريوس المصري وليس االسكندري ،وقد ذكر كل من روفنيوس وسوزومين هذه المعجزة.
إنوميوس ( Eunomuisمات عام  :)292قائد لألريوسية الجديدة ومدافع عنها ،كان أسقفا على  Cyzicusفي مسيا  . Mysiaمن
يدي  ، Aetiusوذهب معه إلى كبادوكية حيث حضر مجمع أريوسي عقده
عائلة ريفية بكبادوكية ذهب إلى اإلسكندرية ،وتتلمذ على ْ
شماسا عام 258م ،وقدمه أسقفًا على  . Cuzicusوقد
 .Eudoxiusإذ صار أودكسيوس أسقفًا على القسطنطينية سام إنوميوس
ً
أدهشهم ببالغته الفائقة ،لكن حدثت متاعب كثيرة وشعر الكثيرون بفراغه الداخلي وطرده من المدينة .ذهب إلى القسطنطينية وسكن

مجمعا في القسطنطينية ،وبعد قليل
ودعي تالميذه اإلنوميوسيين .عاد إلى دولته ،وفي عام  202حضر
مع  .Eudoxiusنال شهرة ُ
ً

نُفي بواسطة اإلمبراطور ثيؤدوسيوس .عاش حتى عام  292في  Halmyrisفي  Moesiaبقيصرية كبادوكية ،بالقرب من داكو ار
أيضا ابوليناريوس وثيؤددور أسقف الميصة.
 .Dacoraقام بتفنيذ آراءه القديسين باسيليوس الكبير وغريغوريوس أسقف نيصص ،و ً
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عندما سمع الهرطوقي هذا الكالم غلب عليه األمر وصار في خزي أمام الحاضرين ،فتظاهر بالموافقة،

ووعد أنه سيأتي في الغد .وفي اليوم التالي إذ اجتمع الكل بشغف عظيم منتظرين في المكان المحدد ،راغبين أن
تابا في عدم اإليمان ...واذ انتظر الطوباوي مقاريوس مع الشعب حتى
يروا المشهد ،إذ به يهرب خارج مصر مر ً
الساعة التاسعة ،أخذ الشعب وذهب به إلى المدافن المعينة( ...وأقام ميتًا متحدثًا عن اإليمان السليم ثم نام مرة

أخرى).

 -4معجزة بدافع الحنان والشفقة

ما الحاجة إلى أن أشير إلى أعمال األب إبراهيم 2الذي ُيدعى بـ "البسيط" وذلك بسبب بساطة حياته
وبراءته .هذا الرجل عندما نزل من البرية إلى مصر ألجل الحصاد في األحد السابق للصوم الكبير أزعجته امرأة
بدموعها وتوسالتها إذ جاءت إليه بطفلها الذي كاد أن يموت بسبب نقص اللبن ،فأعطاها كوب ماء رسم عليه

عالمة الصليب ،ولما شربت منه للحال صار صدرها مملوء باللبن الغزير.

 -1معجزة من أجل تمجيد اسم الرب يسوع

ذهب نفس الرجل إلى قرية فأحاط به جماعة من الساخرين الذين جاءوا إليه بإنسان فقد قدرته على

المشي منذ سنين طويلة وقد انحنت ركبتيه وكان يزحف ،وقد ضعفت رجليه من الجلوس الدائم .جربوه قائلين:
"أيها األب إبراهيم إن كنت خادم اللَّه تعيد هذا اإلنسان إلى صحته السابقة ،فنؤمن أن اسم يسوع الذي تؤمن به
ليس باطالً" .للحال استخدم اسم السيد المسيح ،وانحنى وأمسك بقدم الرجل ثم جذبها واذ لمسها صارت الركبة
اليابسة المنحنية مستقيمة ،وعادت إليه قدماه كما كانتا ،ورجع المقعد فرًحا...

 -6ال تحكم على استحقاق إنسان بمعجزاته

شيئا ألنفسهم بسبب قدرتهم على صنع مثل هذه األعاجيب ،معترفين بأنهم
كان هؤالء الرجال ال ينسبون ً
لم يصنعوا هذا عن استحقاقاتهم بل بحنو الرب .ورفض الرسل الكرامة البشرية المقدمة لهم بسبب االندهاش من

بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشى؟!"
معجزاتهم قائلين" :ما بالكم تتعجَّبون من هذا ،ولماذا تشخصون إلينا كأننا َّ
(أع .)52:2ولم يفكر أحد أن يتمجد من أجل المواهب اإللهية واألعاجيب ،بل باألحرى بثمار األعمال الصالحة،
ألنه كما قلنا قبالً ،إن أصحاب األذهان الفاسدة ينبذون الحق بإخراج الشياطين وصنع المعجزات العظيمة باسم
احدا ُي ِ
خرج الشياطين باسمك فمنعناهُ ألنهُ ليس يتبع معنا".
الرب وقد اشتكاهم التالميذ قائلين" :يا معلّم أرَينا و ً
فأجابهم الرب من جهة الزمن الحاضر قائالً" :ال تمنعوه ألن َم ْن ليس علينا فهو معنا" (لو ،)29:9،18ولكن في
قو ٍ
النهاية إذ يقولون له "يا رب يا رب أَليس باسمك َّ
ات كثيرة"،
تنبأْنا وباسمك أخرجنا شياطين ،وباسمك صنعنا َّ

يشهد أنه سيجيبهم قائالً" :إني لم أعرفكم قط ،اذهبوا عني يا فاعلي اإلثم" (مت.)22:7،22

لهذا يحذر من وهبهم بنفسه هذا السلطان لصنع المعجزات واألعمال العجيبة بسبب قداستهم أال ينتفخوا
أسماءكم ُكتَِبت في السموات"
قائالً" :ولكن ال تفرحوا بهذا أن األرواح تخضع لكم ،بل افرحوا بالحري أن
َ
(لو.)28:58

 -7عظمة المواهب تكمن ال في المعجزات بل في االتضاع

أخير فإن الرب ينبوع كل المعجزات واألعمال القديرة هو بنفسه عندما دعا تالميذه أن يتعلموا منه،
ًا
2
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أظهر لهم بوضوح ما ينبغي عليهم بحق أن يتعلموه بصفة رئيسية" :تعلموا مني" ،ليس بصفة رئيسية أن تخرجوا

الشياطين بقوة سماوية ،وال أن تطهروا البرص ،وال أن تشفوا العمي ،وال أن تقيموا الموتى ،فإنه هذه األمور أفعلها
ممدوحا من اللَّه ،وال يقدر أن يكون بها تلمي ًذا أو
خالل خدامي ،لكن ال يمكن بهذه األمور أن يكون اإلنسان
ً
خادما له ...وانما يقول" :تعلموا مني ،ألني وديع ومتواضع القلب" (مت ،)29:55فإن هذا ممكن لدي البشر
ً
عامة .إذ يمكنهم أن يتعلموه ويختبروه .أما صنع المعجزات والعالمات فهذا ليس بضروري على الدوام ،وال هو

مفيد للجميع ،وال يوهب للكل.

االتضاع هو سيد كل الفضائل ،واألساس األكيد للبناء السماوي ،وعطية المخلص الخاصة السامية.

فاإلنسان يقدر أن يتمم المعجزات التي صنعها السيد المسيح "باسم الرب" من غير خطر السقوط في الكبرياء،

حينما يقتفي أثر الرب الوديع ،ال في سمو معجزاته بل في فضيلتي الصبر واالتضاع .وأما الذي يهدف إلى أن

يأمر األرواح النجسة أو ينال مواهب الشفاء ،أو إظهار بعض معجزات الباهرة أمام الشعب ،فإنه حتى وان
أظهرها تحت اسم المسيح ،إال أنه بعيد عن السيد المسيح ،ألنه بكبرياء قلبه ال يتبع معلمه المتضع.

في عودته إلى اآلب ،تهيأ هكذا ليتحدث بإرادته تارًكا لتالميذه "وصية جديدة" وهي" :أن ُّ
تحبوا بعضكم
بعضا" ،وللحال أضاف" :بهذا يعرف الجميع أنكم تالميذي إن
أيضا بعضكم
ً
بعضا ،كما أحببتكم أنا تحبون أنتم ً
ً
حب بعض لبعض" (يو .)21،22:52إنه لم يقل "إن كان لكم أن تصنعوا عالمات ومعجزات" ،بل "إن
كان لكم ّ
بعضا لبعض" .هذه الوصية بالتأكيد ال يقدر أن يحفظها إال اإلنسان الوديع والمتواضع.
كان لكم ّ
حب ً

لذلك فإن آباءنا السابقين لم يحسبوا رهبان صالحين أو متحررين من خطأ المجد الباطل ألنهم يخرجون

شيئا
الشياطين ،وال يتباهون بزهو أمام الجماهير المعجبة من النعمة التي نالوها أو ادعوها ،وهكذا فإن من يصنع ً

إعجابا بالمعجزات ،بل لجمال سيرته ،وال نطلب أن
من هذه األمور (العجيبة) في حضورنا ،يلزم أن نمدحه ليس
ً
تخضع لنا الشياطين بل باألحرى أن نحمل مالمح الحب التي يصفها الرسول.

 -8إخراج الخطأ من حياة اإلنسان أعظم من إخراج الشياطين من اآلخرين
في الحقيقة إنها لمعجزة أعظم أن يقتلع اإلنسان من جسده دوافع الدنس عن أن يطرد الشياطين من

جسد غيره .وهي عالمة أعظم أن يقاوم شهوات الغضب المفترسة لفضيلة الصبر عن أن يأمر قوات الشر.

وأمر أعظم وأسمى أن ينتزع مخالب الظلمة المهلكة من قلبه عن أن يطرد المرض من غيره وينزع الحمى من

سموا من شفاء جسد الغير .كما أن النفس
بدنهً .ا
أخير فإنه بطرق كثيرةُ ،يحسب شفاء النفس فضيلة عظمي أكثر ً
أعظم من الجسد ،هكذا فان إنقاذها أهم .وكما أن طبيعتها أثمن وأقيم ،فإن هالكها يكون أخطر.

 -9كيف تكون الحياة المستقيمة أفضل من صنع المعجزات؟

قيل للرسل الطوباويين بخصوص تلك األشفية" :ولكن ال تفرحوا بهذا أن األرواح تخضع لكم ،بل افرحوا
أسماءكم ُكتَِبت في السموات" (لو .)28:58ألن هذا ال يحدث بقوتهم إنما بقوة االسم الذي
بالحري أن
َ
يستخدمونه .لذلك حذرهم لئال ينسبوا ألنفسهم أي تطويب أو مجد من هذه الجهة ،إذ هي تتم بسلطان اللَّه وقدرته.
أما النقاوة الداخلية التي لحياتهم وقلبهم ،فبسببها ُيوهب لهم أن تُكتب أسماءهم في السماء…
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مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
61

الصداقة
لألب يوسف
 -6مقدمة

الطوباوي يوسف الذي نقدم لكم اآلن تعاليمه ووصاياه هو أحد الثالثة الذين أشرنا إليكم عنهم في

6
ئيسا لمدينة تميس  Thmuisفي مصر ،وقد تعلم
المناظرة األولى  ،وهو ينتسب إلى عائلة عريقة ً
جدا .وكان ر ً
فصاحة اليونان وبالغة المصريين ،حتى إنه كان يحدثنا بطالقه تثير دهشتنا ،األمر الذي يجهله المصريون ،وما

كان يحدثنا عن طريق مترجم ،إنما يحدثنا بلغتنا مباشرة.

إذ رآنا شغوفين للتعليم منه ،سألنا أوالً عما إذا كنا أخوين ،ولما سمع منا أننا مرتبطان بوحدة روحية ال

جسدية ،وأننا منذ بداية زهدنا العالم ونحن مرتبطان برباط ال ينفصم ،كذلك في أسفارنا التي نقوم بها من أجل

أيضا ،عندئذ بدأ اآلب مناظرته كما يلي:
العبادة الروحية ،وفي سلوكنا في الدير ً

 -2أنواع الصداقات

توجد أنواع كثيرة من الصداقات والمصاحبات بين البشر ،بطرق مختلفة من جهة رباطات الحب.

فالبعض يدخلون في تكوين عالقة تعارف يليها عالقة صداقة خالل معرفة سابقة .وآخرون يرتبطون برباط حب

معا في صداقة بسبب التشابه ووحدة العمل أو
بعد الدخول في صفقات أو اتفاقات تجارية .والبعض يتحدون ً
العلم أو الفن أو الدراسة ،األمر الذي يجعل حتى النفوس الشرسة تشفق على بعضها البعض .فنرى الذين في
الغابات والجبال يتلذذون باللصوصية ويشغفون بسفك الدم ،يحتضنون شركاءهم في الجرائم ويهتمون ببعضهم

البعض.

نابعا عن دوافع طبيعية وبسبب رابطة الدم ،مثل
لكن هناك نوع آخر من الحب ،فيه يكون االتحاد ً
الرباط الذي بين أفراد القبيلة الواحدة ،أو الرباط بالزوجات واآلباء واإلخوة واألبناء ،إذ لهؤالء تمييز خاص عند
اإلنسان عن غيرهم .وهذا األمر ال نجده في البشرية فقط ،بل وبين كل الطيور والحيوانات .فعند الخطر تدافع

6
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(الطيور والحيوانات) عن صغارها بدافع طبيعي ،حتى إنهم ال يخشون التعرض للخطر والموت من أجلها .حقًا
بعيدا عن غيرها بسبب شراستها المهلكة أو سمها
حتى هذه األنواع من الحيوانات والحيات والطيور التي تنعزل ً

المميت مثل األفاعي والثور الوحشي والنسور ،بالرغم من إنه حتى نظراتها يقال عنها إنها خطيرة على كل

إنسان ،لكنها ال تضر بعضها البعض بل يوجد فيما بينها سالم ومشاعر صداقة بسبب وحدة أصلهم.

غير أن هذه األنواع كلها من الحب التي نتحدث عنها هي عامة ،توجد بين الصالحين واألشرار ،وبين

غالبا ما تفسد وحدتهم وتنكسر بسبب البعد المكاني ،أو
الحيوانات المفترسة والثعابين ،وهى ال تبقى إلى األبد! ً
بسبب عامل النسيان بحكم الزمن ،أو بسبب المضايقات في التعامل واالحتداد في الكالم .فإذ تقوم هذه األنواع
على أساس النفع الخاص أو الرغبات أو بسبب القرابة أو التشابه في العمل ،لذلك متى انتهت هذه الظروف

بطلت األلفة.

 -3كيف يمكن للصداقة أن تبقى على الدوام؟

بين هذه األنواع جميعها يوجد نوع واحد من الحب ال ينحل ،حيث يقوم فيه االتحاد ال على التعارف أو

بغية نوال شفقة أو ربح أو بسبب نوع من العالقات التجارية أو بحكم ضرورة الطبيعة ،إنما ببساطة ألجل التشابه

في الفضيلة .هذا الحب ،أقول ،ال تهزه الظروف ،وال يؤثر فيه أو يفسده عامل الزمن أو المكان ،بل وال يقدر
الموت أن ينزعه .هذا هو الحب الحقيقي الذي ال ينكسر ،والذي ال تنفصم رباطاته بسبب اختالف الميول أو
أي اضطراب من جهة الرغبات المتضاربة.

معا برباط الزمالة خارًجا عن حبهم للسيد
لكننا نعرف كثيرين ُنزع عنهم هدفهم ،هؤالء الذين ارتبطوا ً
المسيح الملتهب ،فلم يقدروا أن يبقوا على هذه الزمالة على الدوام دون أن تنكسر ،ألنهم وان اعتمدوا على بداية

حسنة لصداقتهم ،لكنهم لم يثبتوا بنفس الغيرة في غرضهم الذي بدأوا به .لهذا فإن حبهم يكون إلى حين ،ألنه لم

ُيدعم بصالح مشترك مشابه ،بل يمارسه طرف واحد فقط بشجاعة ال تكل ،بينما ينكسر بسبب دناءة الطرف
الثاني .ألن ضعفات الباردين يحتملها األقوياء بصبر ،أما الضعفاء فال يحتملون أنفسهم ،ألنهم يزرعون في
داخلهم أسباب االضطراب التي ال تسمح لهم بالراحة .وهم في هذا يشبهون الذين يعانون من مرض جسدي،

فين سبون تعب معدتهم وتوعك صحتهم إلى إهمال الطباخين ومساعديهم الذين يخدمونهم ،أي الذين هم في صحة
جيدة ،دون أن يدركوا أن السبب هو ضعفهم هم.

لذلك كما سبق أن قلت إن اتحاد الصداقة األكيد الذي ال ينحل هو الذي يكمن بين المتشابهين في

الصالح وحده ...بهذا يكون الحب غير مغشوش بين من لهم هدف واحد وفكر واحد ليشاءوا أو يرفضوا نفس

معا.
األمور ً

إن أردتم أن تحفظوا هذا الحب غير المنكسر يجدر بكم أن تكونوا حريصين أوالً أن تتخلصوا من

أخطائكم وتميتوا شهواتكم بغيرة مشتركة وهدف متحد ،مجاهدين في تحقيق ما ُيبهج النبي على وجه الخصوص
معا" (مز  .)6:600ألنه أي شيء ُيظهر وحدة الروح مثل
القائل" :هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن اإلخوة ً
سكن و ٍ
معا في ٍ
احد ،وال
معا في مكان واحد؟! غير أن مختلفي الشخصية والهدف عبثًا يحاولون السكنى ً
السكنى ً
ٍ
متساو .أل ن االتحاد يتم باهلل وليس بالمكان… وال يمكن
يعوق البعد المكاني الوحدة بين المتأسسين على صال ٍح
للسالم الثابت أن يبقى متى اختلفت اإلرادة بين الناس.
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 -4سؤال
ونافعا ،يتممه حتى ولو كان ضد
مفيدا
جرمانيوس :هل لو رأي إنسان أن ًا
أمر ما  -حسب فكر اهلل ً -
ً
إرادة الطرف الثاني أم يترك األمر؟!

 -5األب يوسف

قلنا أن الص داقة التامة الكاملة ال يمكن أن تبقى إال بين الكاملين والمتشابهين في الصالح ،الذين

بسبب تشابه الفكر واشتراكهم في الهدف ال يختلفوا قط في أي أمر من األمور الخاصة بتقدمهم في الحياة
الروحية مهما كان السبب ،أما إذا وجدت بينهم نزاعات فهذا دليل على عدم استيفائهم الشرط السابق ذكره .وحيث
إنه ال يقدر أحد أن ينطلق إلى الكمال ما لم يبدأ من األساس ،وسؤالك ليس عن عظمة هذا االتحاد إنما كيف

ُيمكن اقتنائه ،لهذا أرى إنه يحسن بي أن أشرح لكم ،في كلمات قليلة ،القانون الذي يحكمه ،والطريق الذي ينبغي
أن توجه إليه خطواتك حتى يمكنك بسهولة أن تضمن بركة الصبر والسالم.

 -1الوسائل التي تحفظ االتحاد
أوالا :األساس األول للصداقة الحقيقية يكمن في االزدراء باألمور الزمنية واحتقار كل ما نملكه ألنه من

تماما أن نهتم بأباطيل العالم وكل األمور المزدراة أكثر مما نهتم باألمور األعظم أال وهي محبة القريب...
الخطأ ً

ثانيا :يجدر بكل إنسان أن يقطع رغباته ،فال يظن في نفسه إنه حكيم ُمختبر ،فال يفضل آرائه عن
ا
آراء قريبه.
مفيدا وضرورًيا ،يحتل المركز الثاني بعد بركة
أيضا أن يعرف أن كل شيء ،حتى ما يبدو ً
ثالثاا :يلزمه ً
الحب والسالم.
ٍ
بسبب حسن أو رديء.
ابعا :عليه أن يتحقق إنه ال يجوز له أن يغضب قط
را
ٍ
غضب عند أخيه تجاهه ،ولو كان بغير سبب ،بنفس الطريقة
خامسا :يجدر به أن يحاول شفاء كل
ا
التي بها يرغب في أن يتخلص هو من غضبه ضد أخيه .وليعلم أن غضب أخيه ضده هو أمر شرير مثل

تماما.
غضبه ضد أخيه ،فيبذل كل طاقته أن يستبعد عن ذهن أخيه الغضب ً

أخير :األمر الذي بال شك حاسم ويجب عليه أن يتحققه كل يوم إنه راحل عن هذا العالم .وبهذا ليس
اا
فقط ال يسمح للغضب أن يبقى في قلبه ،بل ويضبط كل حركات الشهوات والخطايا من كل الصنوف.
سببا لهما .أما من يفشل في
فمن يقتنى هذه األمور ،ال يسمح للغضب وعدم االتفاق أن يوجدا وال يجد ً
فشيئا ،واذ تحدث منازعات
هذه األمور ،فإنه وان كان ًا
شيئا ً
غيور بالحب لكنه يتشرب سم االنفعال ضد األصدقاء ً

تماما.
شيئا ً
متكررة يبرد الحب فيه ً
فشيئا وفي وقت أو آخر ،يفارق الحب قلوب المحبين ،إلى أن ُينتزع ً

ألنه من كان في الطريق السابق شرحه كيف يمكنه أن يختلف مع صديقه ،مادام ال يطلب لنفسه

غالبا ما يحدث بسبب أمور تافهة غير ضرورية بالمرة) ،إذ
شيئا؟! بهذا يبتر بداية أي نزاع ًا
ً
تاما (ذلك الذي ً
بتر ً
يالحظ ما لفائدته كما جاء في سفر األعمال" :وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة .ولم يكن أحد
ٍ
شيئا من أمو ِ
شيء مشترًكا" (أع.)09:3
اله لهُ بل كان عندهم كل
يقول أن ً
كيف إذن يمكن أن تحدث أي بذار للنقاش (المثير) ممن ال يطلب ما لنفسه بل ما لقريبه؟! بهذا يصير
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ِ
مشيئة الذي أرسلني"
مشيئتي بل
السماء ليس ألعمل
تابعا لربه وسيده القائل عن نفسه" :ألني قد نزلت من
َ
َ
ً
ٍ
لسبب ما ،ذاك الذي صمم أن يأخذ برأي قريبه وليس حسب إرادته الذاتيه،
اعا
(يو .)0::1كيف يمكن أن يثير نز ً
محققًا ٍ
حب بعض لبعض"
بقلب ورٍع متض ٍع ما جاء في اإلنجيل" :بهذا يعرف الجميع أنكم تالميذي إن كان لكم ّ
فارز إياهم عن
(يو)01:60؟ ألنه بهذا -كما بعالمة خاصة  -أراد السيد المسيح أن يميز قطيعه في هذا العالمً ،ا

غيرهم ،مختومين بالختم الذي نتكلم عنه! على أي أساس يقبل أية ضغينة تتسرب إلى نفسه أو تبقى في نفس

أساسا للغضب ألنه أمر خطير وخاطئ ،واذا ما كان أخوه
أخيه؟! فإن ق ارره ثابت وهو أنه ال يمكن أن يترك
ً
غاضبا ،حافظًا كلمات ربنا ومخلصنا يسوع في قلبه باتضاع:
غاضبا معه ال يقدر أن يصلي كما لو كان نفسه
ً
ً
َّ
شيئا عليك ،فأترك هناك قُربانك قُ ّد ّّام المذبح واذهب
"فان قدمت قُربانك إلى المذبح ،وهناك تذكرت أن ألخيك ً
ٍ
وحينئذ تعال ِّ
وقدم قُربانك" (مت.)90:1،93
أوالً اصطلح مع أخيك،
تخطئوا ،ال تغرب
باطال تقررون أال تغضبوا وأنتم تظنون أنكم بهذا تنفذون الوصية القائلة" :اغضبوا وال
ُ
ِ
الحكم"
الشمس على غيظكم"" ،وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطالً يكون مستوجب ُ

(أف ،91:3مت ،)99:1إذا كنتم تهملون غضب اآلخرين نحوكم بقلب عنيد وال تبالون بتلطيفه بحنوكم .ألنكم
أيضا أال تتجاهل غضب الغير
بهذا تعاقبون بسبب تعديكم الوصية .الذي قال أال تغضب على الغير ،قال ً
الحق يقبلون"
عليك ،وكالهما وصيتان متشابهتان في نظر اهلل "الذي يريد أن جميع الناس يخلصون والى معرفة
ّ

(6تى ،)3:9سواء بكونك تهلك نفسك أو نفس أخيك .فموت الواحد مشابه لموت اآلخر في نظر اهلل ،وفي نفس
ٍ
متساو في نظر (الشيطان) الذي يبتهج بكل دمار...
الوقت كالهما ربح

أخير كيف يمكنك أن تستبقى أي إغاظة مع أخيك يا من تتحقق كل يوم أنك راحل عن هذا العالم؟!
ًا

 -7عظمة الحب وخطورة الغضب
ال يوجد شيء يفوق الحب ،وبالتالي ال يوجد شيء أدنى من الغضب .يلزمنا أال نهتم بشيء مهما

وضروريا حتى نتجنب الغضب الذي يسبب اضطر اابا ،وال نرتبك باألمور حتى التي نحسبها ليست
نافعا
ا
بدى ا
كمالية حتى نحفظ هدوء الحب والسالم بغير نقص ،ألنه يلزمنا أن ندرك أن ال شيء مهلك مثل الغضب

مفيدا مثل الحب.
والتكدر ،وليس شيئ ا

 -8كيف ينشأ النزاع بين الروحانيين؟

كما أن عدونا (إبليس) يشتت اإلخوة الذين ال يزالون ضعفاء وجسدانيين خالل انفجار غضب مفاجئ

بسبب أمور تافهة زمنية ،يلقى بذار الخالف حتى بين الروحانيين على أساس اختالف األفكار ،مما يؤدى إلى

نزاع واختالف في الكالم .هذا يذمه الرسول ،إذ يبذره عدونا الحقود الخبيث بين اإلخوة الذين لهم فكر واحد،
وذلك كقول سليمان الحكيم "البغضة تهيج خصومات والمحبة تستر كل الذنوب" (القديس أمبروسيوس.)69:63

 -9كيف نتخلص من أسباب النزاع بين الروحانيين؟

باقيا بغير انكسار ،ال يكفي نزع األساس األول لعدم االتفاق والذي يظهر بصورة
لكي نحفظ الحب ً
عامة بسبب محبة األمور األرضية التافهة مزدرين بكل األمور الجسدية ،واهبين اخوتنا احتياجاتهم المطلوبة بال

متستر تحت مشاعر الروحانية،
ًا
حدود؛ وانما يجب أن نقطع بنفس الطريقة األساس الفاني لعدم االتفاق الذي ينشأ
معا.
ونقتنى ً
أيضا االتضاع في كل شيء واإلرادة المتفقة ً
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 -61اختبار عملي

علي أفكاري أن ألتصق بشريك معي وكانت أفكارنا من جهة
إنني أذكر ،أنني في صبوتي اقترحت ّ
معا وبدأنا نظهر أفكارنا في
التداريب الروحية ودراسة الكتاب المقدسة تربكنا (نحن االثنين) ...لكن إذ اجتمعنا ً

نقاش عام ،ظهر بعضها باتفاق عام إنها مضرة ،مع أنها كانت تبدو قبالً مضيئة كالنور وذلك بخداع شيطاني

اعا بيننا بسهولة ...بهذا ُنزع عنا كل مشاجرة ،وقد سن لنا اآلباء الشيوخ ما هو في قوة القانون :إنه
حتى يسبب نز ً
ال يجوز ألحدنا أن يعتمد على حكمه الخاص متجاهالا رأي أخيه ،وذلك إن أردنا التحفظ من خداع مكر

الشيطان.

 -66من يعتمد على رأيه الشخصي ال يسلم من خداع الشيطان

يغير شكلهُ إلى شبه مالك ٍ
نور" (9كو ،)63:66إذ يبث
لقد تأكد قول الرسول حقيقة "الشيطان نفسهُ ّ
بخداع أفكار الظلمة المشوشة بوفرة بدالً من نور المعرفة الحقيقة.
فإن لم نتقبل األفكار بقلب متواضع وديع ،ونأخذ في اعتبارنا رأي المختبرين واآلباء الشيوخ ،فاحصين

ونصاب بخراب
إياها حسب حكمهم فننبذها أو نقبلها ،بالتأكيد نقبل في أفكارنا مالك الظلمة بدل مالك النور ُ
خطير.

وتابعا االتضاع الحقيقي،
محبا
من يعتمد على حكمه الخاص يصيبه ضرر ال يمكن تجنبه ما لم يصر ً
ً
متمما بانسحاق قلب ما يصلى من أجله الرسول كأمر رئيسي قائالً" :فإن كان وعظ ما في المسيح ،إن كانت
ً
احدا،
تسلية ما للمحبَّة ،إن كانت شركة ما في الروح ،إن كانت أحشاء ورافة فتّمموا فرحى حتى تفتكروا ًا
فكر و ً
بع ٍ
ٍ
شيئا ُّ
جب ،بل بتواض ٍع ،حاسبين بعضكم
ولكم محبة واحدة،
احدا ال ً
بنفس واحدة ،مفتكرين ً
شيئا و ً
بتحز ٍب أو ُ
بعضا في الكرامة"
مقدمين بعضكم
البعض أفضل من أنفسهم"" ،و ّادين بعضكم
بعضا بالمحبَّة األخويَّةّ .
ً
ً

(في ،0-6:9رو ،)63:69حتى يهتم كل واحد باألكثر بمعرفة أخيه وقداسته ،ويرى أن النصيب األفضل للتمييز
الحقيقي هو أن يهتم اإلنسان بحكم الغير وليس بحكمه هو.

 -62ال تحتقر األصاغر أثناء المناقشات

ٍ
بتصور شيطاني أو نتيجة خطأ بشري أن يخطئ إنسان حاذق في الفهم ومتعلم .بينما
أحيانا
يحدث
ً
أمور بصورة أكثر صدقًا وبطريقة أفضل .لذا ال يليق بإنسان،
يتقبل من هو قليل الفهم واألقل في االستحقاق ًا

ظانا أنه غير محتاج للمناظرة مع غيره .فإنه وان لم يخدعه
مهما كان
متعلما ،أن يندفع في مجده الباطلً ،
ً
الشيطان فيعمي حكمه إال أنه ال يقدر أن يتجنب شباك الكبرياء والغرور المهلكة .ألنه من يقدر أن يدعى لنفسه
هذا من غير أن يصيبه خطر عظيم ،بينما نجد اإلناء المختار نفسه ،الذي كما أكد أن فيه يتكلم المسيح نفسه،

مناقشا مع زمالئه الرسل بخصوص اإلنجيل الذي
يعلن أنه في بساطة ذهب إلى أورشليم من أجل هذا السبب،
ً
بشر به لألمم حسب إعالن الرب له ومعونته؟!

بهذا يظهر إنه يلزمنا أن نحفظ الوفاق واالتحاد ليس فقط من أجل هذه الوصايا (السابق ذكرها) ،وانما

لئال ننخدع بحيل الشيطان ونسقط في شباكه المنصوبة لنا.

 -63الحب ليس فقط صفة للّه إنما هو اهلل

سامية هي فضيلة الحب المبجلة ،إذ يعلن الرسول الطوباوي يوحنا أنها ليس فقط تُنسب هلل بل هي اهلل:
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"اهلل محبَّه ومن يثبت في المحبَّة يثبت في اهلل واهلل ِ
فيه" (6يو.)61:3
َ
هكذا نرى المحبة إلهية ،حتى أننا نجد ما قاله الرسول حق حي وواضح فينا" ،ألن محبة اهلل قد

انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" (رو .)1:1وكأنه يقول أن اهلل قد انسكب في قلوبنا بالروح القدس
الساكن فينا ،هذا الذي إذ ال نعرف ما نصلي ألجله "يعين ضعفاتنا ...ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأََّن ٍ
طق
ات ال ُين َ
ُ
مشيئة اهلل يشفع في القديسين" (رو،91::
بها ،ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح ،ألنهُ بحسب
َ
.)92

 -64درجات الحب
يمكن إظهار الحب الذي يتكلم عنه الرسول قائالً" :فإ ًذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع وال سيَّما

ألهل اإليمان" (غال .)63:1إننا نحب آباءنا بطريقة ،وزوجاتنا بطريقة ،وأوالدنا بطريقة ثالثة .فهناك فارق
ٍ
متساو على الدوام.
شاسع بين مشاعر المودة وبعضها البعض .بل نجد أن حب اآلباء نحو أوالدهم ليس

9
جميعا بحب أبوي ،غير أن مودته
ابنا ،أحبهم
ويظهر ذلك في حالة األب يعقوب ،الذي كان ًأبا ألثني عشر ً
ً
ِ
اخوته
ليوسف كانت أعمق كما جاء في الكتاب المقدس" :فلما أرَي اخوتهُ أن أباهم أحبَّهُ أكثر من جميع

أبغضوهُ( "..تك .)3:02واضح أن ذلك الرجل لم يفشل في تقديم حب عظيم لبقية أوالده ،إنما مودته التصقت
رمز للرب.
باألكثر بهذا االبن في حنو ولطف أعظم ،وذلك بكونه ًا
أيضا بوضوح بالنسبة ليوحنا اإلنجيلي الذي ُيقال عنه" :كان يسوع يحبُّهُ" (يو.)90:60
هذا األمر نجده ً
فبالرغم من أن الرب قد احتضن اإلحدى عشر اآلخرين الذين اختارهم بنفس الطريقة التي اختاره بها ،وقد وهبهم

حبه الخاص كما جاء بشهادة اإلنجيل" :وصيَّة جديدة أنا أعطيكم أن ُّ
بعضا ،كما أحببتكم أنا
تحبوا بعضكم
ً
بعضا" (يو" .)03:60إذ كان قد َّ
أحب خاصَّتهُ الذين في العالم أحبَّهم إلى المنتهى"
أيضا بعضكم
ً
تحبُّون أنتم ً
ير
تاما غز ًا
(يو ،)6:60فحبه لشخص معين بطريقة خاصة ال يعني عدم محبته لبقية التالميذ ،وانما أظهر ً
حبا ً
تجاه هذا الواحد ،بسبب امتيازه بالبتولية ونقاوة جسده التي وهبت له .لهذا رعاه بمعاملة استثنائية كما لو كان له

سمو خاص ،ليس ألن هناك كراهية تجاه اآلخرين ،بل لوجود نعمة غنية أوفر للحب المميز.

شيئا من هذا القبيل في شخصية العروس في نشيد األناشيد ،حيث تقولَ " :علَ ُمهُ فوقي محبة"
أيضا ً
نجد ً
(نش.)3:9

 -65عدم تهدئة الضمير باالبتعاد عمن يغضبون عليهم

إننا نعلم  -وليتنا ما كنا نعلم  -أن بعض اإلخوة قساة وعنيدين .هؤالء إذ يعرفون أن مشاعرهم قد

ثارت ضد إخوتهم ،أو أن إخوتهم ثارت مشاعرهم ضدهم ،يعالجون هذا التكدير الذهني باالبتعاد عنهم ،مع أنه
كان يلزم أن يالطفوهم ويتحدثون معهم باتضاع ...واذ يظنون إنهم يلطفون األفكار المرة التي ثارت في قلوبهم،

اهتماما أكثر
يزيدونها خالل هذا السلوك المملوء سفاهة ،األمر الذي كان يمكنهم التخلص منه للحال لو أظهروا
ً
اتضاعا أمامهم .ألن التعبير عن األسف المناسب في حينه يشفي مشاعرهم ويلطف قلوب إخوتهم.
بإخوتهم ،و
ً
إنهم بهذا السلوك ينعشون خطية الدناءة ،ويتممون خطية الكبرياء بدالً من سحق كل بواعث النزاع،

 9الترجمة الحرفية "البطريرك" إذ تعتبر الكنيسة اآلباء األولين إبراهيم واسحق ويعقوب بطاركة.
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ِ
الحكم.
متجاهلين وصية الرب القائل" :وأما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطالً يكون مستوجب ُ
ِ
جهنم .فإن َّ
ألخيه َرقا يكون مستوجب المجمع .ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار َّ
قدمت قُربانك إلى
ومن قال
شيئا عليك فأترك هناك قُربانك قُ َّدام المذبح واذهب أوالً أصطلح مع أخيك،
المذبح وهناك تذكرت أن ألخيك ً
ٍ
وحينئذ تعال ِّ
وقدم قُربانك" (مت.)93-99:1

 -61ال تتجاهل تكدر أخيك تجاهك

جدا أال نتجاهل تكدر الغير علينا ،حتى إنه ال يقبل تقدمتنا متى كان أخونا لديه شيء
هكذا ربنا غيور ً
ضدنا ،بمعنى إنه ال يسمح لنا أن نقدم له صلواتنا ما لم يتم إصالح سريع بنزع التكدر الذي في ذهن أخينا

تجاهنا ،سواء كان على حق أو باطال.

شيئا
ألن الرب لم يقل" :أن ألخيك أساس سليم لشكواه ضدك" ،بل قال" :وهناك تذكرت أن ألخيك ً

عليك فأترك هناك قُربانك قُ َّدام المذبح واذهب أوالً اصطلح مع أخيك" ،بمعنى إنه إن كان يوجد شيء  -مهما

صغير أو تافهًا  -يغضب أخيك عليك ،وهذا تذكرته فجأة ،يلزمك أال تقدم قربان صلواتك الروحي إال
ًا
كان
حنوا ،بنزع الكدر من قلب أخيك مهما كان سببه.
بإصالح مملوء ً
فإن كانت كلمات اإلنجيل تأمرنا أن نهدئ أولئك الذين هم غاضبين علينا ألسباب قديمة وألمور

حاليا ،وقائم بسبب أمور خطيرة ،ويرجع
تافهة ...فماذا يكون شقاؤنا نحن الذين بنفاق عنيد نهمل الغضب القائم ً
سببه إلى أخطائنا نحن؟ لكن إذ نحن متعجرفون بكبرياء الشيطان نتحرج من أن نتواضع ،متذكرين أننا نحن
السبب في تكدر أخينا .هكذا بروح متمردة نستهين بالخضوع لوصايا الرب ،متذمرين عليها ظانين أنها مستحيلة

التنفيذ .واذ نضع في ذهننا أن الرب أوصانا بأمور مستحيلة غير مناسبة نصير كقول الرسول لسنا عاملين

بالناموس بل ديانين له (يع.)66:3

 -67احتمل أخاك كما تحتمل أهل العالم

يلزمنا أن ننتحب هذا األمر بم اررة ،وهو أن بعض اإلخوة عندما يغضب عليهم أحد وينطق ضدهم

وثنيا أو يحيا حياة عالمية الحتملوه ،كما لو
بكلمات مخزية ،فإذ يستسمحهم ...يقولون للحال إنه لو كان
ً
إنسانا ً
كان االحتمال من جانبنا يكون بالنسبة لغير المؤمنين والمجدفين فقط وال نحتمل الجميع .أو كأن الغضب يحسب

عنادا
ير متى كان ضد إنسان وثني،
شر ً ا
وصالحا لو كان ضد أحد اإلخوة (المؤمنين) ،مع أن الغضب المملوء ً
ً
ضرر للنفس الغضوبة أيا كان الشخص الذي نغضب عليه.
ًا
يجلب بالتأكيد

يا له من عناد مرعب! نعم وفيه جمود! ألنه بسبب غباوة أصحاب األذهان البليدة ال يقدرون على
الحكم" ،بل قال" :كل من
تمييز تلك الكلمات ،إذ لم يقل" :كل من يغضب على غريب باطالً يكون مستوجب ُ

الحكم".
يغضب على أخيه باطالً يكون مستوجب ُ

هكذا إن كنا نرى إنه بحسب قانون الحق أن كل إنسان هو أخ ،إال أنه في هذه العبارة تحمل كلمة "أخ"

معنى اإلنسان المؤمن والشريك معه في طريق الحياة أكثر مما تعنيها بخصوص الوثني.

 -68ال تثر أخاك بالصمت

حيانا أننا صابرون ،وذلك ألنه عندما ُنثار نحتقر الغير بعدم إجابتنا عليه.
لكن ما هذا؟! فإننا نظن أ ً
بصمتنا الكئيب أو خالل حركات السخرية وباإليماءات نه أز بإخوتنا الغاضبين ،حتى نثيرهم بنظراتنا الصامتة
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أكثر مما لو كنا قد غضبنا معهم ثائرين .في هذا نظن أننا غير مخطئين أمام اللّه ألننا لم نسمح لكلمة أن تخرج
من شفاهنا ،هذه التي توصمنا بوصمة العار أمام الناس وتديننا ،كأن اهلل ال يهتم إال بالكلمات غير ٍ
مبال بإرادتنا
الخاطئة .وكأنه ينظر إلى تصرفنا الخارجي لعمل الخطية ال إلى رغبتنا ونيتنا المخطئتين .أو كأننا ُنسأل في يوم
الدينونة فقط على ما نفعله دون أن ُنسأل عن نية الفعل...

في هذا كأنه يكفي لإلنسان أن يحتج بأنه لم يدفع األعمى بيديه ليسقط ،مع أن الجريمة متساوية حينما

يزدرى بإنقاذه متى رآه في طريقه للسقوط في هوة وفي إمكانه أن يرشده ولم يفعل! أو كأن المجرم هو من ُيمسك

تكبا الجريمة ،وال ُيحاسب من دبر الجريمة وخططها!
مر ً

إذن باطالا نلجم ألسنتنا إن كان صمتنا يقوم بنفس الدور الذي يقوم به الصراخ .وبواسطة إيماءاتنا

غضبا ،بينما يمتدحنا الناس من أجل هذا ...وبهذا يكون
الكاذبة نجعل ذاك الذي نشفيه في حالة أكثر
ا
اإلنسان أكثر إجراما ،ألنه يحاول أن يمجد نفسه على حساب سقوط أخيه...
غالبا ما يثير الصبر المتصنع الغضب بأكثر حذاقة مما يثيره الكالم .وبالصمت المؤذي يزيد شتائم
ً
الغير بطريقة أكثر مما يثيرها الكالم ،وجراحات األعداء تُحتمل بأكثر سهولة من مداهنة الساخرين المملوءة
حسنا بالنبي" :ليأسر رؤساءه حسب إر ِ
ادته" (مز  .)99:631وفي موضع آخر قيل" :كالم
مكرا ،والتي قيل عنها ً
َ ُ
ا
َّ
النمام مثل لُقَم حلوة فينزل إلى مخادع البطن" (أم  .)99:91هنا ينطبق القول" :لسانهم سهم قتال يتكلم بالغش.
بفمه يكلم صاحبه بسالم وفي ِ
ِ
كمينا" (إر  .)::2وعلى أي األحوال هو يخدع الغير إذ "الرجل الذي
قلبه يضع لهُ ً
ُ
ِ
لرجليه" (أم .)1:92
يطري صاحبهُ يبسط شبكة
أخير عندما جاءت جموع كثيرة بسيوف وعصي للقبض على الرب ،لم يكن أحد من المجرمين في حق
ًا
مقدما قبلة حب غاش ،هذا الذي
واهب الحياة أكثر قسوة من ذاك الذي تقدم باحترام مملوء
يما ً
ً
فاسدا ً
خداعا وتكر ً
قال له الرب" :يا يهوذا أَبقُ ٍ
بلة تسلّم ابن اإلنسان؟!" (لو.)3::99

 -69ال تُضرب عن الطعام بغضب

يوجد نوع آخر من التكدر الشرير ،الذي ما كان يستحق اإلشارة إليه لوال معرفتنا أن بعض اإلخوة

يسمحون ألنفسهم به .هؤالء الذين عندما يتكدرون يضربون عن الطعام حتى أننا (لألسف األمر الذي ال يمكنني
أن أذكره بغير خجل) نجد أولئك الذين في وقت هدوئهم يعلنون عجزهم عن الصوم أكثر من الساعة السادسة أو

هدا بواسطة تخمة الغضب.
التاسعة ،إذ بهم في وقت غضبهم ال يشعرون بالجوع لمدة يومين أو أكثر ،فيزدادون ز ً

هؤالء بال شك يدنسون األمور المقدسة (األصوام) كما لو كانت خارجة عن غضب شيطاني ،محتملين

اما كان ينبغي أن تقدم هلل وحده بتواضع قلب ونقاوة من الخطية ،لكنهم يقدمون الصلوات والتقدمات
أصو ً
ٍ
ٍ
أحداث قد
آللهة لم يعرفوها
للشياطين .وبهذا يكونون مستحقين لتوبيخات موسى القائل" :ذبحوا ألوثان ليست اهلل،

آباؤكم" (تث.)62:09
جاءت من قريب لم يرهبها ُ
َ

 -21ال تقدم الخد اآلخر بخد مزيف

نوعا آخر من انحراف العقل الذي نجده في بعض اإلخوة تحت لون من الصبر المزيف.
إننا ال نجهل ً
ضربوا بضربات خفيفة
هؤالء ال يكتفون بإثارة المنازعات حتى يثيرون اآلخرين لكي يضربونهم ،لكنهم إذا ما ُ

يقدمون أجزاء أخرى من جسمهم للضرب ليثيروا من هم حولهم ،وهم يحسبون إنهم بهذا يحققون الكمال المأمور
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أيضا" (مت ،)02:1هؤالء يجهلون معنى اآلية
خدك األيمن ِّ
به في القولَ " :م ْن لطمك على ّ
فحول لهُ اآلخر ً
وغايتها ،ظانين إنهم ينفذون الصبر الوارد في اإلنجيل أن ال نقاوم الشر بالشر وال التهيج بمثله ،وانما قُدمت لنا
نسكن غضب الضارب باحتمالنا ضعفه (وليس بإثارتنا له لكي يضربنا).
الوصية لكي ّ

 -26جرمانيوس :كيف يمكننا أن نلوم إنسا انا ينفذ وصية اإلنجيل ولم يقابل الشر بمثله بل استعد الحتمال
خطأ مضاعف؟
 -22يوسف :كما سبق أن قلنا منذ قليل إنه يلزمنا أال ننظر إلى األمر من جهة العمل ذاته بل نية الفاعل
فاحصا قلبه بتدقيق ومشاعره التي نبع عنها الفعل ،فسترى إنه ال يمكن
وطريقة تفكيره فإذا ما ُوزنت فعل اإلنسان،
ً
أن تتم فضيلة االحتمال واللطف في الروح المضاد أي خالل عدم االحتمال والغضب (الخفي).

درسا كامالً بخصوص فضيلة االحتمال واللطف (أي يعلمنا ال أن
لهذا عندما أعطانا ربنا ومخلصنا ً
ملخصا للكمال اإلنجيلي قائالً" :وأما أنا فأقول
نعترف بها بلساننا إنما نخزنها في أعماق نفوسنا الداخلية) وهبنا
ً

أيضا" (مت( .)02:1واذ أشار إلى الخد
خدك األيمن ِّ
الشر .بل َم ْن لطمك على ّ
فحول لهُ اآلخر ً
لكم ال تقاوموا ّ
األيمن ،فهذا ال يمكن أن يحدث إال في وجه اإلنسان الداخلي) ،0ولهذا يرغب الرب أن ينزع عنا كل مثيرات
تاما .بمعنى إن كان خدك األيمن الخارجي يستقبل لطمة من الضارب،
الغضب من أعماق النفس الداخلية نزًعا ً
فليقبل اإلنسان الداخلي باتضاع أن يتقبل الضربة على خده األيمن .بهذا يحتمل اإلنسان الخارجي بلطف،
ويخضع الجسد لمضايقات الضارب فال يضطرب اإلنسان الداخلي...

لقد رأيت كيف أن هذا بعيد كل البعد عن الكمال اإلنجيلي الذي ينادى بالثبات في الصبر ،ال بالكالم

بل في هدوء القلب الداخلي .ويأمرنا أن نحفظ هذا مهما أصابنا من شرور ،حتى أننا ليس نحفظ أنفسنا على
الدوام بغير غضب مقلق ،بل وبخضوعنا ألذيتهم نجبرهم أن يهدأوا عن اضطرابهم بتتميمهم اللطم الثاني ،وهكذا

َّ
الشر بالخير"
الشر بل اغلب
يغلبنك
أيضا تتحقق كلمات الرسول" :ال
بلطفنا نقهر غضبهم ...هكذا
َّ
ُّ
ً
(رو.)96:69

غضبا ،حتى
واضح أن هذا ال يقدر أن ينفذه من ينطق بكلمات اللطف واالتضاع بروح كهذه مملوءة
ً
إنهم ليس فقط يفشلون في إطفاء نار الغضب الملتهبة ،بل باألحرى يشعلونها بأكثر قسوة ،سواء في مشاعرهم أو

مشاعر أخيهم الثائر.

يدعون الصبر من
هؤالء حتى وان حفظوا
هدوء ألنفسهم لكنهم ال يحملون أي ثمر للبر .وبينما هم ّ
ً
جانبهم على حساب هالك قريبهم ،يستبعدون المحبة الرسولية التي" :ال تطلب ما لنفسها" (6كو ،)1:60ألن
المحبة ال تطلب هذا الغنى لنفعها الخاص على حساب هالك القريب ،وال ترغب في ربح شيء على حساب

خسارة الغير.

 -23قوة اإلنسان وشهامته تكمن في خضوعه إلرادة غيره

يلزمك بالتأكيد أن تعرف بصورة عامة أن من يخضع إلرادة أخيه يكون أقوى من الذي يتمسك متشبثًا
ٍ
مدافعا عن آرائه الخاصة .األول باحتماله أخيه ومساعدته يربح صفة القوة والحيوية ،أما الثاني فيقتني
بعناد
ً
الضعف والمرض...

 0ألن اإلنسان حينما ُيضرب إنما يضرب على خده األيسر.
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شيئا من دقته التي يهتم بها ،بل
شيئا من كماله بالرغم من خضوعه وتركه ً
ال يظن األول أنه فقد ً
األقوياء أن
ليتأكد أنه ربح ما هو أعظم :فضيلة الصبر وطول األناة .هذه هي وصية الرسول" :فيجب علينا نحن
َ
الضعفاء وال ُن ِ
ِ
ٍ
بعض ،وهكذا تّمموا ناموس
رضى أنفسنا" (رو )6:61و"احملوا بعضكم أثقال
نحتمل أضعاف

المسيح" (غال .)9:1ألن اإلنسان الضعيف ال يقدر أن يعين الضعيف ،وال من يعانى من أمر يقدر أن يشفي

عالجا للضعيف ،إذ قيل" :أيُّها الطبيب
عليالُ مثله .أما من كان غير خاض ٍع للضعف فهذا يستطيع أن يقدم
ً
ِ
اشف نفسك" (لو.)90:3

 -24عجز الضعيف عن احتمال غيره

أيضا ،وهى أن طبيعة الضعفاء إنهم متسرعون ومستعدون على الدوام
يجدر بنا أن نالحظ هذه الحقيقة ً
أن ينتهروا ويبذروا بذار المنازعات ،بينما هم أنفسهم ال يقدرون أن يحتملوا أن يمسهم أحد بأقل ضرر بسيط.

وبينما هم ال يبالون بالغير ،ينشرون بتسرع وصايا يعجزون عن احتمال أخفها.

لهذا حسب فكر اآلباء الشيوخ السابقين أن الحب ال يمكن أن يبقى ثابتًا غير منكسر إال بين أشخاص
حتما ،في وقت أو آخر ،مهما بذل طرف واحد فقط من عناية.
متشابهين في الهدف والصالح ،ألنه سينكسر ً

 -25سؤال
جرمانيوس :إذن كيف يمكن مدح الصبر الذي للرجل الكامل إن كان ال يحتمله الضعفاء على الدوام؟

 -21يوسف:

سيقهران ،لكن بؤس اإلنسان الضعيف يزداد بواسطة طول أناة
إنني لم أقل أن فضيلة اإلنسان وصبره ُ
شيئا ...غير أن الذي يرغب في حفظ مودة زمالئه دون
الرجل الكامل ،وبزيادته في شره ال يقدر هو أن يحتمل ً

أن تنحل ،بمعنى إنه عندما ُيثار بأي خطأ (من الغير) ،يلزمه أن يحفظ شفتيه ،بل ويحفظ أعماق صدره بغير
ٍ
ٍ
كامل
صمت
اضطراب .وان وجد أنهم (شفتيه وصدره الداخلي) يضطربون اضطرًابا خفيفًا ،يحفظ نفسه في
مت صمتًا ،س َك ُّ
ص ُّ
فتحرك وجعي .حمي قلبي في جوفي .عند
ت عن الخيرَّ ،
ويالحظ باجتهاد ما يقوله المرتلَ " :

لهجي اشتعلت النار .تكلمت بلساني" (مز .)0 ،9:02

أيضا أال ينظر إلى حالته الحالية وال يعطى باالً لما يقترحه عليه غضبه العنيف وذهنه الثائر...
يلزمه ً
إنما يجدر به أن يعيش في نعمة الحب الماضية ،أو يتطلع بذهنه إلى المستقبل ،إلى السالم الذي سيعود ،بتأمله

في ساعة غضبه ذاتها ،كما لو كان قد عاد السالم بينهما فعالُ .وبينما يحفظ نفسه ببهجة االتفاق اآلتي ال يشعر
بم اررة النزاع الحاضر ،وبسهولة يمكنه أن يقدم مثل تلك اإلجابات (اللطيفة)...

 -27كيف يمكن قمع الغضب؟

يجدر بنا أن نقمع كل حركة من حركات الغضب ونلطفها تحت إرشاد التمييز (الحكمة) ،حتى ال نتهور
ِ
أخير" (أم .)66:92
غيظه ،والحكيم يسكنهُ ًا
بالغيظ األعمى ،األمر الذي قال عنه سليمان" :الجاهل يظهر كل
بمعنى أن اإلنسان الجاهل يلتهب بانفعال الغضب لينتقم لنفسه ،أما الحكيم فبسبب نضوج مشورته ولطفه يطفئ

فشيئا ويتخلص منه.
شيئا ً
الغضب ً

مكانا للغضب .ألنهُ مكتوب لي
أمر مشابهًا" :ال تنتقموا ألنفسكم أيُّها
يقول الرسول ًا
األحباء ،بل أعطوا ً
ُ
ُّ
الرب" (رو  .)62:69بمعنى ال تسمحوا لقلوبكم أن تُحبس في مضايق عدم الصبر
النقمة أنا أجازى يقول
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الجبن ،حتى متى ثارت أية عاصفة عنيفة للغضب ال تقدر أن تحتملها ،لكن لتكن قلوبكم متسعة تتقبل
و ُ
موجات كلمات الغضب في تيارات الحب المتسعة التي "تحتمل َّ
كل شيء ...وتصبر على كل شيء" ( 6كو

 .)7:63وهكذا تتسع أذهانكم بطول األناة والصبر ويكون فيه أعماق المشورة األمينة التي تستقبل دخان
الغضب وتبيده.

يمكن أن تفهم العبارة بالمعنى التالي :إننا نضع مكا انا للغضب وذلك بقدر ما نخضع بذهن متواضع

هادئ النفعال اآلخرين ،وننحني لعدم صبر الثائرين ،كما لو كنا نستحق كل صنوف الخطأ (كتأديب لنا).

أما الذين يشوهون معنى الكمال الذي يتحدث عنه الرسول مفسرين "وضع مكان الغضب" بأنه االبتعاد

عن اإلنسان في وقت غضبه ،يبدو لي إنهم بهذا ال يقطعون أسباب الغضب بل يهيجون بواعث النزاع .ألنه ما

ضعا فإن االبتعاد يثير القريب أكثر...
لم نصلح غضب القريب في الحال
ٍ
بإصالح مملوء توا ً

يتكلم سليمان عن ٍ
أمر كهذا قائالً" :ال تسرع بروحك إلى الغضب ،ألن الغضب يستقر في حضن
شيئا في اآلخر حين يخزيك قريبك" (أم .)::91
الجهال" (جا  .)2:2و"ال تبرز عاجالً إلى الخصام َلئالَّ تفعل ً
وهو بهذا ال يلوم التسرع في النزاع بمعنى أنه يمدح النزاع المتأخر.

ِ
ذكي" (أم
بنفس الطريقة يجب أن نفهم القول" :غضب الجاهل ُي َ
عرف في يومه .أما ساتر الهوان فهو ّ
 ،)61:69ألنه ال يعنى أن الحكيم يخزن انفجار الغضب خفية ،إنما يلوم انفجار الغضب المتهور ...يلزمه أن
يخفي االنفجار بهذا السبب ،وهو إنه بينما يتركه إلى حين يهدأ روح الغضب إلى األبد .ألن هذه هي طبيعة

الغضب ،عندما يترك له مكان (أي ال نتسرع به) يضعف ويبيد أمـا إذا ُعرض الغضب في حالة الثورة فإنه يحرق
أكثر فأكثر.

الجبن وتمتلئ بالغضب المتزايد،
يجب على القلوب أن تتسع وتنفتح حتى ال تنحصر في مضيقات ُ
وتصير قادرة أن تتقبل وصايا اهلل بما يدعوه النبي "(اتساع القلب) أو االتساع الفائق" .إذ يقول النبي" :في طريق
وصاياك سعيت عندما وسعت قلبي" (مز .)09:662

ألن بطء الغضب هو حكمة ،نتعلمها بواسطة أقوال الكتاب المقدس الواضحة ألن "بطيء الغضب كثير

الفهم ،وقصير الروح معلّي الحمق" (أم  .)92:63لذلك يقول الكتاب المقدس عن الشخص الذي طلب من الرب
كثير ًّ
ِ
شاطئ البحر" ( 6مل
جدا ورحبة قلب كالرمل الذي على
وفهما ًا
عطية الحكمة" :وأعطى اللّه سليمان حكمةً ً
.)92:3

 -28خاتمة

أيضا ما تبرهنه لنا الخبرات الكثيرة أن الذين دخلوا في رباطات الصداقة خالل رباط شرير ،ال
هذا ً
بعيدا عن رغبتهم في الكمال ،أو لعدم تأسيسه
يمكنهم أن يحفظوا اتفاقهم بغير انحالل ،إما ألنهم حاولوا حفظه ً

على الحب الرسولي بل على حب أرضي ...أو ألن عدونا (الشيطان) المملوء دهاء يعجلهم بالتهور في كسر

سالسل صداقتهم حتى يجعلهم حانثين لوعدهم.

هذا الفكر تأسس بأكثر تأكيد بواسطة أعظم الرجال حنكة ،وهو أن االتفاق الحقيقي والوحدة غير

المنحلة يمكن أن توجد فقط بين الذين يحيون حياة نقية ومتشابهين في الصالح والهدف.

هكذا تحدث يوسف الطوباوي بحديث روحي بخصوص الصداقة ،وقد ألهب االشتياق باألكثر نحو حفظ
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الحب الذي لزمالتنا لكي يبقى على الدوام.
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ملخص المبادئ
 الصداقة الدائمة هي التي يرتبط فيها األعضاء مع بعضهم البعض في شخص الرب يسوع.
 ال يمكن أن تدوم الصداقة ما لم تكن األطراف متشابهة في الهدف ومتساوية في الصالح والفضيلة.
 أسباب فشل الصداقة بين الجسدانيين هو محبة األمور الزمنية ،وأسباب فشل الصداقة بين بعض

الروحانيين هو ما يبثّه العدو من اختالف الفكر.

لهذا يلزمنا  -6أن نرفض محبة العالم وكل ما فيه.

 -2أال نعتمد على حكمنا الخاص وارادتنا وال نتشبث بآرائنا.

 اإلنسان المتشبث بآرائه ال يسلم من خداعات العدو ،واإلنسان الذي يخضع لرأي أخيه وينصت لمن

هم أقل منه إنسان قوى.

 صور مستترة للغضب وعدم محبة الغير:
 -6االبتعاد عن الذين بيننا وبينهم نزاع بقصد إثارتهم.




مع أن اهلل ينظر إلى القلب ال إلى مجرد النزاع الخارجي.

غضبا تجاهنا ،حتى ولو كان بغير سبب.
تأمرنا الوصية أن نهتم بأخينا الذي يحمل
ً

 -2يستخدم البعض الصمت إلثارة اآلخرين أكثر مما يثيرهم الكالم .ألنه وان ظهر أمام الناس بال

عيب لكنه ُيهلك أخيه بإثارته بصمته.
 -3اإلضراب عن الطعام بغضب.

 -4يقدم البعض الخد اآلخر إلثارة الغير وليس لتلطيف غضبه.
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مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
71

التعهد بوعود
لألب يوسف
Abbot Joseph
 -7مقدمة

بعد المناظرة السابقة وقد انتهت فترة من سكون الليل الهادئ ،قادنا األب يوسف إلى قالية منعزلة لنتمتع

بالهدوء ،لكن عبر الليل كله من غير ٍ
نوم (ألن كلماته كانت ملتهبة في قلوبنا)ُ .عدنا من القالية ورجعنا حوالي
 711ياردة ،وجلسنا في مكان منعزل بعدما كانت لنا فرصة طوال الليل أن نتناقش معا (يوحنا كاسيان

تنهدا عميقًا.
معا وكان جرمانيوس يتنهد ً
وجرمانيوس) نقا ًشا بغير تكلف ،وقد جلسنا ً

 -2قلق جرمانيوس بسبب تذكره َو ْعدنا في الدير بالعودة إليهم

قال :ماذا نفعل؟ فإننا قد صرنا في مأزق شديد ،ألننا هنا حسب ما يمليه عليه عقلنا (مما نسمعه من

تعاليم) وما نراه في حياة القديسين نتعلم أفضل ما نتصوره من أجل تقدمنا الروحي ،لكننا سبق أن تعهدنا أمام
اآلباء الشيوخ (بالعودة إليهم) مما ال يسمح لنا أن نختار ما هو مفيد لنا؟

فإننا إذ نتمثل بحياة هؤالء اآلباء العظماء (هنا) نتشكل إلى حياة أكمل ونسعى نحو هدف أعظم ،غير

أن وعدنا ُيلزمنا بالعودة حاالً إلى الدير .وان عدنا فإننا سوف ال نجد فرصة أخرى للرجوع إلى هنا مرة أخرى.
وان بقينا هنا ونفذنا رغبتنا نكون غير ملتزمين بوعدنا الذي تعهدنا به أمام آبائنا بالرجوع السريع ،لكي ما يسمحون
لنا بالمجيء إلى األديرة وااللتقاء بقديسي هذه المنطقة.

حاسما نافع لخالصنا .وانما بتنهداتنا
ار
وفيما نحن على هذا الحال المملوء قلقًا ،لم نقدر أن نقرر قرًا
ً
كنا في م اررة ،موبخين أنفسنا من أجل تهورنا (في إعطاء الوعد) كارهين عيب طبيعتنا ،شاعرين بثقل األمر الذي

لم يكن أمامنا طريق سواه تحت إلحاح أولئك الذين أعاقونا عما هو لنفعنا وصالحنا ،وذلك بطلب وعد منا
بالعودة سريعا .وقد بكينا ألننا قد صنعنا هذا تحت خطأ هذا العيب الذي قيل عنه" :كما يعود الكلب إلى ِ
قيئه
ً
هكذا الجاهل يعيد حماقتهُ" (أم .)77:11
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 -3إجابتي عليه

ٍ
عندئذ أجبته :إن مشورة هذا الشيخ ،هذا الذي يلزمنا أن نخبره عن قلقنا ،تسهل لنا الصعوبة .فما يحكم

سماويا ،ينهى اضطراباتنا .ونحن نحتاج أال يساورنا أدنى شك فيما ينطق به الرب على
إلهيا
ً
حكما ً
به يكون ً
شفتيه من أجل استحقاقاته ومن أجل إيماننا .فاهلل بسبب محبته يهب المؤمنين مشورة صالحة خالل أشخاص غير
متأهلين ،كما يهب األشرار المشورة الصالحة خالل القديسين ،أي أن اهلل يعطى المشورة إما من أجل استحقاقات

الذي يجاوب أو من أجل إيمان الذي يطلب نصيحة.

هكذذذا تمسذذك القذذديس األب جرمذذانيوس بهذذذه الكلمذذات بشذذغف كمذذا لذذو كانذذت تصذذدر مذذن الذذرب .واذ كنذذا

ننتظر مجيء اآلب الشيخ قليالً ،مقتربين من ساعة الخدمة الليلية  Nocturnalقذدمنا لذه التحيذة العاديذة وكذان قذد
أنهى مزاميره المحفوظة والصلوات وجلسنا مرة ثانية على نفس الحصر التي نمنا عليها.

 -4استفساره عن سبب قلقنا

إذ رأى الشيخ الوقور يوسف أننذا فذي حالذة معنويذة مريذرة ،أدرك أن هذذا ال يكذون بغيذر سذبب ،فوجذه إلينذا

نفذذس الكلمذذات التذذي سذذبق أن نطذذق بهذذا البطريذذرك يوسذذف" :7لمذذاذا وجهاكمذذا مكمذ يدان اليذذوم؟" (تذذك )1:7أجبنذذاه إننذذا
ذير .اسذذتطردت أقذذول لذذه" :إننذذا اجتزنذذا الليذذل فذذي هذذدوء،
لسذذنا مثذذل عبذذدي فرعذذون اللذذذين أريذذا حل ًمذذا ولذذم يعرفذذا لذذه تفسذ ًا
وليس لنا من يخفف أثقالنا إال الرب خالل حكمتك".
عندئ ذ ٍذذ ق ذذال ذاك الذ ذذذي يس ذذتحق أن ين ذذال س ذذمو األب البطريذذذرك (يوس ذذف ب ذذن يعقذذذوب) سذ ذواء م ذذن جه ذذة

استحقاقاته أو تشابهه في االسم" :أما يهب اهلل الشفاء من القلق؟ إذن اعرضوا األمذر ،فذإن الحنذو ايلهذي قذادر أن

يهبكم شفاء خالل نصيحتي حسب إيمانكم".

 -5جرمانيوس يعرض األمر

كنا نفكر أنه ينبغي علينا العودة إلى ديارنا ونحن مملؤون بفيض مذن جهذة الفذرح الروحذي ومذا انتفعنذا بذه
بالتطلع إلى قداستكم ،وأننا بعد عودتنا سوف نقتفي آثاركم ،فذنعلِم اآلخذرين ولذو بمنذاظرة خفيفذة مذا تعلمنذاه مذنكم...

وقد ظننا أننا سنكون قادرين (في خذالل هذذه الفتذرة) أن نقتذدي بحيذاتكم العاليذة وتعذاليمكم السذامية فذي ذلذك الذدير.

لقد فكرنا أننا بهذه الوسائل ُيمنح لنا كل الفرح ،إال أنه من الجانب األخر قد أحدق بنا حزن ال ُيطاق ،ألننذا أدركنذا
عجزنا عن الحصول على هذا الطريق الصالح بسهولة...
إذن في كال الجانبين نحذن اآلن عذاجزان ،ألننذا إن أردنذا أن نفذي بوعذدنا الذذي تعهذدنا بذه فذي حضذرة كذل

مولودا من أحشاء البتول ،وقد شهد الرب بنفسه علذى وعذدنا (بذالعودة
االخوة في المزود الذي فيه أشرق ربنا بنفسه
ً
يعا) ،تصيبنا خسارة فادحة من جهة حياتنا الروحية .وان تجاهلنا وعدنا وبقينا في هذا ايقليم واعتبرنا أن العهذد
سر ً
الذي ارتبطنا به أقل أهمية من بلوغنا الكمال ،نخشى مما يسببه الحنث بالوعد والكذب من مخاطر مرعبة.

ال نقدر أن نخفف من هذا الثقل عن طريق تنفيذنا الوعد الذي تعهدنا به وهو أن نرجع بعد ذلك إلى هنا

بأقصى سرعة ممكنة ...ألننا لسنا متأكدين إن كنا نجد فرصة للعودة مرة أخرى إلى هذا الموضع...

7

أو األب يوسف (بن يعقوب بن إسحق).
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 -6اإلجابة

بعد فترة صمت قصيرة قال األب المبارك يوسف :هل أنتم متأكدون أن وجودكم في هذه المنطقة يجعلكم

تتمتعون بفائدة أعظم من األمور الروحية؟

 -1جرمانيوس

جدا من أجل ما تسلمناه من تعاليم منذ صبوتنا حيث تدربنا علذى
بالرغم من أنه يلزمنا أن نكون شاكرين ً
شيئا من سموهم صارت قلوبنا في ٍ
ٍ
ظمأ ت ٍذام نحذو الكمذال ،ولكذن إن حكمنذا علذى
أمور كثيرٍة ،واذ أعطونا أن نتذوق ً
ّ
حالنذذا نجذذد أنذذه ال توجذذد مقارنذذة بذذين مذذا قذذد تذذدربنا عليذذه هنذذا ومذذا تعلمنذذاه هنذذاك ،حتذذى لتنطذذق ألسذذنتنا بنقذذاوة حياتنذذا

بصذذورة ال مثيذذل لهذذا .واننذذا نعتقذذد أن مذذا قذذد ُوهذذب لنذذا لذذيس فقذذط بسذذبب تركيذذز أذهذذانكم وهذذدفكم فذذي تعليمنذذا ،ولكذذن
المكان نفسه والجو المحيط ساعدنا على ذلك .لذلك نحن ال نشك أنه لكي نقتدي بكمالكم العظيم ال تكفينا التعذاليم
نبق هنا في هذا الجو نفسه ،وخالل التعليم الطويل ينحل فتور قلبنا بالتدريب اليومي...
التي قدمتموها لنا ما لم َ

 -8استحسانه عدم التعهد بوعود
األب يوسف :حقًا إنه حسن والئق بعملنا أن ننفذ ما تعهدنا القيام به في أي وعد نعذد بذه ،لذذلك يجذدر بال ارهذب أال
يتسرع في إعطاء أي وعد ،حتى ال يلتزم بتنفيذ ما قد وعد به بغيذر حذذر ،ألنذه إن ت ارجذع عذن وعذده ،بوجهذة نظذر

سليمةُ ،يحسب حانثًا لوعده.

ِ
ذدما
ولكذذن هذذدفنا اآلن لذذيس معالجذذة مذذن هذذو فذذي صذذحة (أي لذذم يعذذط وعذ ًذدا) بذذل الشذذفاء مذذن المذذرض ،مقذ ً

المشورة ليس لمن هم في الحالة األولى بل كيف تهربون من الصخور المهلكة التي تحطم السفن (أو الوعود التذي

تعهدتم بها وهي مضرة).

فحيث ال توجد سالسل تعوقنا أو شروط تعهدنا بها تضايقنا ،ففي هذه الحالة نقارن بين األمور الصالحة

ونختار تنفيذ ما هو أفضل وأكثذر فائذدة لنذا .أمذا متذى قذام فذي الطريذق شذيء يفسذد حياتنذا ويسذبب لهذا خسذارة ،فإننذا

نبحث عن أقل خسارة ممكنة.

فإعطائكم وعود بال حذر أتى بكم إلذى هذذه الحالذة التذي فيهذا تصذيبكم خسذارة خطيذرة ،ويحذل بكذم التعذب،

لذلك يجدر بإرادتكم أن تميل تجاه الجانب األقل في الخسارة التي يمكن إصالحها بعد ذلك.

بحا أوفر لروحك ببقائك هنا أكثر ممذا تنالذه فذي ذلذك الذدير فيمكنذك أن تتوقذف
إذن إن رأيت أنك ستنال ر ً
عن تنفيذ وعدك دون أن تُصاب بخسارٍة كبيرٍة .فإن الخسارة التذي تصذيبك مذن عذدم تنفيذذك لوعذدك أفضذل لذك مذن
أن تتجشذذم الخسذذارة التذذي تصذذيبك بتنفيذذذ الوعذذد ،إذ تقذذول أن حياتذذك الروحيذذة سذذتبرد ،ويصذذيبك ضذذرر دائذذم (هذذذا إذ

سببا لخطايا أخرى).
حدث مرة ال تعود تكرر الوعد مرة أخرى فتكون ً

فإنه يمكنك إصالح الوعد الذي تهمل فذي تنفيذذه باالعتذذار ،بذل ويمكذن أن يصذير هذذا ايهمذال موضذوع

مذدح متذذى دفعذك السذذلوك فذذي طريذق أفضذذل ،فذذال تعذود تنظذذر إليذه علذذى أنذذك فشذلت فذذي طريذذق االسذتقامة .أمذذا عذذن

إصالح التهور (في التعجل بإعطاء وعد) فإنه يلزم تصحيحه ألنه خطأ.

مذا أقولذه إنمذا يؤكذده الكتذاب المقذدس ،ألن كثيذرين قذادهم وفذاؤهم بوعذدهم إلذى المذوت ،وكثيذرون كذان مذن

الخير لهم أن يمتنعوا عن تنفيذ وعدهم.
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 -9أمثلة من الكتاب المقدس

ذمما أن
تظهر هذه األمور بوضوح في حالتي القديس بطرس وهيرودس .فاألول ترك ما قذد وعذد بذه ،مص ً
أبدا" (يو ،)3:78وبهذا ربح النصيب الخالد مذع السذيد المسذيح ،بينمذا كذان
ينفذه كمن يقسم قائالً" :لن تغسل ر ي
جلي ً
سيقطع من نعمذة التطويذب لذو تمسذك بقولذه متشذبثًا .أمذا الثذاني ،فذإذ تمسذك بالعهذد الذذي قطعذه بقس ٍذم شذر ٍ
ير ،صذار
ُ
سذذاف ًكا دم سذذابق الذذرب (يوحنذذا المعمذذدان) .وبسذذبب خوفذذه الباطذذل لذذئال يكذذون حانثًذذا بوعذذده أغذذرق نفسذذه فذذي الدينونذذة
وعقاب الموت األبدي.

إذن يجدر بنا في كل شيء أن نهتم بالنهاية ،موجهين إليها طريقنا وهدفنا ،فذإذا مذا رأينذا بمشذورة صذالحة

أن تدبيرنا في شيء ما يميل للشر يجدر بنذا أن ننفذر منذه ،ونعذود إلذى تفكي ٍذر أفضذل وال نتمسذك بتعهذداتنا متشذبثين

بها فنسقط في خطايا أشر.

 -71سؤال بخصوص الوعد الذي تعهداه في الدير بسوريا

جرمانيوس :إننا لو عدنا إلى ديارنا ،فبالتأكيد أننا ليس فقذط نفشذل فذي تحقيذق ه ٍ
ذدف س ٍذام كهذذا (التهذذيب بالحذديث

المستمر معكم) ،بل وسيصيبنا خسارة عظيمة من طريقة الحياة هنذاك ،التذي هذي فذي درجذة متوسذطة .لكذن وصذية

اينجيل ترعبنا إذ تقول" :بل ليكن كالمكم نعم نعم وال ال 1وما زاد على ذلك فهو من ال ّشِّرير" (مت.)81:3

إننا نرى أننا ال نقدر إن ُنكافأ ونحن نعصى وصية مهمة كهذه ،وفى نفس الوقت نحن غير قادرين على
العودة إلى الدير لننفذ الوعد الذي تعهدناه في البداية بطريقة خاطئة.

 -77األب يوسف

كما سبق أن قلنا ،أنه يلزمنا في كل حالة أال ننظر إلى العمل بل إلى نية الفاعل ،وال نسأل ماذا يفعل

اينسان بل ألي غرض يصنع هذا ،حتى اننا نجد البعض ُيدان عن أفعال جاءت بنتائج صالحة ،بينما آخرون
ٍ
ألمور في ذاتها تستحق اللوم.
يصلون إلى أعالي البر رغم استخدامهم
شيئا ألنهم فعلوها بنية شريرة ،ولم
في الحالة األولى نجد أن النتائج الصالحة التي ألعمالهم ال تفيدهم ً
تكن إرادتهم تحقيق الصالح ،إنما جاءت النتائج ضد ما قصدوه ،وفى نفس الوقت ال تضر نيتهم هذه اآلخرين...
 -72لكي نوضح هذا بأمثلة من الكتاب المقدس ،فإن أي شيء يمكن أن نقدمه أكثر فائدة للعالم كله مثل
شيئا من خيانته ،بل أصابه
بركات آالم الرب المخلصة؟ ومع هذا فإن الخائن الذي سلم الرب لآلالم لم ينتفع ً

خير لذلك الرجل لو لم ُيولَد" (مت .)17:11فثمار عمله ال
ضرر بالفعل ،إذ قيل عنه" :ويل لذلك الرجل ..كان ًا
ترتد إليه حسب ما جاءت به من نتائج فعلية بل حسب ما أراد هو واعتقد.
مرة أخرى أي شيء يمكن أن يكون أكثر خطأ من المكر والخداع...؟! ومع ذلك فإن البطريرك يعقوب

(بن إسحق) ليس فقط لم ُيقابل باللوم أو الخزي على فعله هذا ،بل وبواسطته ُوهب له ميراث البركة الدائم .ولم
طمعا في ربح زمني ،إنما من أجل
يكن هذا بغير سبب ،ألن يعقوب رغب في البركة الخاصة بالبكورية ليس
ً
إيمانه في التقديس الدائم ،أما يهوذا فسلم مخلص الكل ليس ألجل خالص البشرية إنما بدافع محبة المال...

فبعدل نال كل منهما جزاء عمله حسب مفاهيمه في اللحظة األولى من بداية عمله ،وليس حسب نتيجة

عمله التي تخالف قصد صانعها سواء كانت صالحة أو شريرة.
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هكذا نظر الديان العادل إلى يعقوب الذي تجاسر على مثل هذا البطالن على أنه مستحق للعفو ،بل
ممدوحا من أجل انه ما كان يمكنه أن يضمن بركة البكورية بغير هذا الطريق ،ولم يحسب له خطية من
وصار
ً
أجل رغبته في البركة .فلو وجد طريقًا آخر لنوال هذه البركة واستخدم هذا الطريق لكان هذا األب المذكور
ومخادعا ألبيه!
مخطئا ليس فقط في حق أخيه ،بل
ً

ها أنت ترى أن اهلل  ا يسلل عن الفعل ذاته بل هدف الذهن من عمل اإلنسان .وبهذه المقدمة

(المنطقية) نعود ثانية إلى السؤال المقترح ...وأريدك أوالً أن تخبرني لماذا ربطتم نفسيكما بقيود الوعود؟

 -73جرمانيوس
السبب األول :كما قلنا إننا كنا خائفين من كدر آبائنا الشيوخ وال نريد أن نعصى أوامرهم.
السبب الثاني :أننا بغباوة حسبنا أننا متى تعلمنا منكم عن األمور الكاملة السامية ،نقدر أن نعود فننفذ

في ديارنا ما سمعناه ورأيناه.

 -74األب يوسف

إذا أتينا بهذه المقدمة المنطقية وهى أن نية اينسان هي التي تجعل اينسان ُيكافأ أو ُيعاقب ،وذلك كما
أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها
مكتوبا في قلوبهم
جاء في العبارة" :الذين يظهرون عمل الناموس
ً
شاهدا ً
ً

مشتكية أو محتجة ،في اليوم الذي فيه يدين اهلل سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح" (رو.)71 ،73:1

أيضا" :وأنا أجازى أعمالكم وأفكاركم" (إش .)73:11لذلك فإنني أرى أنكما قد ربطتما نفسيكما بهذا الوعد رغبة
و ً
في الكمال ،واذ ظننتما أنكما بهذا تربحانه ...ولكن اآلن تران أنكما بهذا ال تقدران أن تتسلقا مرتفعات الكمال.
لذلك فإن ترككما لوعدكما ال يعوق هدفكما األول الموضوع أمامكم منذ البداية ،اللهم إال إذا كنتما تريدان تغيير

هدفكما .ألن تغيير الوسيلة ال يعنى ترك العمل .فاختيار طريق أقصر أو أكثر استقامة ال يعنى رغبة المسافر
في الكسل والتراخي .هكذا في هذا األمر ،أي إصالح في وجهة النظر القصيرة المدى ال تحمل أي نكوص
ٍ
شيء ،إذ لها
بالوعد الروحي .ألن ما تفعالنه إنما هو بدافع حب اهلل والرغبة في الصالح التي هي "نافعة لكل
موعد الحياة الحاضرة والعتيدة" (7تى .)3:7فإنه وان بدأ ببداية صعبة مضادة ،لكن ذلك (النكوص) ليس فقط
غير ملوم بل ومكرم بالفعل.

الوعد الذي قطعتماه بإهمال  ،ا يكون كسره عائقا للكمال مادام الكسر هو من أجل نفس الغاية

نقيا .فان كان ما تبتغيانه
قلبا ً
الموضوعة والصالح الذي تبتغونه عندما وعدتما به ،وبهذا نقدر أن نظهر هلل ً
يسهل عليكما نواله في هذه المقاطعة ،فإن تغيير اتفاقكما الذي وعدتما به ال يكون عائقًا ،إن كان كمال النقاوة،
مضمونا حسب إرادة الرب.
الذي ألجله قدمتما وعدكما هذا ،يكون باألكثر
ً

 -75أما يستغل الضعفاء هذا كفرصة إلباحة الكذب؟!
جرمانيوس :هذه الكلمات التي قدمتها لنا لها قوتها بطريقة معقولة… فإننا بسهولة نستبعد ريبتنا من جهة وعدنا
الذي قطعناه ،لكن أما يلزم أن نحذر بتدقيق لئال ينتهز الضعفاء هذا الكالم كفرصة الستباحة الكذب ،وذلك

تهديدا ،كقول
بعلمهم أنه يمكن كسر االتفاق بطريقة مشروعة؟ مع أن هذا الكذب ممنوع بعبارات قوية مملوءة
ً
النبي" :تُهلِك المتكلّمين بالكذب" (مز )1:3و"الفم الكاذب يقتل النفس" (حك .)77:7
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 -76األب يوسف

وفرصا ألجل تدمير أنفسهم .فال يمكننا أن
أولئك الذين يسلكون في طريق الهالك لن يقدموا طرقًا
ً
خاطئا ...لكن بالعكس
نحذف العبارات الواردة في الكتاب المقدس أو نهملها ،ألن الهراطقة استغلوها استغالالً
ً
يلزمنا أن نؤمن بهذه العبارات بتقوى ونتمسك بها بثبات ونكرز بها حسب روح الحق.

ال يليق بنا بسبب كفر هؤالء أن نحتقر تدابير األنبياء والقديسين التي ُيشير إليها الكتاب المقدس ،ألنه
بينما نحن نقصد إرضاء ضعفهم نوصم أنفسنا ال بخطية الكذب فقط بل وتدنيس األمور المقدسة...1


1

تحدث بعد ذلك عن أمثلة ألناس لم ينفذوا وعودهم بل والبعض استخدم الكذب ،مثل راحاب الزانية وغيرها...
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مناظرات ُيوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
الجزء الثالث
42 - 81
هذا الجزء خاص بالرهبان المتوحدين والتابعين لنظام الشركة.

كثير مما ورد في هذه المناظرات يتحدث عن النساك المتوحدين ورهبان نظام

الشركة ...وال يليق تنفيذ التداريب الواردة بها إال بإرشاد أب االعت ار .
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مقدمة
َ

لقد نشرت بنعمة المسيح عشرة مناظرات لآلباء ،وذلك استجابة سريعة لطلب المغبوطين هيالديوس

ولينتيوس .كذلك بعثت سبع أخر إلى هونارتيوس األسق
المسيح المبارك أوخريوس .Eucherius

الطوباوي من جهة اسمه واستحقاقاته ،والى خادم

اآلن أحسب أنه يليق أن أهديكم سبع مناظرات أخر أيها األخوة المقدسين :جوفنيانوس ومينارفيوس

نظاما
وليونتيوس وثيودور (تادرس) ،حيث أن الشخص الذي ذكرته ًا
أخير (تادرس) أنشأ في منطقة الغال (فرنسا) ً
شوق البعض إلى حياة التوحد العالية.
ديرًيا مبارًكا
وساميا يحيا فيه جماعة رهبان في نظام الشركة ،بل َّ
ً

ُرتبت هذه المناظرات التي ألعاظم اآلباء بعناية فائقة ،وهي تهتم بكل الجوانب الخاصة بالنظامين (نظام
الشركة ونظام التوحد) ،ألنه على أيديكم غصت مدن الغرب بل والجزر امتألت باالخوة الرهبان .بمعنى أنني
أقصد أولئك الذين يعيشون في مجامع الرهبان خاضعين لنظام ممدوح ،والذين ينسحبون إلى مسافات ليست بعيدة

عن أديرتكم محاولين السلوك بنظام التوحد ...هؤالء باألكثر سيتعلمون من هذه المناظرات...

استعدادا لتقبل وصايا اآلباء
لقد ساهمتم بجهودكم وتعبكم في تدريبهم بعض التداريب ،وبهذا فإنهم أكثر
ً
يوميا على نظام األسئلة
الشيوخ وتعاليمهم ،واذ هم يتقبلون في قالليهم مصادر المناظرات ...وبتحدثكم معهم ً

صعبا أو مجهوالً في مدينتهم .وتصير المخاطر المعرضون لها واضحة ،وال
واألجوبة ،ال يعودون يروا الطريق
ً
ينقصهم وجود أمثلة كثيرة أمامهم ألشخاص سبقوهم في هذا الطريق.
بهذه المناظرات يسلكون الحياة النسكية (التوحد) على مثالهم ،دارسين تقاليدهم القديمة وعملهم وخبرتهم

الطويلة دراسة وافية.
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مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
81

أنواع الرهبان الثالثة
لألب بيامون
 -8مقدمة

بعد زيارة هؤالء اآلباء الشيوخ الثالثة والتحدث معهم ومحاولة وص

مناظراتهم لألخ يوخريوس

 ، Eucheriusإذ لنا رغبة قوية في االستطالع على أجزاء أخرى من مصر يقطن فيها جماعات من القديسين
أكثر كماالً ...أتينا إلى قرية  ،8Diolcosتقع على أحد مصبات النيل السبعة .ألنه عندما سمعنا عن أديرة
عديدة أسسها اآلباء األولون ،أقلعنا على الفور كتجار شغوفين مدفوعين باألمل في نوال رب ٍح أعظم .واذ تجولنا

هناك لوقت طويل ،مثبتين أنظارنا المتلهفة على جبال الفضيلة الشاهقة ،وقعت أنظارنا على األب بيامون ،الذي
هو أول المتوحدين القاطنين هناك وكاهنهم ،وكأنه فنار ٍ
عال.
جبل ٍ
إنه يسكن فوق ٍ
عال ،وذلك مثل المدينة المذكورة في اإلنجيل (مت ،)8::1سرعان ما سلط نوره

على وجوهنا ،هذا الذي تشهد له حياته ومعجزاته التي رأيناها بعيوننا .كذلك تشهد النعمة اإللهية لسموه ،واذ ال

نريد أن نطيل الحديث في هذا المجلد فإننا نشعر أنه يلزمنا أن نعبر صامتين في سكون .ألننا قد وعدنا أن نجمع

في ذاكرتنا ما أمكن ،ليس من جهة المعجزات اإللهية ،بل من جهة تعاليم القديسين وآثارهم ،حتى نمد القُراء
بالتعاليم الضرورية الالزمة للحياة الكاملة وليس أن نتكلم عن مقدار دهشتنا بطريقة خاملة غير مربحة.

هكذا استقبلنا األب بيامون بترحابه وغمرنا بعطفه عندما عر أننا غرباء ،وسألنا عن سبب مجيئنا إلى

مصر .واذ عر أننا قادمون من دير في سوريا نسعى وراء الكمال ابتدأ الحديث.

 -4ضرورة استرشاد المبتدئين في الرهبنة باآلباء الشيوخ

متوخيا
يا أوالدي ،ال يوجد إنسان يرغب في إتقان مهارة ما في أي فن من الفنون إال ويبذل كل جهده
ً

فاحصا األنماط التي يدرسها ،مالحظًا بإحكام أنظمة أفضل المتخصصين في هذا العمل أو هذا العلم.
الدقة،
ً
ومن ال يفعل هذا يكون قد دفع نفسه في حفرة من األمل الزائ ليبلغ بأشواق غير هادفة أن يكون مشابهًا لمن
8

المؤسسات .7::1
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يتجنب اقتفاء آالمهم وسهرهم.
إننا نعلم أن البعض جاء من بالدكم إلى هذه البقاع لمجرد التجول في األديرة والتعر على االخوة ،

دون أن يعزموا على تبني القواعد واألنظمة التي من أجلها يسافرون ،وال يودون االعتزال في قاللي لينفذوا ما قد

عمليا .هؤالء بقوا على حالهم كما هو ،وكما قال البعض عنهم أنهم لم يغيروا موطنهم بقصد النفع...
رأوه
ً
شيئا بل وال استطاعوا اإلقامة .وان كانوا لم يغيروا طريقة صومهم أو ترتيب
وبعنادهم وتشبث أفكارهم لم يتعلموا ً
مزاميرهم وال حتى لبسهم  ،فماذا نظن من جهة غاية مجيئهم إلى هنا؟

 -3من أجل هذا إن كانت نعمة اهلل ،كما نعتقد ،قد جذبتكما إلى هنا ،لتنقال معرفتنا ،فعليكما أن تتجاهال كل
األنظمة التي تمرستما عليها منذ حداثتكما ،وتتبعا بكل تواضع كل ما ترون آباءنا يفعلون أو يعلمون به .وال

غامضا إلى حين أو ألي سبب.
بعيدا عن التمثّل بما ترونه ،حتى وان بدى لكما
يساوركما ضيق ،وال تحيدان ً
ً
اقتداء بما
ألن من كان له الفكر الصالح وفي تواضع مع شوق يتمثل بإخالص بما يراه ،سواء خالل التعليم أو
ً

ٍ
باختبار عملي .أما الذين ابتدأوا
يراه في اآلباء ،بدالً من االنشغال في الجدال ،بهذا تستقر فيه معرفة كل شيء

بعيدا عن معرفة
تعلمهم بالجدال ،فلن يدخلوا إلى غاية الحق… لذلك فإن عدونا (الشيطان) يدفعهم بسهولة ً
اآلباء ،حتى لتبدو لهم األمور المفيدة والنافعة كأنها غير ضرورية ،بل ومضرة .بهذا يلعب العدو الماكر بفطنة،

جاعالً إياهم يتمسكون برأيهم الخاص في عناد  ،مقتنعين بأن ما يمأل عقولهم النجسة من أخطاء هو صالح

وحق ومقدس.

 -2األنظمة الثالثة للرهبنة

يجدر بكما أن تسمعا متى بدأ نظامنا؟ وكي

ممارسا إياه بكل اجتهاد.
على هذا الفن
ً

بدأ؟ ألنه من يعر عظمة مؤسس هذا النظام ،يتدرب

هناك ثالثة أنواع من الرهبان في مصر ،نوعان يجدر اإلعجاب بهما ،أما النوع الثالث فيلزم تجنبه.

النوع األول هو نظام الشركة ،وهم الذين يعيشون في مجم ٍع يقودهم أب أكبر ،ونجد كثيرين يعيشون

بهذا النظام في ربوع مصر.

النوع الثاني هو نظام التوحد (أو النساك  )anchoritesالذين تدربوا في البداية على نظام الشركة،

مكانا في هذا النظام.
وتكملوا متدربين في الحياة العملية ،ثم اختاروا أعماق الصحراء ،واننا نأمل أن نجد لنا ً
أما النوع الثالث وهو نظام مالم يدعى بالسرابيين .Serabtian

وسنتحدث عن هذه األنواع الثالثة بصورة مفصلة حسب الترتيب .ولكن ،كما قلنا ،يجدر بنا أوالً أن

نتعر على واضعي هذا النظام ،ألنه بهذا إما أن تبرز كراهية ونفور من النظام الذي يلزم تجنبه أو شوق للنظام

الذي يجدر بنا السلوك فيه ...فإنه من المؤكد أن أي طريق يؤدي بالسائرين فيه إلى النهاية التي وصل إليها

مؤسس الطريق.

 -5بخصوص مؤسسي نظام الشركة

لقد ظهر نظام الشركة في أيام ك ارزة التالميذ ،إذ هكذا كانت جموع المؤمنين بأورشليم التي ُوصفت في
شيئا من أمو ِ
اله
سفر أعمال الرسل" :وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة .ولم يكن أحد يقول أن ً
حقول أو ٍ
ٍ
ٍ
بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان
شيء مشترًكا ...ألن كل الذين كانوا أصحاب
له بل كان عندهم كل
ُ
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المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل ،فكان يوَّزع على كل و ٍ
احد كما يكون له احتياج" (أع.)72::،7:،71
َُ
ٍ
"واألمالك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج" (أع.):1:2
أقول اآلن أن كل الكنيسة آنذاك كانت مثل الحفنة القليلة التي تسلك اآلن في نظام الشركة ،ولكن بعد

موت الرسل ،وقد بدأت جموع المؤمنين تفتر وتبرد ،خاصة الجموع التي جاءت إلى اإليمان من أمم مختلفة،

عما ُذبح
والذين بسبب حداثة إيمانهم وعبادتهم الوثنية المتأصلة فيهم لم ُيطالبوا سوى بضرورة أن "تمتنعوا َّ

لألصنام وعن الدم والمخنوق والزنى" (أع  .)23:81هذه الحرية التي ُوهبت لألمم لحداثة إيمانهم ،قللت من
الصورة الكاملة التي كانت لكنيسة أورشليم ...بل وحتى بعض القادة تهاونوا بعض الشيء ظانين أنه ما قد

شيئا إن اتبعوا إيمان المسيح
أيضا ،معتقدين أنهم لن ُيضاروا ً
سمح به لألمم من أجل ضعفهم مسموح به لهم ً
ُ
واعترفوا به محتفظين بمقتنياتهم وما يمتلكونه.

أما أولئك الذين بقوا على حمية إيمانهم الرسولي ،مراعين الكمال األول ،فإنهم تركوا مدنهم وتركوا الذين

ظنوا أن إهمالهم وحياتهم الرغدة مسموح بها لهم ولكنيسة اهلل ،وهكذا ذهبوا إلى بقاع أكثر عزلة ،وبدأوا يتدربون

على ما أمر به الرسل لكل جسد الكنيسة الجامعة .هكذا فإن هذا النظام الذي نتحدث عنه نابع عن التالميذ

أيضا عن الزواج 2وانعزلوا عن االرتباط بأقاربهم ...أطلق العالم
الذين انعزلوا عن الشر .هؤالء بالتدريج امتنعوا ً

هبانا" أو "متوحدين" بسبب حياتهم الصارمة المنعزلة .وقد سموا بالكانوبيين (أي تبع نظام الشركة) من
عليهم "ر ُ
أجل حياة الشركة التي بينهم ...وهذا هو أول نوع من الرهبان ،لكن ليس من حيث الزمن ...وقد استمر هذا
النظام ال عوج فيه...

 -6النساك أو المتوحدون وأصلهم

هور
من هذا العدد من الكاملين ،أو إن أمكن أن أطلق عليهم شجرة القديسين ،التي أينعت ،فأخرجت ز ًا
وثمار هم "النساك".
ًا
إن مؤسسي هذا النظام هما األنبا بوال واألنبا أنطونيوس ،رجلين جابا أعماق الصحراء ،ال عن وهن

الروح أو قلق ،إنما رغبة في بلوغ درجات أسمى من الكمال ،وبقصد التأمل اإللهي ،مع أنه قيل عن األنبا بوال

متجنبا مؤامرة أقربائه (خاله) في زمن االضطهاد.
أنه عر طريقه إلى الصحراء عن ضرورة
ً

خرج من نظام الشركة نوع آخر من الساعين وراء الكمالُ ،يدعون بـ "المتوحدين" أي المنعزلين .واذ لم

يكتفوا بنصرتهم ،إذ داسوا حيل إبليس الخفية تحت أقدامهم وهم يعيشون وسط الناس ،اشتاقوا أن يدخلوا في

حرب عالنية ومعركة مكشوفة مع العدو.

هكذا لم يخش وا التوغل في أعماق البرية ،مقتفين آثار يوحنا المعمدان الذي قضى كل حياته في
الصحراء ،كذلك إيليا واليشع ،إذ يتحدث الرسول عنهم قائالً" :طافوا في جلود ٍ
غنم وجلود معزى معتازين مكروبين

ي وجبال ومغاير وشقوق األرض" (عب .)71 ،73:88
ُم َذلّين ،وهم لم يكن العالم مستحقًّا لهم ،تائهين في برار َّ

سرح الفراء ُحًّار ومن َّ
فك ُرُبط حمار الوحش ،الذي
تكلم عنهم الرب مع أيوب بصورة رمزية قائالً" :من َّ
َ
جعلت البرية بيتهُ والسباخ مسكنهُ .يضحك على جمهور القرية .ال يسمع زجر السائق .دائرة الجبال مرعاهُ وعلى
ُ
العدو" ثم يكمل
خضرٍة يفتّش" (أي  .)1-1:73أيضا يقول سفر المزامير" :ليقل مفديو الرب الذين فداهم من يد
ّ
2

ليس ٍ
كشر لكن ألجل السمو.
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ِ
ٍ
أيضا أعيت أنفسهم فيهم.
قائالً" :تاهوا في البرية في قفر بال طريق .لم يجدوا مدينةَ
سكنِ .جياع عطاش ً
جيد للرجل
فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم" (مز  .):-: ،2:833يصفهم إرميا أيضا قائالًّ " :
أن يحمل النير في صباه .يجلس وحده ويسكت ألنه قد وضعه ِ
عليه" (م ار  .)21 ،23:7وتخرج كلمات المرتل
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ٍ
كعصفور منفرد على السطح" (مز .)3 ،::832
وصرت
هدت
ُ
من القلب" :صرت مثل بومة الخ َربَ .س ُ

 -7أصل السرابيين وطريقة حياتهم

بينما كانت المسيحية تتهلل بهذين النظامين للرهبنة ...ظهر نوع ممقوت وغير مخلص .يرجع هذا

النظام إلى ظهوره في شخص حنانيا وسفيرة في الكنيسة األولى ،لكن الرسول بطرس قطعه للحال بقسوة .وبهذا

مكروها ولم يتبناه أحد لفترة طويلة ،إذ كانت كلمات الرسول العنيفة الصقة في ذاكرة المؤمنين.
أصبح هذا النظام
ً
هذه الكلمات التي فيها لم يرفض الرسول فقط أن يسمح لها بالشفاء ،وانما قضى على هذه اآلفة بالموت العاجل.

واذ خفَّت آثار هذه الحادث الذي ُعوقب بعن
اإلهمال قامـت جماعة السرابيين الذين انشقوا علي مجمع الشركة ،وصار كل واحد منهم يهتم بشأن نفسه ،ولقبوا
رسولي في حالة حنانيا وسفيرة ،فإنه بمرور الزمن مع

بالحق باللغة المصرية " ،"Sarabaitesهؤالء خرجوا عن الذين أرادوا االقتداء بالكمال اإلنجيلي ،هادفين إليه،
مفضلين الفقر التام عن كل أشكال الغنى.

هؤالء بنفوس ضعيفة يتظاهرون بالخير األعظم وقد اضطروا بالقوة أن ينضموا إلى نظام الرهبنة

مشتاقين إلى لقب "رهبان" وليس إلى مسعاهم .وهم لم يخضعوا للنظام الرهباني في أي صورة من صوره ،وال

خضعوا إلرادة اآلباء ،وال تعلموا من تقاليدهم ،بل اعتمدوا على إرادتهم الخاصة .جاعلين من رفضهم العالم مهنة

أمام كل الناس ،ذلك إما باستمرار بقائهم في منازلهم مكرسين أنفسهم لمشاغلهم األولى كسابق عهدهم مع أنهم

تكرموا بحمل لقب "رهبان" ،أو بناء قاللي ألنفسهم أطلقوا عليها اسم أديرة يعيشون فيها في حرية وهم سادة
ألنفسهم ،غير خاضعين ألحكام اإلنجيل الذي يمنعهم من االنشغال بالقلق على الطعام اليومي أو الشئون

ال مادية ،هذه الوصايا التي ال ينفذها بإيمان سوى أولئك الذين جردوا أنفسهم من كل مشتهيات هذا العالم،
وخضعوا آلباء الشركة ولم يقولوا أنهم معلمون ألنفسهم.

لكن كما قلنا أولئك الذين خشوا قسوة األديرة ...و أروا التخلص من نير اآلباء ،واقتناء حرية تنفيذهم

إلرادتهم ،يتجولون كيفما شاءوا .هؤالء شغلوا أنفسهم بالعمل اليومي بطريقة تزيد عما هو في نظام الشركة وبإيمان
مغاير وبهد

مختل  ،ألن هؤالء السرابيون يفعلون هذا ال ليقدموا ثمار أعمالهم إلرادة الرب ،إنما ليربحوا أمواالً

يعتمدون عليها.

األولون ال ينشغلون بالغد ،مقدمين هلل ثمار أتعابهم أما هؤالء فيمتد قلقهم الخالي من اإليمان ال إلى الغد

أيضا .وهكذا يظنون أن اهلل كاذب أو عاجز ،أو أنه ال يريد أن يهبهم طعامهم اليومي
فحسب بل وعبر السنين ً
ومالبسهم كوعده.
النوع األول يجاهد في صالته ليبلغ الحرمان من كل شيء حتى الفقر الدائم .والثاني يجاهد لكي يقتني

مقدما ما يفيض عن حاجة الدير
وفرة في كل شيء .نوع يجاهد بشوق ليتعدى األحكام الموضوعة للعمل اليوميً ،
المقدسة لكي يوزع ،بناء على رغبة أمين الدير (الروبيته) ،على المسجونين والغرباء والفقراء ...واآلخر يستخدم
الفائض كل حسب رغبته النهمة...وحتى إن وزعوا على الفقراء يأتون منتفخين بعملهم هذا مما يجعلهم يسقطون

كل يوم في اإلثم...
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شيئا حسب إرادتهم الخاصة ،بل
النوع األول بصبره ومثابرته يتمسك بالنظام الذي قبله فال ينفذون ً
صلبوا للعالم كل يوم وصاروا شهداء أحياء ،أما اآلخرون فقد ألقوا بأنفسهم إلى الجحيم لسوء هدفهم...
عدد هذا النوع الثالث (السرابيون) يتكاثر في بقاع أخرى حتى صار هو النوع الوحيد في بعض

المناطق ،حيث أنه في أيام لوكيوس قام أسق

أريوسي في زمن حكم اإلمبراطور فالنس بينما كنا نحمل عطايا

الخوتنا الذين أُخذوا من مصر وطيبة إلى مناجم بنطس وأرمينيا 7بسبب ثباتهم على إيمان الكنيسة الجامعة،
وجدنا في الطريق بعض المدن ليس فيها نظام الشركة إال القليل ومتباعد ،بل ولم نقدر أن نستدل على وجود

مجرد اسم "متوحدين" أو نساك هناك.

 -1النوع الرابع من الرهبان

أخير بين أولئك الذين يخدعون أنفسهم بأخذ مظهر النساك المتوحدين ،هؤالء
نوع رابع من الرهبان رأيناه ًا
حدا لعاداتهم وأخطائهم
الذين كانوا قبالً يسعون وراء كمال الشركة ،لكنهم فتروا وبردوا واذ ال يريدون أن يضعوا ً
السابقة ،وألنهم ال يرغبون في حمل نير التواضع واالحتمال والزهد في الخضوع ألحكام اآلباء ،بحثوا عن قاللي

منعزلة ،وفضلوا البقاء منفصلين .واذ ال يثيرهم أحد يظهرون أمام الناس صابرين ودعاء ومتواضعين.

هذا النظام بل هذا اإلهمال والالمباالة ال يمكن أن يقترب بالممسكين به إلى الكمال .إنهم ال يقلعون

عن أخطائهم بل تتفاقم في الوقت الذي فيه ال يؤنبهم عليها أحد .وهكذا تصير مثل سم مميت كلما أخفيناه تعمق

وأدى إلى مرض عضال.

بسبب احترام الناس لهم ال يجرؤ أحد على تأنيب هذا اإلنسان المنعزل ،وهو بدوره يهمل خطاياه وال

يعالجها .هذا مع أن الفضائل ال تنشأ بإخفاء الرذائل بل بطردها إلى الخارج.

 -9جرمانيوس
هل هناك أي فارق بين "الشركة" و"الدير" ،أم هما اسمان ُيطلقان على شيء واحد؟

 -81األب بيامون

ولو أن كثيرين يتحدثون عنهما كشيء واحد ،إال أنه هناك اختال

المكان ،وال يعني غير ذلك ،أي هو مسكن الرهبان ،أما "الشركة" فتص

بينهما ،فالدير هو اسم يطلق على

نوع الحياة ونظامها.

معا .ونحن
قد يعني الدير مسكن راهب واحد ،أما الشركة فال يمكن أن تكون إال بين جماعة يعيشون ً
نسمي بعض األماكن "أديرة" حيث يعيش فيها بعض جماعات السرابيين (حيث يسير كل راهب منهم على حسب
هواه وارادته الخاصة دون الخضوع لنظام معين).

 -88عن التواضع الحقيقي والتواضع المزيف

إنني إذ أرى أنكما قد تعلمتما المبادئ األولى لهذه الحياة من رهبان أفاضل ،أعني مبتدئين بمدرسة

الشركة الممتازة هادفين إلى نظام السمو الشاهق الذي للنساك ،لذلك يجدر بكما أن تبحثا بإخالص عن فضيلتي

التواضع والصبر .وانني ال أشك في أنكما قد لُقنتما هاتين الفضيلتين كما ينبغي وليس في صورة زائفة كالمية
7

كان المعترفون بإيمان الكنيسة الجامعة المستقيم يرسلون للعمل في المناجم كنوع من االضطهاد .راجع صلوات القديس مرقس في

قداسه للذين في السجون...
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كما يفعل البعض ،وال بطريقة صناعية...
مظهر مسكنة عظيمة في
ًا
هذا التواضع المزي كشفه األب سرابيون في عمقه ،عندما أتاه أحد الرهبان
معلنا
ًا
ملبسه وطريقة حديثه ،فطلب منه األب الشيخ أن يوزع المزامير كالعادة ،لكن الراهب اعتذر
محتقر نفسه ً

أنه خاطئ وال يستحق حتى أن يستنشق الهواء ،ورفض حتى أن يستخدم الحصيرة التي قُدمت له ،مفضالً أن
مظهر ميالً لغسل األرجل ...وبعد العشاء إذ اجتمعوا بدأ األب سرابيون ينصح
ًا
يجلس على األرض العراء،
الراهب بوداعة ورقة أن يك

عن األسفار بغير هد  ،خاصة وأنه شاب قوى ،وأن يبقى في قاليته حسب نظام

اآلباء ،ويعتمد على جهاده وليس على جهاد غيره ،األمر الذي لم يسمح به الرسول لنفسه ،فبينما يعمل من أجل
اإلنجيل لم يقبل أن يأخذ احتياجاته المادية التي هي من حقه ،لكنه استحسن أن يعمل من أجل احتياجاته

الضرورية واحتياجات الذين يخدمون معه وهم غير قادرين على العمل بأيديهم .احتدم الراهب بالغيظ ،حتى انه لم
يستطع أن يخفي الضيق الذي مأل قلبه ،فقال له األب سرابيون "يا ابني إنك حتى هذه الساعة كنت تتهم نفسك

حبا لك والتي لم تحوي
بتعديات كثيرة معترفًا بآثام مخيفة تشوه سمعتك .وها أنا أرى كي إن نصيحتي الممتلئة ً
وغضبا لم تستطع ضبطه ...فلعلك كنت تطلب َّ
منا وراء تظاهرك بمظهر المسكنة
توبيخا أثارت كآبة في داخلك
ً
ً

أن تسمع َّ
مديحا ...لكن ينبغي أن تقتني تواضع القلب الذي ال يأتي من مظهر الكالم بل بمسكنة الروح
منا
ً
الداخلية .هذه المسكنة وحدها تشرق بضياء الشهادة الحقيقية ،وذلك عندما ال يفتخر اإلنسان باإلثم بالتباهي به،

متغاضيا عنهم.
بل في هدوء ووداعة روح يغفر لمن يتهمونه
ً

 -84كيف نقتني الصبر؟
جرمانيوس :كي

يمكننا أن نقتني الوداعة ونحفظها؟ إننا عندما نمارس الصمت نغلق شفاهنا ونمتنع عن

أحيانا حتى ولوصمت اللسان ،لهذا فنحن نعتقد أن
الحديث ،حتى نتمكن من حفظ وداعة القلب التي نفقدها
ً
وداعة الروح ال يمكن أن يحافظ عليها إال ناسك متوحد في قالية منعزلة.

 -83بيامون

إننا ال نحصل على الصبر الحقيقي والهدوء ،وال نحفظهما بدون تواضع عميق من القلب .فإذا ما نبع

الصبر من هذا المصدر ال تكون هناك حاجة إلى الوجود في قالية (كمعين ضد الغضب) أو إلى حماية البرية،
فإنه ال حاجة إلى عون خارجي من أي شيء طالما توجد فضيلة التواضع الداخلية ،التي هي أم الصبر

وحارسته.

أما إذا اضطربنا من أي إنسان يهاجمنا ،يكون من الواضح أن أسس التواضع غير موجودة فينا بإحكام،

لذلك فإن هبت أقل عاصفة يهتز البناء كله ويهلك .ألن الصبر ال يستحق اإلعجاب والتقدير إن احتفظ بالهدوء

ومجيدا إن بقى بال تأثير عندما تهاجمه عواص
عظيما
عندما ال يهاجمنا عدو ،بل يكون
ً
ً
قوة حين يضايقه عدو أو يؤذيه ،وحيث يظنون أنه سيتضايق إذ هو باألكثر يتزكى.

التجارب .ألنه يزداد

ألن كل إنسان يعر أن "الصبر" يأخذ اسمه من اآلالم واالحتمال ،بهذا يتضح أنه ال ُيمكن أن يدعى
صبور إال ذاك الذي يحتمل كل ما يحل به من متاعب دون أن يتضايق .هكذا لم يمدح سليمان مثل هذا
ًا
إنسان
ِ
ممن يأخذ مدينة" (أم
البطيء الغضب خير من الجبار ومالك
اإلنسان بغير بسبب ،إذ يقول" :
روحه خير َّ
ُ
بطيء الغضب كثير الفهم ،وقصير الروح معلّى الحمق" (أم .)23:8:
أيضا "
 .)72:8:و ً
ُ
إذا انهزم إنسان أمام خطأ واشتعلت فيه نيران الغضب ،وجب عليه أال يعتبر أن مرارة اإلهانة الموجهة
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إليه هي سبب خطيته بل باألحرى ظهور ضعفه الخفي ،وذلك طبقًا لمثل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي
تحدث فيه عن المنزلين (مت  .)2: ،2::3أحدهما مؤسس على الصخر واآلخر على الرمل .فقد قال عن
االثنين أن عواص

المطر والسيول والرياح هبت عليهما بالتساوي لكن المؤسس على الصخر والصلب لم يتأثر

على اإلطالق من قسوة الصدمة ،أما الذي تأسس على الرمل الناعم المتحرك فللحال انهار وسقط ،والسبب في

سقوطه بالتأكيد لم يكن اصطدامه بالعواص

والسيول بل ألنه ُبني في غير حكمة على الرمل.

مجربا مثله ،بل يختلف عنه في أنه ال ُيقهر حتى من
فالقديس ال يختلف عن الخاطئ في أنه ليس
ً
الهجوم العنيف أما اآلخر فينهزم من أقل تجربة .ألنه كما سبق وقلت أن ثبات أي إنسان صالح ال يستحق
المديح بنواله النصرة بدون أن يجرب ،ألنه ليست نصرة بدون حرب روحية...

تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد ِ
"طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة ،ألنهُ إذا َّ
به ال ُّ
رب للذين يحبُّونهُ"
(يع .)82:8وكما جاء في رسالة الرسول بولس أن "القوة تكمل" ليس في الطريق السهل المملوء مباهج ،بل "في
ٍ
حديد وأسوار نحاس على كل
الضع " (2كو .)3:82ويقول اهلل "هأنذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود
ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب األرض ،فيحاربونك وال يقدرون عليك ،ألني أنا معك يقول
األرض ،لملوك يهوذا َ
الرب ألنقذك"( :إر.)81:8،83

 -82مثال الصبر ،تقدمه امرأة تقية

أود أن أقدم لكم مثالين للصبر :واحد عن امرأة تقية كانت تصبو نحو فضيلة الصبر بشوق شديد حتى
ّ
أنها لم تتجنب هجوم التجارب فقط بل في الواقع دبرت لنفسها أوقات تجربة وتعب حتى ال يتوق امتحانها .هذه
المرأة كانت تعيش في اإلسكندرية وكان أبواها مقتدرين وكانت تعبد الرب بتقوى في البيت الذي تركه لها والدها.

هذه أتت إلى األسق

وعندما تحقق األسق
بحسن سلوكها وخا

أثناسيوس ذو السيرة العطرة ورجته أن يعطيها أرملة تسكن معها تنفق عليها وترعاها.

استعدادا لعمل الرحمة أمر بأن يسمح لها بأرملة معروفة
من قصد المرأة ورأي أن لها
ً

أن يعطيها امرأة لها سلوك سيئ خوفًا من أن تعثرها في إيمانها.

وعندما أتت المرأة إلى بيتها خدمتها بكل أنواع الخدمات وأظهرت لها كل وداعة وعط  ،وهكذا رأت
وقالت له:

ومديحا في كل دقيقة ألجل خدمتها الرحيمة .فذهبت بعد عدة أيام إلى األسق
شكر
أنها بدأت تتقبل ًا
ً
"لقد سألتك امرأة أخدمها في طاعة" واذ لم يفهم األسق هدفها ظن أن طلبها األول قد أُهمل ،فسأل عن سبب

سر أن يعطوها أسوأ امرأة ،تكون غضوبة وكثيرة المتاعب
التأخير ووجد أنهم قد أعطوها أطيب امرأة ،فأمر ًا
والكالم ،محبة للخمر ،تخضع تحت نير هذه األخطاء .،عندما أخذتها وبدأت تخدمها وتُقدم لها نفس العناية التي
قدمتها لألرملة األولى ،عوض الشكر الذي كان يليق تقديمه نظير خدمتها كانت تشتكي على الداوم من أخطاء

ال تستحقها ،وكانت تسبها بألفاظ سيئة ألنها أحضرتها إلى منزلها لمضايقتها وتعذيبها ،وأخذتها من الراحة إلى
اضع
الجهد والتعب .ولما فاقت شتائمها الحد وتطاولت فمدت يدها عليها ،ضاعفت المرأة من خدمتها بوداعة وتو ٍ
أكثر ،وتعلمت أن تتغلب على الشر ال بمقاومته بل بضبط النفس والتواضع.

وعندما اقتنت فضيلة الصبر الكاملة التي كانت تتوق إليها أتت إلى األب األسق

الحكيم وبركة التدرب على احتمال مضايقاتها اليومية التي كانت بمثابة زيتًا يلط

لتشكره على اختياره

من الجرح ...وقد قالت له:

 :يستخدم اآلباء مثل هذه النصوص بمعنى رمزي لنفعنا الروحي.
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"لقد أعطيتني حقًا امرأة تعينني وتشددني ...أما األولى فكانت تكرمني باألكثر وتدللني بخدمتها".
هذا مثال كا ٍ قيل عن جنس المرأة ،حتى أننا بهذه القصة ال نتثق

ال نستطيع أن نحفظ الصبر إال إذا لجأنا إلى الكهو

والقاللي كالوحوش.

فحسب وانما باألكثر نخزى ،ألننا

 -85مثال األب بفنوتيوس

مملوء على الدوام غيرة في وسط برية
اآلن نتكلم عن المثل الثاني الخاص باألب بفنوتيوس الذي كان
ً
1
اإلسقيط الشهيرة ،والذي اآلن هو قس (البرية) ،ولقد لقبه بقية النساك " "Bubalisألنه كان في سكناه في

مبتهجا على الدوام كما لو كان يحب هذا بالفطرة.
الصحراء
ً

ومملوء نعمة ،حتى أُعجب مشاهير الرجال وعظمائهم بهيبته واستقامته
صالحا
كان حتى في صبوته
ً
ً
الدائمة ،ورغم صغر سنه كان ُيوضع في مصا الشيوخ بسبب فضائله ...لكن الحسد الذي سبق أن أثاره اخوة

األب (البطريرك) يوس

ضد أخيهم ،أثار أحد االخوة بغيرة متقدة آكلة .واذ أراد األخ تشويه جمال بفنوتيوس

بوصمة ...انتهز فرصة تركه قاليته يوم األحد لذهابه إلى الكنيسة ،وتسلل إليها وخبأ كتابه بين السع ...

قسا للبرية قبل
لما انتهت الخدمة المعتادة ،جاء ليشتكي أمام جميع االخوة للقديس إيسيذورس الذي كان ً
قسا عليها ،وأعلن بأن كتابه قد سرق من قاليته ،فأثارت شكواه بلبلة في عقول اإلخوة
رسامة بفنوتيوس هذا ً

وبخاصة القس ،حتى توق تفكيرهم ،إذ غلبتهم الدهشة أن يسمعوا عن جريمة لم تُرتكب قبالً وال سمعوا عنها،
تحدث من قبل في هذه البرية ...حث المدعى أن ينتظر الكل في الكنيسة ويرسل بعض االخوة
ألنها لم ُ
اهبا .عهد القس األمر إلى ثالثة من الشيوخ الموثوق فيهم ،فدخلوا
اهبا ر ً
المنتخبين للبحث في قاللي الرهبان ،ر ً
أخير وجدوا الكتاب في قالية بفنوتيوس وسط السع  ...فلما عادوا إلى الكنيسة أحضروا الكتاب
قاليات الجميع ،و ًا

إنسانا كشفت جريمة سرقته،
أمام الجميع .أما بفنوتيوس فرغم نقاوته من جهة ضميره ،لكنه كان كما لو كان
ً
فطلب منهم تهذيب نفسه وبتواضع طلب التوبة...

ولما خرج من الكنيسة في الحال لم يضطرب فكره ،لكنه وثق في حكمة اهلل ،فصار يزر الدموع في

الصلوات ويصوم ثالثة أضعا

ما كان عليه ،ويصنع مطانيات لالخوة في تواضع .وهكذا إذ أذل نفسه بكل

مبكر في صباح السبت وصباح األحد ال ليشترك
يوما ،حتى جاء ًا
أنواع الندامة من جهة الجسد والروح لمدة ً 8:
طالبا العفو من إخوته.
في األسرار المقدسة ،بل ليطرح نفسه على أرضية الكنيسة ً

عتديا عليه ...ألن مرتكب الجريمة،
لكن اهلل ،الذي يعلم أسرار األمور ويشهد لها ،لم يتركه ًا
كثير ُم ً
بعيدا عن األعين
اللص الشرير الذي سرق ماله (سرق كتابه هو ونسب السرقة لألب بفنوتيوس) صنع هذا ً

البشرية ،فكشفه اهلل بواسطة نفس الشيطان الذي بث فيه الخطية ...فقد صرعه روح شرير عني  ،فاعتر بكل

متألما من الروح النجس ،حتى لم تستطع صلوات
زمانا طويال
تفاصيل المكيدة السرية المدبرة ...وقد بقي ً
ً
القديسين الساكنين هناك أن تشفه ...بل وال حتى الموهبة الخاصة التي للقس إيسيذوروس ...ألن المسيح كان

يحفظ للشاب بفنوتيوس هذا المجد إذ ال يشفي الرجل إال بصلوات من ُدبرت ضده المكيدة.

إنه (بفنوتيوس) بهذا في صبوته المبكرة أظهر ما ستكون عليه شخصيته فيما بعد ،فإنه حتى في سن

الصبا رسم خطوط ذلك الكمال الذي نما فيه.
1

أو  Buffloراجع مناظرة .7
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إذن إن أردنا أن نحصل على أعلى فضيلة يلزمنا أن نلقي نفس األساس لنبدأ به.
 -86على أي األحوال يوجد سبب مزدوج يقودني أن أسرد هذه الحقيقة:

أوالً :أن نتأمل في هذا الثبات واالحتمال كأمر سهل ،فيمكننا أن نحيا في هدوء وصبر مستهينين بحيل

العدو (الشيطان).

ثانيا :لكي ما نؤكد أننا ال نقدر أن نهرب من عواصف التجارب وهجمات الشيطان ،إذا ما اعتمدنا في
ً
مساندة صبرنا ،ال على قوة إنساننا الداخلي إنما على مجرد غلق باب قاليتنا أو التوغل في الصحراء

ومصاحبة القديسين أو أي ضمان خارجي من أي نوع.

فما لم يتقَّ َو ذهننا بقوة حماية اهلل الذي يقول في اإلنجيل" :ملكوت اهلل داخلكم" (لو ،)28:83باطالً نظن
أننا قادرون على تفادي هجمات عدونا الخبيث "الشيطان" بمعاونة الساكنين معنا ،أو نتخلص منها ببعد المكان،

"أي االنعزال عن الناس" ،أو نهرب منها بحماية الجدران لنا .فإنه إذ كان القديس بفنوتيوس ال يعوزه شيء من
هذا ،لكن المجرب لم يغلب في أن يجد له منف ًذا لمهاجمته.

شيئا من االختباء وراء الجدران أو االنعزال عن الناس أو استحقاقات
النفس الممتلئة حماقة ال تنتفع ً

القديسين الذين تعيش معهم.

ثبت القديس ،خادم اهلل ،رجاء قلبه ال على أمور خارجية بل على اهلل الذي هو ديان السرائر،
لكن إذ َّ

ال تحركه مكائد عدو كهذا.

من الجانب اآلخر لم يتمتع اإلنسان ،الذي دفعه حسده إلى خطية عظيمة كهذه بحياة العزلة ،ولم يحمه

مسكنه المنعزل ،وال استفاد من التحادث مع القديس الطوباوي الكاهن إيسيذورس وغيره من القديسين ،وهكذا إذا

ما أثار الشيطان عاصفة يهتز البيت ويندثر للحال.

إذن لسنا نحتاج إلى البحث عن سالمنا في الخارج ،وال نظن أن صبر اآلخرين يفيد عدم صبرنا .ألنه
كما أن "ملكوت اهلل داخلكم" كذلك أعداء اإلنسان هم "أهل ِ
بيته" (مت ،)7::83فإنه ليس لي عدو أكثر من
إلي.
قلبي ،الذي هو بالحق ألصق "أهل بيتي" ّ

فإن كنا حريصين ،فإنه ال يمكن أن نتأذى بسهولة من األعداء الباطنيين ،فإذا لم يقاومني أهل بيتي،

عندئذ أضمن وجود ملكوت اهلل في سالم القلب.

مؤذيا ،ما لم
إن فحصت األمر ً
جيدا ،تجد أنه ال يمكن أن يصيبني أي ضرر من أي إنسان مهما كان ً
أحارب نفسي ...فإن لحقني الضرر ،فالخطأ ليس بسبب هجوم اآلخرين إنما لعدم احتمالي .وذلك كالطعام الدسم

جدا ،مفيد لإلنسان المتمتع بصحة جيدة إال أنه مضر للمريض ،فهو ال يضر اإلنسان الذي يتناوله ما لم يكن
ً

هو مريض أصالً .ومهما يكن األمر ،فعليكم أن تعرفوا أن خطية الحسد يصعب الشفاء منها أكثر من بقية
ٍ
أفاعي ال تُرقَى فتلدغكم يقول
حيات
الخطايا ،فهي الوباء الذي رمز له النبي :بالحيات "ألني هأنذا مرسل عليكم
َ
الرب" (إر.)83:1
بحق قارن النبي لدغات الحسد بسم األفاعي المميت ...فهي مصدر سموم ،لكنها تَهلك وتموت بعد
لدغها للشخص .فالحاسد ال يضر المحسود ،بل ُيهلك نفسه بنفسه قبل أن يؤذي المحسودُ ،يهلك نفسه قبل أن

يصب سم الموت على الغير ،ألنه "بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم فيذوقه الذين هم من حزبه" (حك :4
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عالجا للتكفير وال الشفاء ،كذلك الذين
 .)45-42كما أن أول من هلك (إبليس) بواسطة الحسد ال يجد
ً
يسمحون ألنفسهم أن يكونوا حاسدين ،تُستبعد عنهم مساعدة أي ار ٍ
ق مقدس ،ألنهم لم ُيعذبوا بخطايا

اآلخرين ،إنما تعذبوا بتفوق ونجاح من يحسدونهم .وهم يخجلون من إظهار الحقيقة ،فيبحثون عن ٍ
علل
ٍ
خارجية تافهة يبررون بها الخطية ،واذ على الدوام يزيفون الحقيقة ،لذلك يبقى رجاؤهم في الشفاء باطالً،
بينما يسري في شرايينهم السم المميت الذي ال يفرزونه "بل ينبعث فيهم بسبب نجاح اآلخرين".

الحسد يصعب شفاؤه ،ألنه بالبحث عن أسبابه ،يصير إلى حال أردأ .يبحث في األسباب الخارجية ال

الحقيقة ا لداخلية ،ويزداد شدة بتقديم الخدمات والهدايا للحاسد ،ألنه كما يقول سليمان نفسه "أَنه يق

قدام الحاسد"

(أم  .)::23على قدر ما ينجح اآلخر (المحسود) في الخضوع والتواضع أو في فضيلة الصبر أو الكرم ،تزداد
وخزات حسد اآلخر ،إذ ال يود إال هالك المحسود وموته.

أخير لم يكن يوس
ًا
يؤذهم في شيء.

قادر أن يخف
ًا

من حدة حسد إخوته اإلحدى عشر ،الراغبين في موته مع أنه لم

شفاء ،ألنه يلتهب بنفس األدوية التي بها تهلك بقية
من الواضح أن الحسد من أسوأ الخطايا وأصعبها
ً
الخطايا ،فمثالً اإلنسان الذي يحزن لخسارة قد لحقت به ،يشفي بتعويضها ،والمتضايق بسبب خطأ أصابه فإن
ٍ
ضعا ورحمة ،هذا الذي ال
اعتذار متواضع كا لرضائه ،لكن ماذا تفعل إلنسان تزداد معصيته كلما ازددت توا ً
طمعا في رشوة ينالها ...أو ليحصل على خدمات ،إنما يغضب بسبب نجاح اآلخرين وسعادتهم؟
يغضب ً
من ذا الذي يستطيع أن ُيرضي الحاسد ،الذي يتمنى ضياع ثروة اآلخرين ،ويعمل على فشلهم ،أو
يسبب لهم مصائب؟
إننا محتاجون إلى عون إلهي ،الذي ليس لديه شيء غير مستطاع ،حتى ال تُهلك الحية بعضتها
الوحيدة ما هو مزدهر فينا ،بل نحيا بحياة الروح القدس الفعَّالة وقوته!
أما فيما يختص بسموم الحية األخرى ،أعني األخطاء والضعفات الجسدية التي يقع فيها الضع

بعضا من آثارها على الجسد .وبالرغم من قروح الجسد إال
أيضا بسهولة ،فإنها تترك
ً
البشري بسهولة ويشفي منها ً
أبديا من سم
أن الطبيب الروحي المتمرس يمكنه أن يهب العالج بكلمات الخالص الشافية فال تموت النفس موتًا ً

هذا الشر.

عندما تنفث األفاعي سم الحسد تحطم حياة التقوى واإليمان حتى قبل ظهور أثر الجرح على الجسد،
فالحاسد ال يلوم اآلخرين بل اهلل .وهو ال يسعى لتوبيخ إثم اإلنسان إنما يستهين بدينونة اهلل ،ألن الحسد هو
أصل الم اررة ،الصاعد إلى السماء ،مزدرًيا باهلل الذي يهب كل صالح للناس...

اهلل ليس جابل للحسد ،إال أنه بعدل الحكم اإللهي تُعطى المواهب الصالحة للمتواضعين وتُمنع عن
المتكبرين المرفوضين الذين يقول عنهم الرسول أنهم يستحقون أن ُيسلَّموا إلى "ذهن مرفوض" (رو ،)21:8ويجعل

الحسد يسحقهم ويفنيهم كما لو كان من عند اهلل ،كما يقول "هم أغاروني بما ليس إلهًا .أغاظوني بأباطيلهم .فأنا
شعبا" (تث.)28:72
أغيِّرهم بما ليس ً
زود األب بيامون شوقنا الذي بدأ ينمو فينا من حياة الشركة إلى مستوى حياة النساك،
بهذا الحديث َّ

وبإرشاد تعاليمه بدأنا الخطوة األولى في الحياة المنعزلة ،وتبعنا خطى تعاليمه بعد ذلك في اإلسقيط بكل دقة.

771

مناظرة 81



773

مناظرة 81

ملخص المبادئ
شيئا غر ًيبا ،بل هي المسيحية كما ينبغي أن تكون ...والدافع إليها هي
 رهبنة الشركة الحقيقية ليست ً
الحياة مع ربنا يسوع في حياة شركة وحب مع اإلخوة مع ٍ
موت عن أمور هذا العالم وحب االقتناء.
 رهبنة التوحد السليمة هي زهور أينعت في شجرة القديسين الحيَّة ،فيها يبغي النساك حياة التأمل

الدائم واالنطالق بالنفس نحو الرب بال عوائق.
 رهبنة السرابيين هي انح ار

للرهبنة وانتكاس لها ،يحيا فيها كل راهب حسب هواه وارادته بغير

خضوع ألبيه الروحي ،فيصير الدير ليس شركة مجمع ،بل مجموعة من الرهبان المستقلين في فكرهم وهدفهم

وطريقة حياتهم.

 المتوحدون الذين هربوا إلى العزلة ال لعشقهم في الرب ،وبعد نجاحهم في الطاعة والخضوع في

هروبا من حمل هذا النير (حب اإلخوة وطاعة القوانين وأب االعت ار ) ،هؤالء ليسوا متوحدين
نظام الشركة ...بل
ً
حقيقيين بل مهملين يحملون سم خطاياهم في داخلهم ،يخدعون أنفسهم وغيرهم.
 التواضع الحقيقي للراهب هو الذي ينبع عن مسكنة الروح الداخلية وال يتوق

المظهر والكالم الزائ .

 الحرب ضد الخطية ميدانها في داخل النفس فال نلوم اآلخرين أو الظرو
لآلخرين.

على مجرد مسكنة

بل ضع

نفوسنا.

 خطية الحسد تضر الحاسد ال المحسود ،وهي أشر الخطايا يصعب عالجها إذ تَطلب الضرر
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مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
91

هدف راهب الشركة والمتوحد

9

لألب يوحنا
 -9األب بولس وصبر أحد اإلوخو

بعد أيام قليلة تخذةانا يريانةا مةرة أذةرا بنظةاي يظةيم يرغةة ت رلبة ةت ت خمخةك بخعةا يم أ ةر .بلغنةا ل ة

مجمةك ظةةر تبو بةةي

رئي ً ا يل نغ

ريةةن ةةاث نةةاا أ ةةر مةةث مةةائخت أخ .ةةانيت يرخغلةةيث بعيةةد خةةا ار تنخاةةاك أو ةةاب

ت دير يقد تجخمك ك ت ر باث يخجمعات أذرا مث ر باث مجمك آذر.

ا رنةةا ةةات تاجخمةةان رخ ة نةةخم ث أث نخرةةدن باذخرةةار بذرةةي

با بةات ت عظةةيم ...أنة ينةةدما جلة
ت مغخير

ةةاث

رةةبر أرةةد تإذةةية ت ةةاك ةةاث يخميةةة

جميةك ت ر بةةاث ةت منةاي مذخلغة بلةةه يةدد ا ت نةةا يظةةر ليةر ت ااية ت بيةرة

اث ات تبخ قد أبيأ ت لرضار يب يُلو من

ةةانيت يذةةدميث يبمةةكض غ ة ض ةرب ض ةرب قيي ة

بعيدت.
يت ايث انيت يجل يث ً

أ رن تبو بي

يتذخر مجمييات تإذةية ت ةايث

رخ ة أث رةةيت ت ليم ة بلةةه آاتث مةةث ةةانيت معيةةيث ظ ةةير م

أما ت ظاو اي ت ربر ت ملريظ خلا ت ضرب ب ك ديض قلو ي م يخغي ببنت ظغ (ب لم ) يا أظ ر أي

يالم مث يالمات ت خامر ت ب يي يل ظةغخي

ظغخي  .قيبك ات ت ميقف بإيجاو ي

يا خغيةر ةيث يج ة  .لنمةا ةاث تاخضةان يت ةالم يرخ ةماث يلة

منا نرث ت ايث أخينا مث دير ت يريا رين م نخعلم ت ربر ب ا ت ريرة

ريريةا در ً ةا نا ًعةا .بث
ت رارذ بك ي اث ميضك د ظ ت جميةك ...ةات خعلةم مةث ةا ت ليمة رخة ت مخاةدميث
ً
ات ت خأديو تببيك م يةيج الم يا د ع يجيد ت يريث ل خغيير مالمح يج .

 -2اتضاع األب يوحنا

لماخة

ظيذا مخادم تبيام ج ًةدت يةدي تبو ييرنةا ا يم ننةا أث نعبةر يلة
يجدنا ت مجمك ت ر باث ات ً
ةادت ةت ةات ت مةاك (تاخضةان)
يتخضاي رةامخيث بث ب مةا ةا جميةك ت ادي ةيث ...يقةد يلمنةا ينة أنة ةاث ج ً
الذي يراه أُم كل الفضائل ،وأساس البنااء الروحاا الراسا  .يمةك ةات اةد ةاث ما ة

9

خرجم  :نادي أميث.
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يجو إننا م ناةدر نرةث أث نرةك ل ة يلةي ةراض ت رجةاك

مةا ةم ناةدر أث نرخمةك خةدريو ت مجمةك مةدة يييلة

لنمةةا با ةةاد أم ننةةا أث نرخمةةك نيةةر ت ذضةةين مةةدة ةةنخيث ...ةةت ةةا ت غخ ةرة نةةا ذاضةةعيث مةةث ةةم أ بةةر منةةا ةةي

تر بك بمرض تذخيارنا.
تضيرًت

رينما رأينا ات ت رجك ت م ةث ةت مجمةك تبو بةي

أيا با ن ةب ظةيذيذخ يخادمة ةت

تنخابخنةا د ظة

تبيةةام جة ًةدت يب ةةبو ت نعمة ت خةةت انةةت خريية  .يبنظةرتت م بخة خجةةا تبرض بةةدأنا ن ةةخعيغ أث ييضةةح نةةا مةةاات
اتئعةا يظة رة ةي ةك ت ةايث
خرا تنيال ت رررتض ا ا ت عمك ت ممجةد (أك ريةاة ت خيرةد) ريةن نةاك نةاا رةيخًا ً
انيت يعيظيث م ل ت رياة ت خيرد.

ةخيجبا
أ نا ماات تذخار أث يدذك خرت نير ت مجمك ااك بن ةم ي ةث م ةخراًا ريةاة ت مخيرةديث يا م
ً
علي ما م ا ا ياد ل مدر تبيغاك رخ يخعلم ي ا ت دري ت الةم ...
ي ما م ناخنك ب ا تإجاب

ر ضنا أث نابك ا تإجاب ت مخيتضع

أذير بدأ يخ لم
ي ًت

ات:

 -3سبب تركه الصحراء

نظةةام ت مخيرةةديث ت ةةاك خ ةةخغربيث خر ةةت ليةةا أنةةا ا أر ضة بةةك أربةةا يأنظةةر ل ية ب ةةك لجةةالك ...ةةإننت

تذيةا ...ي ةث
ياما أذرا ةت ت خيرةد رخة ا أ ةيث مخر ً
بعدما قضيت  73ن ت مجمك ُ ررت بأث أقضت ً 03
ةاث مةث تب ضةك ةت
نااية ا ت ريةاة  -ت خةت تذخبةرت من ةا ت اليةك  -ةاث يغ ةد ا يجةيد بعةض تبمةير ت مادية
ت رجةةين ل ة ت مجمةةك ...لبلااوه هاادف اسااخل مااع وخ ااور اااال باادح ماان ااتحااام الحيااا األ ل ا للوحااد بنة مةةث

تب ضك خراي يييد رغيرة با خمام يث يييد يظيم مك تإ ماك.

لث نت أخردن مع م تآلث ةت ظةتض مةث ت بريةاض ةث با راياة أخرةدن ةت ظةتض مةث ت ررية  .أخي ةك
ةغف ظ ٍ
ل ي م أا خغ ريت أث ما أقي ي مث قبيك ت مبا اة ث بابررا مةث أجةك خ اةيغ م بن ةم ةأ خمينت بظ ٍ
ةديد
ظيئا مث ت رايا  .يتننت لا أ ظةف ت راياة
ال يلي بت أث أذغت ين م ً

بريح ت مرب ا ت مبا اة...

 -4بوخصوص ظمة نظام التوحد

مةا ةت ...أظةث أن ةم خخابلةيث ةات ت خعلةيم

ةك خعامةك مةك ت نةا

يياةيك مةك لرميةا" :يا تظةخ يت

لات اث أك لن اث ُي ر بانيالق ت ت بري ين
ي ةةيم ت بلية ة أن ةةت ير ةةت" (لر )91:93ةةإننت أيخ ةةرف لنن ةةت بغض ةةك بر ةةات نعمة ة ت ةةرو يل ةةت ق ةةد خمخع ةةت ب ةةا

تانيالق  .ات بعيي ربنا ت ةرريم أخةا ر لننةت لا ًبةا مةا خمخعةت ب ةات تانجةاتو ت ريرةت رخة لننةت نةت أن ة
لننت مخ ربك ات ت ج د ت ضعيف .بغخة نةت أن ة ةك تب ةار ت ذارجية ي انةت نغ ةت خنعةةك يةث ةك تبمةير
ت مادي

رخ خيقغت يينةاك يأانةاك يةث يمل ةم ت يبيعةت .انةت ريرةت خخمخةك با خأمةك ت ماةد

يتب ةار ت ريرية

رخ لن لا ًبا ما يأخت ت م اض يأنا ا أيلم لث نت قد خناي ت أك يعةام ت يةيم أم ا .ييةأخت ت يةيم ت خةا ت يأنةا ليةر
مخأ د لث نت قد أ لت ت بارر بعد ت ريام أم ا .نت أضك مئين

جانبةا تبخةدتض مةث يةيم
ةبع أيةام مةث ت ذبةةتت ً

ت بت ت ما لات تنخ ت ت مئين أيلم أث تب بين قد تنخ ت يقد راث مييد ت ذدم ت يةيم ت عيةد (تبرةد) ...ةث
أريانا أارظ يدم خا رك أل ك يث يري ت ذبةتت ت باقي ...
نت
ً
تآلث نخغاض ة يةةث ممي ةةتت ت بري ة (بث ةةات ةةي

ميضةةيينا أث نعةةدد ا ينرةةنغ ا) بةةك بةةابررا أظةةرح

تب باو ت خت د عخنت خر ا ر و يلب م .ث ت رةدين ةريك أظةير لظةارة يةابرة بذرةي
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ا رخ ا يمميةتخ ا...

 -5مميزات الصحراء (الوحد )

يندما اث يدد ت ااينيث ت ت بري قليليث

ت ذلية ت ية أ بر

ل

نا نخمخك برري يت ع ت تنيال ت نغ  ...ييا ما نا ةت

نا مةأذيايث با ةماييات ت ما لة

ي ةم ي ةث يةدد بيةر مةث تإذةية ياةيم بةيارخنةا ممةا ديانةا

ضريرة لظ ار رم ت ضيا ي ات با خا ت اك أ ارنا ت ميم يرة...

ةةا ت ريةةاة ت خةةت يميةةك ل ي ةةا قلبةةت يت خةةت خاةةارث بنعةةيم ت مالئ ة جةةاض ل ي ةةا يةةريث ...ممةةا رةةد مةةث ررية

تنيالق ت نغ

تبمةةير ت مادي ة

ت ت بادي ت يت ع
اةةررت أث أيج ة

يأيغأ مث يو ت خأمةك تإ ةت ت ماةد
ةةد ت خجةةا

ت خمامت بابمير ت مادي (ت الةم لغرباض)...

يخ بةك ت ةا ث بيةر مذخلغة ةت قيةيد

ةةات ت نظةةام ذيةةر ةةت مةةث أث أ خةةر ةةت ةةا ت ريةةاة ت ةةامي ذةةالك

مخجنبةةا ةةك ت خمةةام با غةةد ييةةيض مةةا
يم ننةةت نةةا ( ةةت ت ةةدير) أث أيت ة نغ ةةت بخنغيةةا يرةةايا تإنجيةةك
ً
ادخة مةةث ةةمي ت خأمةةك ( ةةت ريةةاة ت يرةةدة) يم ةةث خعييض ة با ذضةةين يت ياي ة  .بن ة أمةةر ظ ةرير أث يةةديت لن ةةاث

أبدت ل
معر أك ث أي رر يا يبله ً

 -6مميزات حيا الشركة

تقخنائ ا.

ا ا أيضح باذخرار مةا أخمخةك بة

نةا ةت ةات ت نظةام مةث مميةةتت .ييجةو يلةي م أث خخةأمليت لمةاخت

يخر م ةيت مةةا لات انةةت ممي ةةتت ت رةةررتض خعةةادك ةةا ت ترر ة

تر أم رلب ت نااية رياة ت يردة.
ت مجمك ت ضيا تضيرًت

ييم ةةن م أث خخراا ةيت مةةا لات نةةت قةةد تذخةةرت معيظ ة

نا ا ييجد تنظغاك با عمك يا خغ ير ت ظرتض أي بيك يا ت خمام بذري

يعام ت ن

يا قلة رةيك

أيضا نرث لير
تبظياض ت ج دي ي مث أجك ترخياجات ت تر و نغ
ث مث أجك أك يدد مث ت ةتئريث .ي نا ً
معرضةةيث ال ةةخ بار بمةةديح ت نةةا ت ةةاك ةةي أظةةر ظةةتض يب ةةبب نذ ةةر رخ ة ت رةةالح ت ةةاك نلنةةا بمج ةةيد ةةت

ت بري  .يتث خجا لنا ت برياض ت ريرت أي ت مجد ت بايك ت غا د ت خت قةد خ ةير ةت ريةاة ت خيرةد نرجةك ل ة ا ةا ت اةك
ت اك ا يادر أث يخذل ين أك ظذ

أك تا خمام بإيدتد ت يعام ...لا م يعد ت يعام ا مايةا

رين اث يعد ت يعةام بغيةر ةيةت ...م خغةيث يةيتك ت عةام ببنةت  0pintةيةت يقليةك مةث ت عةد
تآلث ةةإث ت مخيرةةد يرخةةاا يلة تبقةةك ل ة ضةةعف أي ال ة أضةةعاف خلةةا ت مية .

ت اةديم ت ةدقي

بجةك ت تةئةريث أمةا

ةةات خ تةيةةد ت خ ترذةةت ةةت ريةةاخ م

رخ راريت يذلييث ت ذك با ظيرب  ...يي ريث ت جبث با ةيت أ ر مما ينبغت مث أجك مات

ايا...

بم ةةك ةةات تانرةةدتر ت ةةاك ةةي ت خ تةي ةةد ةةت يلةةو تبمةةير ت ماديةة خرةةت مظ ةةر ةةرم ت ضةةيا يتا خمةةام

با غرب ةةاض ب ةةدأ ت مخير ةةديث يرخغظ ةةيث ةةت قال ةةي م بأليية ة  ...منظ ةةغليث باا خا ةةاض م ةةك تإذ ةةية يتا خم ةةام با ةةخاباك

ت غرباض ...يخ يث ت نخيج أث خُعا رري رياة ت مخيرديث ب ا ت ربايات ال خ يث م خلا ت راتق ت البي ت ايية
ي ات خغ د رياة ت ر بن ...

 -7سؤال بوخصوص ثمار حيا الشركة وثمار البرية

ةةت م ةةك ت يةةريث خلم ة

ةرا أنةةا
تآلث يقةةد رةةار يتضة ً
ت رياة بك تذخبرت أيماق ما ات نيد أث خذبرنا ما ت لاي رياة ت ظةر

0

يردة خ ايا  901در م خاريبا.
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مث ٍ
ظا ت أن ا ي خييك أك لن اث أث يناقش ات ت ميضين بريرة امل يقيي لا مث خدرو يلة
غخرة يييل .

ةا ت ريةاة

 -8األب يوحنا

با رايا لث ت دف مث رياة ت مجمك أث يرلو ت تر و جميك رلباخ ييخم ك با ماك ...يا ي خم با غد.

خماما أث ات ت ماك ا يبلغ ت جميك بك تر و ت ظر  ...ي ث ماك ت مخيرديث ي أث ُيذلت ا ن يث
ييتضح ً
ك تبظياض تبرضي يأث يربي با م يح قدر ما ي مح ضعف تإن اث .ييرف ت نبت لرميا م ك ات ت رجك

قائالً" :جيد لرجك أث يرمك ت نير ت ربا ُ يجل يرد ُ يي ت بن ُ قد يضع ُ يلي " (م تر .)03 03:7
ٍ
عرغير منغرد يل ت يح" (مة.)3:930
يررت
دت
ُ
أيضاُ َ " :
ييايك دتيد ً

 -1ن الكمال الحقيقا
ةةث ةةات ةةي

بخم ةةام ت م ةةاك ب ةةك ةةي ج ةةةض منة ة  .ا م ةةاك بر ةةيرخ ت خامة ة ن ةةادر يمنرة ة ت

اليل ةةيث

جدت...بث الكامل هو من يحتمل فا صبر متا ب البرية (التوحاد) ،وفاا نفاس الواات وبانفس الدرقاة يقادر أن
ً
يحتمل ضعف اإلوخو فا نظام الشركة .لخذا من الصعب أن تقاد ننساانا كاامف فاا كاف النظاامين ي ةي أننةا نعلةم
أث تبو مي

يتبو بغنيخيي

يمث يل م لي ما قد بلغةيت قمةم ت مةاك ةت ةال ت نظةاميث .مةك ةين م قةد خيللةيت

أ ةةر مةةث تآلذةريث ةةت ت رةةررتض يا خيقغةيت يةةث ت خمخةةك بةةاانغرتد ةةت ت اغةةر يمةةك أن ةةم ةةم يخرةةد يت مةةك تآلذةريث لا

ةر مةةث تإذةةية ةةانيت يبر ةةيث يةةث ةةراض تآلبةةاض
ةددت بية ًت
أن ةةم يرخملةةيث رضةةير تآلخةةيث ل ةةي م يضةةعغاخ م رخ ة أث ية ً
يي خغيديث من م ييرخمك تآلباض مظا ت خابا م بربر ا ينغا...
ات ظث ت نا

ت ايث يأخيث ل ي م...

ظيئا لا يف ي خضيغيث
أث جميك أيام رياخ م ت خت ياضين ا ا يخدربيث يا يخعلميث ً

 -91ن الذين لم يبلغوا الكمال ويتوغلوا فا الصحراء
ةةث

ت ةةبعض يغ ةري م ة يث ت رةةررتض ييباةةيث يةيتك ت يةةيم ل ة يذظ ةيث ت خرةةدن مةةك ت نةةا

يينةةدما

يايعيث رمخ م ب بو ةيارة أرد تإذية م يرخغك قلب م با غضو يخظ ر يالمات ت مضايا يلي م بيضيح.

هااذا يحااد مااع اإلوخااو الااذين ألزم اوا أنفسااخم بحيااا الوحااد بخاادف غياار ناضااا واباال أن يتاادربوا فااا

يعا خةارة يميلةيث ل ة نارية يخةارة ل ة نارية
دتئمةا ليةر ةامليث ييخالبةيث ةر ً
المقمع تدربا حسانا .ةراض ي ينةيث ً
أذرا ييم ث عيترةف ت خعةو أث خ ل ةم يا ةا ب ةيرخ م ييةدم رةبر م ةت مرةاد خ م مةك تإذةية ةا ا بعجةة م
ت رياة ت يردة ال يرخمليث ت

يث ت اك يخدربيث يلي (بن مبنت يل أ ا

لير ليم)...

 -99سؤال ن معالقة الذين تركوا شركة المقمع
قرمااانيوس :مةةا ةةي ت عةةالا ت ةةاك يم ةةث أث ُياةةدم م ةةك ةةراض ت ضةةعغاض  ...ةةراض ت ةةايث خعلم ةيت ت اليةةك ةةت نظةةام
ت مجمك بننا نرث تظخانا ل رياة ت يردة قبك أث نخذل مث أذيائنا
أي يةةف يم ةةث أث نرةةخغظ بغ ةةر تر ةةت يرةةبر ابةةت نرةةث ت ةةايث خر نةةا ريةةاة ت ظ ةر

مخانا
ت مدتر يتبرض ت م يأة لخدريو يلي ا خدريبا ً

ةةت ت مجمةةك يأ ملنةةا

يف يم ننا تآلث ينرث نعيش منغرديث أث نبلةه ل ة قةية تارخمةاك يت رةبر أي يةف ن خظةف لث نةا قةد

تقخنينا ا ت غضائك أم ا تة ت خنارنا بننا ا نخردن مك أنا
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يا ننةيج مث ل ارخ م ...
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 -92يوحنا

أي ئةةا ت ةةايث يبر ةةيث يةةث يةةالا ظةةاف مةةث يبيةةو تبريتح ت راياةةت با خأ يةةد ةةينا يث يلةةب م يا يعةةية م

ظتض ذار ت ايث ا يخجا ليث را خ م ت مرضي

خأديبا لعالا لنما بالو مخضك يبا خمام ي ربيث ل
ً
ج ك أي ذيأ أي ضريرة.

يا يذغيث ما يالرا م مث جةرر م يا ير ضةيث بالةيو ياب ة

ت يبيو ت مايك مةث أجةك ظةغاض أم ترضة م ت خةت راةخ م يةث

ةةات يجةةو أث نعةةرف تننةةا لات جنرنةةا ل ة ت يرةةدة أي تبمةةا ث ت ذغي ة بةةديث أث ن ةةيث قةةد خذلرةةنا مةةث

أذيائن ةةا إن ةةا خُ ب ةةت ةةت دتذلن ةةا ينظ ةةعر ب ةةا .بث ج ةةاير ا خ ةةيث مذخبئة ة ين ةةا أي ب ةةابررا خةر ةةف ين ةةا ب ةةا
ت عالمات نعلم أن ا ا خةتك خعيش ينا .م اك ا ا لث نا نعيش منغرديث ت يردة يخابلنا ةيارة بعض تإذية بالة

يندئا نعرف تن ا يةتك يريا ينا دت ك يدم ت ربر .يتات نا ننخظةر ةيةارة أخ ي ةبو مةا خةأذر قلةيالً نليمة ةت

أيضةةا لات
دتذلنةةا مخضةةايايث قلاةةيث ةةت تنخظةةار ةةات ي ظةةف نةةا أث ذيية ت غضةةو مةةا تة ةةت تر ةةذ ةةت دتذلنةةاً .
أ نا أرد تإذية خابا ياة أر أي أك ظةتض ي ةخعمل ضةايانا ةات ت يلةو أي ةم ن ةخجو يلبة ةبال ظةا نرةث ا
يا رنا بامرأة ي نظعر أننةا

نرا مث ت خاو ت ماد
نةتك نخع ر ت ظباا ت يمك .يتات ذير يلينا ر مغاجئ أي ً
منجةةابيث نري ةا بجةةدر بنةةا أث نعلةةم أث نةةار ت رايل ة (ت ظ ة ية) مةةا تة ةةت خعةةيش ينةةا .يتات نةةا ناةةارث دقخنةةا بخ ترذةةت
لن اث آذر ار برياض ت رنا مث ت يتضح أننا مرابيث بياييث ت برياض ت ُمذيف.

ندما نكتشف فمات األوخ اء هذه فا البنا ،يلزمنا أن نأوخذها كفرصة لإلصفح ح للحزن (اليأس)

وبالتأكيد هذه احنفعاحت الداوخلية مت وقدت الفرصة
ل الوخ ية التا تقردنا منخا (لكن قذورها اائمة).
ٍ
ٍ
قديد ُوخلق فا الحال ،ننما هو كشف لما كان
كأمر
فا سلوك اإلنسان العادي تظخر فا قلنا البا ن ،ح
موختبئا فينا لمد

ويلة.

ات إن رخ

ت ت يردة يم ث إلن اث أث ي خظف بعالمات يتضر جاير ت ذيأ ت مةريي ي

ت خت يم ن أث يذغي ا يث ت نا

ن ا ا خذخبئ يث ت

ار

أ رتر ت الو.

ةا

 -93سؤال :كيف يمكن لإلنسان الذي توحد ،بدون أن يتوخلص من أوخ ائه ،أن ُيشف ؟
قرمااانيوس … اةةد ير نةةا يةةف ن خظةةف تبذيةةاض ت مذخبئ ة

ةةت دتذلنةةا بث ذبرخنةةا ت ييمي ة يييتيغنةةا

ت م خمرة خ ظف نا يث جميك ما قد قيك يتا ير نا أ باو أم ترضةنا ييالماخ ةا بيرياة يتضةر يرةرير باةت نةا

أث نعةةرف ت عةةالا .بن ة ا يظةةا أرةةد ةةت أن ة يلةةةم يل ة مةةث ي خظةةف ت مةةرض مةةث ت بةةدض بعالمةةات يتضةةر أث

يعا ج ةةا.
خظذي

ةةات ظةةف نةةا خعلةةيم قدت ةةخ م يةةث ل ةيتمض جرتراخنةةا ينرةةث نأمةةك ةةت ت عةةالا بن ة مةةث ت يتضةةح أث

ت مرض يعيت أمالً ت ت ظغاض .بنا ما خايك أث أ

ت ذال

تإن اث ا ي خريح ت ت يردة ما م ي ث قد ُظغت أياً بديتض ت ظر .
 -94يوحنااا ...يجةةو أث ي ةةيث ت عةةالا ب ةنغ

تبي

خُ خ و ت رياة ت ظر

يأث

ت يريا ة ت خةةت ب ةةا ن خظةةف ت ذيةةأ ...عنةةدما ي خظةةف أك

لن ةةاث ب ةةا ت عالمةةات ت خةةت ظةةررنا ا ةةاباا أنة ينارة ت رةةبر أي يةةدم ت غضةةو يلةمة أث يتاادرب لا األمااور
ك ت عيةيو يتبذيةاض

تضعا أمام يين
المضاد ي ً
ةاظر
يةيك ك ما يجلب يلي ت ظر ةت اتضااع تاام .ويقادم لنفساه كال أناواع القساو واألماور غيار المحتملاة ...ن ًت
ل ة يةةاتبات جميةةك ت ادي ةةيث يآام ت ةةرو نغ ة  .يب ةةات ياخنةةك بةةأث ةةك أنةيتن ت خأنيةةو ت مذخلغة يت خأديبةةات أقةةك ممةةا
ي خر

ي ت نغ

ت يقت ا ي يئ نغ

مةا ةي ةاث نةاا ظةذ

ل آب (ت غم).

719

آذةر ي ظةغ ا ة  .ييعةيد خغ يةر أث

مناظرة 91

يتات م ةةا ت ةةخديا أر ةةد رض ةةير تجخم ةةان تإذ ةةية ي ةةات ن ةةاد تر م ةةا ير ةةدن ةةت ت برية ة

ييج ةةد أنة ة من ةةةيج

ميبذةةا نغ ة قةةائالً" :يةا رجةةك يةا رةةا ح
دتذليةا ...يلةمة أث ي ترقةةو ييتيغة ت دتذلية ييةديث نغ ة يةث أذيائة ...
ُ
ً
ةك أنةةت تإن ةاث ت ةةاك خةدربت يلة ت يرةدة يظننةةت أنةا قةةد خذلرةت مةةث ت رةغات ت رديئة ييةابت نغ ةةا بةةآام
يخأديبات ا خرخمك "

ك خريرت أنا قادر يل ت رميد أمام ك ت عيترف !

يف تن ةم ربرا ت اك ا ُيا ر ت أيك خجرب مث مجرد لم ب يي !
يل ت رذر ت رلد
يف ت خة بيخا مث ن م ذغيغ يا مث خريرت أن مر

أيث ات ت اك نت خاي

ت يقت المخا ب ا لبي " ...أنا م خعد ي ت مضيربا" .7يما نت خاي

ِّ
مك ت نبت" :جربنت يا ُّ
ليخت يقلبت" ي"تذخبرنت يا ت يتيرف قلبت تمخرنت يتيرف
رف (تمخرث)
رو يتمخرنت.
َّ
أبديا" (مة0:01؛ .)04 07:971
أ ارك .يتنظر لث اث َّت يري بايك يت دنت يرياًا ً
خعبر

7

بم ةةك ةةات ت خعني ةف يت خب يةةت يم ةةث إلن ةةاث أث يضةةبي نغ ة

يا ي ةةمح خجرب ة مغاجئ ة خالةةو يان ة أث

معاقبا نغ
ات بديث خأديو .لنما يلةم أث يخأدو بظدة با ريم يت ر
ً


مة.0:01
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مناظرة 02

مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
02

ثمار التوبة وعالمات الصفح
لألب بينوفيوس
 -1مقدمة

اآلن إذ أروي لكم تعاليم األب بينوفيوس ،الرجل العظيم الممتاز ،بخصوص غاية التوبة ،أظن أنه

يمكنني أن أتغاضى عن الكثير من مادة هذا الموضوع… حتى ال يمل القارئ .إني أصمت هنا عن مديحي

تواضع األب بينوفيوس ،إذ سبق لي الحديث عنه باختصار في كتاب المؤسسات تحت عنوان "قوانين خاصة
بالنساك"...

ئيسا كأب وقس على مجمع رهبان عظيم قريب من مدينة أينفو Panéphysis 0التي
كان هذا الرجل ر ً
جدا من أجل تقواه والمعجزات التي تتم على يديه ،وكان يرى في
قلنا أنها بمصر ،وكانت المقاطعة كلها تمجده ً
نفسه أنه بهذا ينال أجرة أعماله في مديح الناس .واذ خشي المديح العام الفارغ ،الذي كان ينبذه ،لئال يفقد ثمار

يختر المضي إلى
سر وذهب إلى مكان منعزل بعيد في دير طبانسين .6لم
الجزاء األبدي ،هرب من ديره ًا
ْ
الص حراء الموحشة حيث الوحدة والبعد عن اهتمام اآلخرين الخاصة بالمتوحدين ،هذه الحياة التي قد يلجأ إليها
بعض األحيان غير الكاملين وغير القادرين على احتمال الطاعة لجميع الرهبان مدفوعين بكبرياء التوحد ،بل

اختار لنفسه أن يخضع في دير مشهور.

متخفيا ،وهناك ارتمى أمام باب الدير وهو يبكي بدموع لمدة أيام
على أي األحوال ارتدى زي علماني
ً
طالبا أن يقبلوه .وكان ينحني أمام الجميع ليقبلوه ،لكنهم كانوا يرفضونه ناظرين
كثيرة ،كما كانت العادة هناكً ،
جدا ال يطلب الحياة المقدسة بإخالص إنما من أجل العوز.
إليه أنه رجل مسن ً

أخا حديثًا في الرهبنة يعتني بشئون الحديقة .فكان ينفذ أوامر رئيسه باتضاع
ًا
أخير قبلوه ،وجعلوه يساعد ً
عجيب مقدس ،عامالً بأمانة في كل ما ُيعهد إليه به .وكان يقوم بالليل ليعمل خفية بعض األعمال األخرى التي
المؤسسات ،ك  4ف .6 – 62

0أنيفو أو بانيفو أو بانيفيسيس Anepho or Panepho or panephysis
6أو طبنسىTabennse or Tabens ...
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كان اإلخوة يشمئزون منها أو يستثقلونها .وكانوا إذا قاموا في الفجر يبتهج الجميع من أجل األعمال التي قد تمت
دون أن يعلموا من الذي كان يصنعها.

ق ضى ثالث سنوات على هذا الحال وهو مبتهج بهذه الخدمات واألعمال ...حتى حدث أن جاء أخ من

نفس المنطقة التي كان يعيش فيها األب بينوفيوس .رآه األخ وتردد إلى حين في التأكد من شخصه ،وذلك بسبب

حقارة مالبسه ومنظره ،لكن إذ تفرس فيه قليالً سقط عند قدميه وصار يقبِّله.

اندهش اإلخوة جميعهم من هذا األمر ،واذ أخبرهم األخ عن اسمه الذي ما أن سمعوه حتى عرفوه ألن

قداسته كانت ذائعة ،للحال أُصيبوا بأسف وندامة من أجل ما أسندوا إلى هذا الكاهن الفاضل من خدمات حقيرة

ناسبا أن هذا اإلفشاء إنما بسبب حسد
كهذه ،فالتفوا به وصاروا يبجلونه .أما هو فكانت دموعه تذرف بغ ازرةً ،
الشيطان له( .اضطر أن يعود إلى ديره).

مبحر
ًا
بقي على هذا الحال إلى وقت قصير ،وبسبب عظمة االحترام الذي قدموه له اضطر أن يختفي
إلى مقاطعة فلسطينية في سوريا ،وذهب كمبتدئ في الرهبنة في الدير الذي كنا نعيش فيه ،وقد عهد إليه مدبر

الدير أن يمكث في قاليتنا .ولم تمض فترة قصيرة حتى انكشفت فضائله ،إذ ظهرت شخصيته بنفس الطريقة
السابقة ،وعاد إلى ديره بتبجيل واحترام.

 -0مجيئنا إليه

بعد وقت قصير وليس بطويل إذ دفعنا شوقنا لزيارة مصر للتمتع بالتعليم المقدس بحثنا عنه بشغف،...

فاستقبلنا بترحاب ولطف ،إذ كنا قبالً شركاء معه في نفس القالية ،وقد استضافنا في قاليته التي بناها في أقصى

خاضعا لقانون الدير ،قوانين غاية في
الحديقة .هناك في حضرة اإلخوة أثناء الخدمة سلم ألحدهم ،الذي كان
ً
السمو وشديدة الصعوبة ،هذه التي لخصتها بإيجاز قدر المستطاع في الكتاب الرابع من "المؤسسات" .هذه
القوانين غاية في العلو ،حتى ظهر لنا أنه يصعب على من هم قطيع ضعيف مثلنا أن يرتقي إليها ...لهذا صرنا

في يأس ولم تستطع مالمح وجوهنا أن تخفي م اررة أفكارنا الداخلية.

رجعنا إلى الشيخ الطوباوي بقلب قلق ،واذ سألنا عن سبب حزننا الشديد ،تنهد األب جرمانيوس بعمق

وأجاب قائالً:

 -3سؤال بخصوص غاية التوبة وعالمات الصفح

جديدا يفتح أمامنا طريقًا أكثر مشقة نحو التجرد الكامل ...ويظهر لنا ذروته
بما أنك تعرض لنا مبدأ
ً
تفعا في السموات ،فنحن نرى أنفسنا مطروحين بثقل كبير من اليأس .ألنه حينما نقارن جهلنا بارتفاع الفضيلة
مر ً
التي ال حد لها ،نشعر بأننا ضعفاء بهذا المقدار بحيث أننا ليس فقط ال نستطيع الوصول إليها بل يزداد إيماننا
بتقصيرنا ،وهذا يدفعنا إلى السقوط إلى أعماق اليأس .لكن يوجد لنا سند واحد وحيد يقدر أن يشفي جراحاتنا ،وهو

شيئا عن غاية التوبة وخاصة عالمات الصفح عنا ،حتى نشعر بتأكيد غفران خطايانا الماضية ،بهذا
أن تعلمنا ً
يمكننا أن نحرص على تسلق مرتفعات الكمال السابق وصفها.

 -4بينوفيوس

إنني في الحقيقة مسرور لثمار اتضاعكم الوفيرة التي حصلتم عليها ،األمر الذي لمسته سابقًا لما كنت
جدا للقائكم ،واذكرلكم بأن كلماتي ليست مهمة بالدرجة التي
ساكنا في قاليتكم في بيت لحم ،وانني مسرور ً
ً
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تستحق مزيد اهتمامكم بها ،لكنكم أنتم بهذا تخفون مزايا فضائلكم كما لو كنتم على غير علم بشيء عن األمور

يوميا .هذا أمر يستوجب جزيل الثناء أن تقرروا أن تعاليم القديسين ال
التي تحدثت لكم عنها والتي تمارسونها ً
تزال غير معلومة لكم كما لو كنتم مبتدئين .ويلزمنا إطاعة أوامر أصدقاء مرتبطين بنا بصداقة قديمة مثلكم ،ولو

كانت األوامر تفوق طاقتنا وقدرتنا.

لقد عالج الكثيرون موضوع قيمة الندامة وقوتها اللطيفة ،ال عن طريق الوعظ فحسب ،بل وبالكتابة،
مظهرين كيف أنها نافعة وقوية ومملوءة نعمة ،حتى أن اللَّه عندما يغضب علينا من أجل خطايانا ويوشك أن
عقابا عادالً من أجل ما ارتكبناه من شرور كهذه ،فإن التوبة بطريقة ما ،إن صح لي هذا القول من
يجلب علينا ً
غير أن أخطئ التعبير ،تمنعه وتصد يد العقاب...
أعرف أن هذا األمر معلوم لكم سواء بقدرتكم على االستنباط ،أو من دراستكم التي ال تكل للكتب

المقدسة...

أخيرا ،إنكم شغوفون ال أن تتعرفوا على صفات التوبة ،إنما عن غايتها وعالمات الرضى ،وهكذا
ً
بسؤالكم المملوء حكمة تطلبون ما غفل عنه الكثيرون.
 -5لكي ما أُشبع رغبتكم وطلبكم باختصار وايجاز قدر المستطاع ،فإن الوصف الكامل التام للتوبة هي عدم
الخضوع مرة ثانية للخطايا التي نقدم عنها ندامة ،أو التي قد تب ّكت ضميرنا من جهتها .لكن دليل الرضى
وصفح الرب عن ذنوبنا هو أن نكون قد وصلنا إلى مرحلة نلفظ فيها محبة الخطايا من قلوبنا .ألنه يلزم أن
يتأكد كل إنسان أنه لآلن لم يتحرر من خطاياه السابقة طالما يمكن ألية صورة من صور تلك الخطايا التي

ارتكبها أو ما يشبهها تتراقص أمام عينيه .وانني ال أقول التلذذ بالخطايا ،لكن حتى مجرد تذكارها 4يزعج أعماق

النفس بينما يكرس نفسه للدموع والتخلص منها.

حر من خطاياه وأنه قد نال الصفح عن أخطائه السابقة
من أجل هذا فإن اإلنسان ال يشعر أنه أصبح ًا
عندما يحس أن قلبه يهتز ويضطرب إلغراء هذه الخطايا وتصورها .لذلك فإن أصح اختبار لمعرفة ما إذا كنا

تائبين ،ومعرفة شهادة العفو عنا ،نجدها في ضمائرنا اآلن قبل يوم الدينونة ،ونحن في هذا الجسد يظهر لنا
تحررنا من الخطأ ويتبين لنا نعمة الصفح .وان ما قلناه يمكن التعبير عنه باختصار بأن ماضي خطايانا الملوث
يكون قد ابيضت صفحاته ،عندما تكون مسرات هذا الزمان وشهواته قد فارقت قلوبنا.

 -6سؤال :كيف تطالبنا بعدم تذكر خطايانا؟
جرمانيوس :كيف تكون فينا هذه التوبة المقدسة السليمة النابعة عن االتضاع ،والتي وصفت في شخص التائب
للرب بذنبي" ،وبهذا يمكننا أن نقول ما جاء بعد ذلك:
هكذا" :أعترف لك بخطيتي وال أكتم إثمي .قلت أعترف ّ
"وأنت رفعت اَثام خطيتي" (مز)5:60،3؟ أو كيف تأتينا دموع االعتراف عندما نركع في الصالة ،لنستعطف
أبل فراشي" (مز ،)3:3إذ
أعوم في كل ليلة سريري وبدموعي ّ
الرب وننال الصفح عن خطايانا كالقول التاليّ " :
طردنا عنا كل تذكر للخطايا مع أننا على العكس نحن مطالبون بتذكرها كقول الرب "وخطاياك ال أذكرها َذ ّك ِرني

(أذكرها أنت)" (إش ،)05:46،03بينما نستطيع ليس فقط في وقت عملنا ،بل واذا نهضنا للصالة أن نسترجع
إلى أذهاننا خطايانا متذكرينها لكي ما يصير لنا اتضاع حقيقي وانسحاق قلب ونجرؤ على القول مع النبي:

4هذا هو تذكار الشر الملبس الموت الذي تحدث عنه القداس اإللهي (صالة الصلح  -القداس الباسيلي).

653

مناظرة 02

"أنظر إلى ذلّي وتعبي واغفر جميع خطاياي" (مز) 3:05؟!

 -7إلى أي مدى نحتفظ بتذكر الخطايا؟

5

بينوفيوس :إن سؤالك الذي عرضته قبالً ،لم يكن بخصوص صفات التوبة بل غايتها وعالمات

جدا
الرضى ،والذي ،كما أظن ،أنه قُدمت لك عنه إجابة سديدة .أما ما قلته عن تذكر الخطايا ،فإنه فعالً مفيد ً
والزم لمن بدأوا في التوبة حتى أنهم بقرعهم المستمر على صدورهم يقولون" :ألني عارف بإثمي وخطيتي أمامي
أيضا" :ألنني أخبر بإثمي" (مز  .) 3:63ففي أثناء توبتنا ،إذ النزال حزانى بتذكرنا
في كل حين" (مز  ،)6:5و ً
لخطايانا الماضية ،فإن انسكاب دموعنا الذي يحدث باعترافنا بالخطية تخمد نار ضمائرنا.
لك ن بينما يكون اإلنسان في انكسار قلب وانسحاق روح ،مع استمرار الجهاد والبكاء ،إذ بالنعمة اإللهية

اضحا أنه قد نال غاية الرضى ومكافأة
تالشي تذكر الخطايا السابقة وتنزع وخزات الضمير عنها .هنا يكون و ً

العفو ،واُنتزعت منه وصمات الخطايا التي ارتكبها .عندئذ يمكننا أن نصل إلى نسيان الخطية وذلك بإزالة آثار
الخطايا والرغبات القديمة مع نقاوة القلب وكماله.

هذه الحالة ال يصل إليها الكسالى والمتهاونون الذين فشلوا في نوال المغفرة عن خطاياهم ،إنما يصل

إليها من استمروا في التنهد والتأوه بحزن ألجل إبادة كل آثار الخطايا ،فبصالح قلوبهم مع جهادهم يعلن كل

نهار وليالً" (مز
خبز ًا
منهم للرب" :أعترف لك بخطيتي وال أكتم إثمي" (مز .)5:60ويقول" :صارت لي دموعي ًا
وجد
ُ .)6:40فيوهب له في النهاية أن يسمع هذه الكلمات" :امنعي صوتك عن البكاء وعينك عن الدموع ،ألنهُ ُي َ
ٍ
ٍ
وكسحابة خطاياك"
كغيم ذنوبك
جزاء لعملك يقول الرب" (إر  .) 3:6ويقول له الرب" :قد محوت

أيضا" :أنا أنا هو الماحي ذنوبك ألجل نفسي وخطاياك ال أذكرها" (إش .)05:46وهكذا إذ
(إش .)00:44و ً
حللت قيودي ،فلك أذبح ذبيحة ٍ
حمد" (مز
يتحرر من رباطات خطاياه التي ربط الكل بها يشكر الرب
مسبحاَ " :
ً
.) 3 ، 3: 3

 -8ثمار التوبة

بعد نعمة المعمودية المعروفة للجميع وتلك العطية العظمى التي لالستشهاد التي هي الحميم بالدم،

موعودا به بالتوبة عن
توجد ثمار كثيرة للتوبة التي بها يمكننا أن نقلع عن خطايانا .إن الخالص األبدي ليس
ً
محى خطاياكم" (أع  ،) 3:6وحسبما قاله يوحنا
الخطايا حسبما يقوله الطوباوي بطرس الرسول" :فتوبوا وارجعوا لتُ َ

أيضا ينبغي أن تكون
المعمدان والسيد المسيح نفسه" :توبوا ألنهُ قد اقترب ملكوت السماوات" (مت  ،)0:6لكن ً
مقرونة بأعمال المحبة ،ألن "المحبَّة تستر كثرةً من الخطايا" ( بط .)3:4هكذا نجد الشفاء لكل جراحاتنا نتيجة

لثمار التوبة كالصدقات وأفعال الرحمة .ألنه كما يقول الكتاب المقدس" :كما أن الماء يطفئ الحريق كذلك الدموع

أبل فراشي" (مز.)3:3
أعوم في كل ليلة سريري وبدموعي ّ
تغسل خطايانا" (ابن سيراخ  ،)66:6و ً
أيضا " ّ

عني يا جميع فاعلي اإلثم ،ألن َّ
الرب قد
ًا
أخير لكي تعلم أن هذه الدموع ال تُذرف عبثًا يقول" :ابعدوا ّ
أيضا باالعتراف تُمحى خطايانا كقول المرنم" :أعترف لك بخطيتي وال أكتم إثمي.
سمع صوت بكائي" (مزً .)3:3

للرب بذنبي وأنت رفعت آَثام خطيتي" (مز .)5:60ومع انسحاق النفس والجسد فإننا نفوز بمغفرة
قلت أعترف ّ
أيضا ألنه يقول" :أنظر إلى ذلّي وتعبي وأمح كل آثامي" (مز .) 3:05باألخص عندما نغير طرقنا
خطايانا ً
5
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عيني ،كفُّوا عن فعل الشر ،تعلَّموا فعل الخير ،اطلبوا الحق،
شر أفعالكم من أمام
القديمة ألنه يقول" :اعزلوا َّ
َّ
ُّ
تبيض
هلم نتحاجج يقول الرب ،إن كانت خطاياكم كالقرمز
انصفوا المظلوم ،اقضوا لليتيم ،حاموا عن األرملةَّ .

اء كالدودي تصير كالصوف" (إش .) 3- 3:
كالثلج ،إن كانت حمر َ

كذلك صلوات القديسين تنفع في أن يغفر الرب لنا خطايانا كقول الرسول" :ان أرَى أحد أخاهُ يخطئُ
وجد خطية للموت ،ليس ألجل هذه أقول
خطيةً ليست للموت يطلب فيعطيه حيوةً للذين
ُ
يخطئون ليس للموت ،تُ َ
أن يطلب" ( يو .) 3:5ويقول أيضا" :أَمريض أحد بينكم فليدعُ قسوس الكنيسة فيصلَّوا عليه ويدهنوه بز ٍ
يت باسم
ً
ُ
الرب ،وصلوة اإليمان تشفي المريض ،والرب يقيمهُ ،وان كان قد فعل َّ
خطيةً تُغفَر لهُ" (يع .) 4:5، 5
وكثير ما يكون
ًا
أيضا مع الرحمة واإليمان تمحى الذنوب ،إذ "بالرحمة والحق ُيستَر اإلثم" (أم .)3: 3
ً
ذلك بواسطة شوقنا وسعينا وتعبنا نحو خالص الذين خلصوا بإنذاراتنا ووعظنا ،كقول الكتاب" :فليعلم أن َم ْن ردَّ

نفسا من الموت ،ويستر كثرةً من الخطايا" (يع .)02:5
ً
خاطئا عن ضالل طريقه يخلّص ً

وفضالً عن ذلك بصفحنا عن ذنوب اآلخرين ومسامحتهم ننال الصفح عن خطايانا كالقول" :فإنهُ إن
َّ
أيضا أبوكم السماوي" (مت .) 4:3
غفرتم للناس زالتهم يغفر لكم ً
نعرف مما تقدم أنه عديدة هي الوسائل التي ننال بها مغفرة خطايانا ،حتى أنه ما من أحد يشتاق نحو

خالص نفسه يتطرق إليه اليأس ،ألنه يرى أنه مدعو للحياة بأدوية كثيرة هذا عددها!

إذا كنت تحتج أنه بالنسبة لضعف الجسد ال تستطيع أن تتخلص من خطاياك بممارسة الصوم ،وال

تستطيع أن تقول مع المرتل داود" :ركبتاي ارتعشتا من الصوم ولحمي هزل عن س َم ٍن" (مز  ،)04: 23وال أن
جت شرابي بدموٍع" (مز  ،)3: 20إذن عوض هذا استبدله
أيضا معه" :إني قد
أكلت الرماد مثل الخبز ومز ُ
ُ
تقول ً
بجزيل الصدقات.

إذا لم يكن لديك شيء لتقدمه للمحتاجين (ولو أن العوز والفقر ال يعفي المرء من التصدق) إذ أن السيد

المسيح مدح فلسي األرملة الفقيرة أكثر من العطايا الكبيرة التي قدمها األغنياء ،والسيد المسيح ذاته وعد أنه لن
يضيع أجرة من سقى كأس ماء بارد ،فإنك تستطيع على األقل أن تطهر ذاتك عن طريق تغيير حياتك

واصالحها وتقويمها .واذا لم تستطع أن تحوز الكمال في الصالح باستئصال جميع أخطائك ،تستطيع أن تظهر
الشوق المقدس واالهتمام بالعمل لخير وخالص اآلخرين.

كفئا للقيام بهذا األمر تستطيع أن تستر خطاياك بإشعال المحبة في قلبك نحو
إذا كنت تحتج بأنك لست ً

أيضا نتيجة كسل واسترخاء العقل تكون ضعيفًا ،على األقل ينبغي أن تتضع
اآلخرين .واذا كنت بالنسبة لهذا ً
وتنسحق أمام اللَّه وتسعى لعالج جراحاتك بالصلوات وبشفاعات القديسين.

أخير من هو اإلنسان الذي ال يستطيع أن يعترف قائالً" :أعترف لك بخطيتي وال أكتم إثمي" ،3ثم يردف
ًا
قائالً" :وأنت رفعت أَثام خطيتي" (مز .)5:60ليته ال يتوقف اعترافك في اتضاع كامل" :أنا عارف بإثمي
صنعت" (مز .)4:5
الشر قدام عينيك
ْت و َّ
ُ
أيضا" :إليك وحدك أخطأ ُ
وخطيتي في كل حين" .و ً

فضالً عن ذلك فإنه في مقدرتنا بإرادتنا أن نصفح عن خطايا اآلخرين ،عندئذ يصفح الرب عن زالتنا
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أيضا للمذنبين إلينا" ،من أجل ذلك فإن كل
كما نطلب إليه في الصالة الربانية" :اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ً
من يرغب في مغفرة خطاياه عليه أن يعد نفسه بهذه الوسائط.
ليتنا ال ندع قلوبنا تتقسى وتبتعد عن العالج الخالصي وعن مصدر الخيرات .ألنه إن فعلنا كل هذه

األمور فإنها ليست كافية لرسوخ أقدامنا على صخرة التوبة ما لم تُمح خطايانا بواسطة مراحم الرب الذي عندما
يرى مجهوداتنا المقدسة التي نقدمها بقلب متضع يسند ضعفاتنا وأتعابنا بجزيل فضله وانعامه ،ويقول" :أنا أنا

هو الماحي ذنوبك ...وخطاياك ال أذكرها" (إش .)05:43إذن كل من يهدف إلى هذه الحالة التي ذكرناها ،فإنه
يوميا ،وقمع شهوة القلب والجسد ،ألنه مكتوب "بدون سفك ٍ
دم ال
سيبحث عن نعمة الصفح
مستخدما الصوم ً
ً

ودما ال يقدران أن يرثا ملكوت اهلل"
لحما ً
تحصل مغفرة" (عب .)00:3هذا لم يقله بغير سبب ألن " ً
( كو .)52: 5فإن اإلنسان الذي يصد "سيف الروح الذي هو كلمة اللَّه" (أف ) 3:3عن سفك الدم بالتأكيد

يسقط تحت اللعنة التي أعلنها ارميا قائالً" :ملعون من يمنع سيفهُ (الكتاب المقدس) عن الدم" (إر ) 2:43إ ًذا
لنفعنا ُيسفك الدم الفاسد الذي لمادة خطايانا .هذا هو السالح الذي يقطع وينقي كل أمر شهواني وأرضي ينمو في
نفوسنا .إنه يجعل الناس يموتون عن الخطية ويعيشون هلل ويزدهرون بالفضائل الروحية.
من أجل هذا ال يعود أحد يبكي ألجل تذكار الشرور السابقة لكن ألجل الرجاء الذي سيأتي ،واذ ال
يفكر في خطاياه الماضية بأقل من ترجي الصالحات التي سوف تأتي فإنه يسكب الدموع ليس من أجل الحزن

عن الخطايا ،لكن من أجل الفرح في السعادة األبدية المرتقبة ،وينسى ما هو وراء ،أي الخطايا الشهوانية ،كما

أمتد إلى ما هو َّ
اء و ُّ
قدام" (في ،) 6:6أي إلى المواهب والفضائل الروحية.
يقول بولس الرسول" :أنسى ما هو ور ُ

نسبيا)
 -9فائدة نسيان الخطية للكاملين ( ً

أما بالنسبة لما قلته منذ قليل ،أنه بسبب هدف موضوع أمامك ال تريد أن تذكر خطاياك السابقة مرة

أخرى ،فبالتأكيد يلزم أال تذكرها ،إال إذا باغتتك بغير إرادتك ،فللحال أطردها فإنها تحرم الروح بقوة عن التأمل
النقي ،خاصة بالنسبة للمتوحد ،فهي تعرقله في وصمات هذا العالم وتغرقه في الخطايا النجسة .فبينما تتذكر

األمور التي كنت تصفها في جهل وطيش ...فإنه حتى وان كنت في تذكرك لها ال تشعر بلذة ،فال أقل من أن

عفونة النجاسات تفسد روحك برائحتها الكريهة وتبطل أريج رائحة الحياة الصالحة ،أي رائحة الطيب

الذكية.

عندما تخطر بذاكرتك الخطايا السابقة ،اهرب منها كما يهرب اإلنسان البار الشريف متى وجد امرأة

عاهرة شريرة تطلبه في الطريق العام بواسطة حديثها معه أو تقبيلها إيَّاه .فإنه إن لم يهرب منها للحال،
متباطئا في الحديث معها بأحاديث مشوبة ،فإنه وان رفض التمتع باللذة المعيبة إال أنه ال يقدر أن يتجنب
ً
يضا ،بتذكرنا المهلك هذا نسقط في أفكار كهذه.
احتقار العامة له ونظرات السخرية المتسلطة عليه .هكذا نحن أ ً

لهذا يلزمنا أوالً أن نمتنع عن التمسك بها ،منفذين وصية سليمان القائل ال نذهب إلى هناك وال نبطئ في مكانها،
وال نثبت نظرنا عليها ،لئال عندما ترانا المالئكة المارة بنا ،أننا مشغولين بأفكار نجسة ،فال تقدر أن تقول لنا:

"بركة الرب عليكم" (مز  .)3: 03فإنه يستحيل أن يستمر الفكر مشغوالً في األمور الصالحة ،إن كان النصيب

األكبر من القلب غارقًا في تأمالته األرضية الشريرة .لقد حق قول سليمان" :عيناك تنظران األجنبيات ،وقلبك
ينطق بأمور ملتوية .وتكون كمضطجع في قلب البحر أو كمضطجع على رأس سارية .يقول "ضربوني ولم
أتوجع .لقد لكأُوني ولم أعرف" (أم .)65-66:06
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يلزمنا أن نهجر ال األفكار الشريرة فحسب ،بل والتفكير في األمور الزمنية ،رافعين اشتياقات نفوسنا
أيضا
أيضا يكون خادمي" (يو .)03: 0ألنه يحدث ً
نحو األمور السمائية كقول مخلصنا" :حيث أكون أنا هناك ً
حتى من باب العطف أن نفكر في سقطات الغير أو أخطائهم ،فنتأثر باللذة ونسقط بالتالي في هموم اآلخرين.
وجد طريق تظهر لإلنسان مستقيمة وعاقبتها طرق
فتكون النتيجة أن ما بدأنا به ً
حسنا ينتهي نهاية مهلكة ،ألنه "تُ َ
الموت" (أم .) 0: 4

 -12كيف نتجنب تذكر الخطايا؟
على أي األحوال يجدر بنا أن نسعى إلى انسحاق القلب الصادق ،الذي يهدف نحو الفضيلة

واالشتياق إلى ملكوت السماوات ،وال يكون هدفه مجرد تذكر الشر المميت .فاإلنسان بالتأكيد يختنق من روائح
البالوعات الخانقة طالما قبل الجلوس بجوارها أو يستنشق نتانتها.

 -11طرق التوبة الحقيقية ومغفرة الخطية

ار أنه بعد أن نندب خطايانا السابقة ونتوب عنها فإن المشاعر واألحاسيس
لكننا نعرف كما قلنا مرًا
الخاطئة القديمة التي ساقتنا إلى الخطية ،والتي حزنا من أجلها ،يجب استئصالها من قلوبنا ،وال يتصور إنسان

أنه يجوز ذلك إال إذا قطع كل األسباب التي تسوقه إلى الخطية .على سبيل المثال إذا كان قد سقط في خطية

مع امرأة فإنه يجب االحتراس ،فال يتطلع إلى امرأة .واذا كان قد سقط بسبب الخمر وكثرة األكل ،فإنه يجب عليه

أن يتعفف ويتقشف ويبطل نهمه ويكتفي بالطعام الخفيف المعتدل .واذا كان سقوطه بسبب حب المال وقد أوقعه
في اإلضرار بالناس والسرقات وما أشبهه ،يجب عليه أن يمنع نفسه من كل فرص الطمع والجشع .واذا كان

كثير في كبرياء إلى خطية الغضب ،فإنه بمداومة نفسه باالتضاع يستطيع أن يطفئ حدة غضبه الخ.
يندفع ًا
وهكذا.
مجمل القول أنه لكي يقضى اإلنسان على أية خطية يجب عليه أن يتخلص أوالً من كل األسباب

المؤدية إليها .وبهذه الطريقة نستطيع أن نتخلص من خطايانا ونستطيع أن نتب أر من تذكر الخطايا التي

ارتكبناها.

معصوما من الخطأ؟
 -10هل صرت
ً

أيضا الناموس الموسوي،
هذا الحديث عن نسيان الخطايا السابقة ،أقصد به الخطايا الرئيسية التي دانها ً
ونزعت عنا بالحياة الصالحة ،والتي قد انتهت الندامة من أجلها .أما المعاصي
التي قد انتهى الميل إليهاُ ،

الصديق يسقط سبع مرات ويقوم" (أم  ،) 3:04فإن التوبة عنها ال
األخرى (الصغرى) التي قيل عنها" :ألن
ّ
تنتهي ،ألنه سواء عن جهل أو نسيان أو بالتفكير أو الكالم أو بمجرد االشتياق أو عن ضرورة أو عن ضعف

غالبا ما نسقط فيها كل يوم بغير إرادتنا أو بإرادتنا .مثل هذه الخطايا
الجسد أو نجاسة في حلم… هذه األمور ً
ُيصلي من أجلها داود النبي للرب ،ويطلب التنقية منها والغفران عنها" :السهوات من يشعر بها؟! من الخطايا
الشر الذي لست
أيضا يقول الرسول" :ألني لست أفعل الصالح الذي أريدهُ بل ُّ
المستترة أبرْئني؟!" (مز .) 0: 3و ً
أريده فإيَّاهُ أفعل" (رو .) 3:3لذلك تنهد قائالًَ " :ويحي أنا اإلنسان الشقيَ ،م ْن ينقذني من جسد هذا الموت؟!"
(رو.)04:3
إننا نسقط في هذه الخطايا بسهولة كما لو كانت بحكم الطبيعة نفسها فرغم يقظتنا وسهرنا نحوها فإننا ال

يمكننا تجنبها كلية .هذا األمر الذي جعل أحد التالميذ الذي كان يسوع يحبه يصرخ ويقول" :إن قلنا أنهُ ليس لنا
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ُّ
الحق فينا" ( يو .)3:
خطية ُنض ُّل أنفسنا وليس
أكثر من ذلك إن اإلنسان الذي يسعى نحو الكمال المسيحي ال يكتفي بأنه ندم على الخطية بالغ الندم

ليمنع نفسه عما ال يليق ،بل البد أن يحث نفسه على التقدم لألمام نحو الفضائل النورانية التي بها تستطيع

النفس أن تسير في طريق الكمال .وال يكتفي اإلنسان بأنه يحفظ نفسه من الخطايا واألدناس التي يكرهها السيد

المسيح ،بل عليه أن يعمل على حفظ طهارة القلب وممارسة أفعال المحبة األخوية التي بها ُيسر اهلل.

هكذا انتهى األب بينوفيوس من حديثه عن عالمات الصفح وغاية التوبة ،وبالرغم من أنه قد ألح علينا

كثير لكي نبقى معه في قاليته ،لكنه إذ لم يقدر أن يبقينا إذ قد جذبتنا شهوة برية اإلسقيط سمح لنا أن نسير في
ًا
طريقنا.


ملخص المبادئ
داخليا.
سالما
 عالمة التوبة الصحيحة ،أننا في وسط الحزن والندامة على الخطية نحمل في النفس
ً
ً
طا ينزع عن النفس رجاءها.
يأسا وقنو ً
 التوبة التي بال سالم داخلي تحمل ً
أخرى.

 اإلنسان التائب ال يعود يذكر خطاياه التي تاب عنها ،وخاصة تفاصيلها ،حتى ال تدفعه للسقوط مرة
أيضا.
 تذكر الخطايا السابقة مهم بالنسبة لإلنسان المتهاون والكسالن ،ولكن بحذر ً
 ال تذكر تفاصيل خطاياك القديمة ،لكن أذكر ضعفك" :خطيتي أمامي كل حين".
 ال تنسى الجانب اإليجابي ...اذكر محبة الرب وحنانه وفاعلية دمه في حياتك ،وال تجعل كل فكرك

في الخطية التي ارتكبتها.

أيضا حياة الشكر هامة في التوبة ،نشكر اهلل من أجل رحمته كغافر للخطية.
ً 
أخير لتكن توبتنا عملية ،أي مقترنة بالثمار الحيَّة:
ً ا
( ا) تنفيذ وصايا الرب كالصدقات وأفعال الرحمة...
( ب) محبتنا إلخواننا وعطفنا تجاه الخطاة الساقطين.

(ج) استئصال المشاعر واألحاسيس الخاطئة ،واالبتعاد عن مكان الشر ...الخ.

أخير يلزمنا في توبتنا أن نعرف:
ً ا
شيئا بغير نعمة اللَّه المترفقة بنا.
( ا) إن جهادنا مهما بلغ قدره ال ينفع ً
( ب) مهما ُوهبنا من نعمة وجاهدنا ...لكننا نبقى في حالة توبة دائمة مادمنا بعد في هذا الجسد" .إن قلنا أننا
بال خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا" وذلك ألننا نبغي في حياتنا أن نصل إلى ملء قامة المسيح ...فنبقى كل

حياتنا مجاهدين بفرح ورجاء ،لكن في انسحاق وانكسار قلب على الدوام.
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مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
12

الراحة أثناء الخماسين

2

لألب ثيوناس
 -2مقدمة

قبل أن أبدأ في عرض هذه المناظرة مع هذا الرجل العظيم "األب ثيوناس" ،أعتقد أنه من األفضل أن

أصف في حديث قصير أصل هدايته ،بهذا يقدر القارئ أن يستشف عظمته .عندما كان هذا الرجل في حداثة
سنه أُلزم بالزواج بناء على رغبة والديه وأمرهما ،وكان الباعث على ذلك حرصهما على فضيلته ،إذ كانا خائفين

لئال يسقط ابنهما في الشهوات ،حاسبين أن الشهوات الشبابية يمكن ضبطها بالزواج .عاش مع زوجته خمس

سنوات ،ثم جاء إلى األب يوحنا الذي لفرط قداسته اختير لإلشراف على إدارة الصدقات ،إذ كان هذا العمل ال

ُيعطى لإلنسان حسب رغبته إنما لمن يراه مجمع اآلباء الشيوخ أنه متقدم في السن ومشهود لسموه وفضيلته وأنه
محضر معه
ًا
أفضل الجميع .جاء الشاب سابق الذكر إلى يوحنا المبارك هذا في اشتياق لنسكه المملوء ورًعا،
عطايا تحمل في طياتها تقوى ،وكان معه آخرون جاءوا متحمسين لتقديم العشور وبكور ثمارهم للرجل المسن.

وعندما رآهم األب المسن يكيلون العطايا الكثيرة ،اشتاق أن يرد لهم بعض الجميل مقابل عطاياهم ،فبدأ يزرع

فيهم الروحيات نظير الجسديات التي حصدها ،وذلك كقول الرسول (2كو ،)2213وهكذا بدأ يقدم لهم كلمة

نصح.

 -1نصيحة األب يوحنا لثيوناس وغيره

شاكر إذ
ًا
حقًا إنني مبتهج يا أوالدي بسخاء عطاياكم وتقدماتكم الجليلة التي تقدمتم بها .وانني أتقبلها
للم َخلص ،مؤمنين أن الرب يبارك
تقدمون البكور والعشور لسد احتياجات المعوزين كتقدمة للرب ،رائحة ذكية ُ
أثماركم وكل ما قدمتم منه تقدمة حسب وصيته" ...اكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك ،فتمتلئ خزائنك

خمر) (أم .)21 ،319
مسطار ( ًا
ًا
شبعا ،وتفيض معاصرك (أوانيك)
ً

إنكم ستكافأون في هذا العالم بغنى عظيم من األمور الصالحة ...واذ صنعتم هذا بإيمان اعلموا أنكم قد
أوفيتم بر الناموس القديم الذي تعداه الذين كانوا عائشين تحته فصاروا تحت المعصية ،بينما لو نفذوه لبلغوا إلى
 2ترجمة 1نادية أمين وبيت القديسة دميانة بالجيزة.
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الكمال...

 -3بخصوص العشور والبكور

حقًا حسب وصايا اهلل كانت العشور تكرس لخدمة الالويين ،وأما التقدمات والبكور فللكهنة (عد،16122
 ،)31،،21لكن وصية البكور كانت هكذا أن يؤخذ ُعشر الثمار أو الحيوانات ويقدم لخدمة الهيكل والكهنة .فكان
البعض بغير مباالة ُينقص هذه النسبة ،بينما الورعون كانوا يضيفون عليها .أعطى البعض  2/61فقط من
يعا ،إذ هم
العشور واآلخر أعطى  2/21من ثماره .أما بالنسبة لألبرار الذين ال ُيعتبر الناموس بالنسبة لهم تشر ً
ليسوا تحت الناموس ،فإنهم ال ينفذون الناموس ويفون به فحسب ،بل ويفوقون كماله ،ويكون والؤهم لما هو أكثر

من المطالب القانونية ألنهم يتجاوزون حدود الناموس مضيفين إلى ما يطلبه بإرادتهم الحرة.

 -4بعض رجال العهد القديم أوفوا أكثر مما يطلب الناموس
نق أر أن إبراهيم فاق مطالب الناموس التي أعطيت فيما بعد ،ألنه بعد انتصاره على األربع ملوك ،لم

شيئا من غنائم سدوم التي كانت له حقًا كمنتصر ،والتي عرضها عليه ملك سدوم بنفسه الذي أنقذه
يلمس ً
ِ
آخ َذ َّن ال
رفعت يدي إلى الرب اإلله العلي مالك
إبراهيم ...لكنه صرخ
السماء واألرض ال ُ
مقسما باسم اهلل قائالًُ " 1
ً
طا وال شراك نعل وال من كل ما هو لك" (تك.)11121،19
خي ً

كذلك نعلم عن داود أنه زاد عن مطالب الناموس .ألن موسى أمر أن يؤخذ بالثأر من األعداء

(خر ،)11112لكن داود لم يفعل ذلك بل شمل مضطهديه بالحب ،وتوسل إلى اهلل من أجلهم ،وبكى من أجلهم

بم اررة حينما قُتلوا.

بالتأكيد نحن نعلم أن إيليا ونحميا لم يكونا تحت الناموس مع أنه ال مالمة عليهما لو كانا قد تزوجا.

بتوليين .كذلك نق أر أن إليشع وآخرين نهجوا على منوالهما إذ فاقوا وصايا موسى ،هؤالء
ومع هذا فضالً أن يكونا ّ
الذين يقول عنهم الرسول" 1طافوا في جلود ٍ
غنم وجلود معزى ،معتازين مكروبين ُم َذلّين ،وهم لم يكن العالم
ي وجبال ومغاير وشقوق األرض" (عب.)97122،92
مستحقًّا لهم ،تائهين في برار َّ
خمر قالوا له" 1ال
وماذا أقول عن أبناء يوناداب بن ركاب ،الذين نسمع عنهم أنهم عندما قدم لهم إرميا ًا
خمر أنتم وال بنوكم إلى األبد ،وال تبنوا بيتًا ،وال
خمرا ،ألن يوناداب بن ركاب أبانا أوصانا قائالً ال تشربوا ًا
نشرب ً
أيضا
كرما ،وال تكن لكم بل أسكنوا في الخيام كل أيامكم" (إر .)619،،7لهذا السبب ً
تزرعوا زرًعا ،وال تغرسوا ً

سمح لهم أن يسمعوا من نفس النبي" 1لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل .1ال ينقطع ليوناداب بن ركاب

إنسان يقف أمامي كل األيام" (إر.)2319،

جميعا لم يكتفوا بتقديمهم العشور بل رفضوا الممتلكات وقدموا هلل أنفسهم وأرواحهم التي ال يمكن
هؤالء
ً
ِ
نفسه؟!"
فداء عن
لإلنسان أن يعوض عنها كما يشهد الرب في اإلنجيل قائالً" 1ماذا ُيعطي اإلنسان
َ
(مت)16126

 -5كيف ُيلزم على من يعيشون في عهد النعمة أن يفوقوا مطالب الناموس؟
يجدر بنا أن نعلم أننا

أردت أن تكون كامالً فاذهب وبِ ْع

يوميا" 1إن
ترن في آذاننا كلمات اإلنجيل ً
لسنا مطالبون بأوامر الناموس لكن ّ
ِ
ِ
السماء وتعال اتبعني" (مت.)12123
اء فيكون لك كنز في
أمالكك وأعط الفُقَ َر َ

1
يدعي أنه شعب اللًّه المختار.
كلمة "إسرائيل" ال تعني شعب اليهود الحالي الذي فقد إيمانه برفضه للرب محاوالً أن ّ
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عندما نقدم هلل العشور نكون ال نزال منحدرين إلى أسفل نحو األرض تحت عبء الناموس ،عاجزين

عن االرتفاع إلى علو اإلنجيل الذي من يعمل بموجبه ُيكافأ ليس فقط ببركات الحياة الحاضرة بل بالخيرات
العتيدة ...إذ يقول الرب لتالميذه" 1طوبى للمساكين بالروح .ألن لهم ملكوت السموات" (متُّ " .)91،
وكل َمن ترك
ٍ
ضعف ويرث الحياة
الدا أو حقوالً من أجل اسمي يأخذ مائة
بيوتًا أو أخوةً أو أخوات أو ًأبا أو ًّ
أما أو ام أرَةً أو أو ً
األبدية " (مت.)13123

جدير بالثناء ال أن نقلع عن األمور المحرمة ،بل ونزهد األمور المحللة ،عالمين بأنه قد ُسمح لنا أن
نستخدمها بقدر ضئيل من أجل ضعف بشريتنا .لهذا إن كان الذين يقدمون عشور ثمارهم في طاعة لوصايا اهلل

بإخالص ال يقدرون أن يرتفعوا إلى علو اإلنجيل ،فكيف يكونوا مشتركين في نعمة اإلنجيل أولئك الذين يتغافلون
عن تنفيذ وصايا الناموس الهينة؟ والتي يشهد عنها واهب الناموس إن اللعنة تحل بالذين يغفلونها… "ملعون من

ال يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها" (تث .)16117لكن في عهد النعمة فإنه بسبب سمو الوصايا وعلوها يقال

"من استطاع أن يقبل فليقبل" (مت .)21123في عهد الناموس نجد قوة اإللزام القوي من أجل سهولة الشرائع
يعا عن األرض" (تث .)1611لكن تظهر سمو
اليوم
هد عليكم
فيقول" 1اُ ِش ُ
السماء واألرض أنكم تبيدون سر ً
َ
َ
الوصايا وعلوها في الحقيقة من أن اهلل (في العهد الجديد) ال يأمر بل ينصح قائالً" 1إن أردت أن تكون كامالً
اذهب" اعمل هذا أو ذاك.

في العهد القديم يضع موسى ثقالً ال يحق أن يرفضه غير الراغبين  ،وهنا بولس ينصح الراغبين في

الكمال والمشتاقين إليه .ألن هذا ال يتمتع به الكل وال يطلبه الكل كناموس إلزامي ألنه ال يقدر الكل أن يتممه

بسبب طبيعته العجيبة السامية ،إنما بالنصح يحث الكل بالنعمة ،فالذين يرتفعون يستحقوا أن يكللوا بسبب كمال
فضائلهم .أما الضعفاء فال يستطيعوا أن يصلوا إلى "قياس قامة ِم ْل ِء المسيح" (أف ،)2911فإنهم وان لم يدركوا
التمتع ببهاء لمعان الكواكب… ،لكنهم يقدرون أن يتحرروا من لعنات الناموس وال يقاسوا من باليا حاضرة ،وال

ُيعاقبوا بعقاب أبدى (ويكون لهم نصيب أبدى لكن ليس مثل من صاروا كواكب المعة).9

أحدا أن يرتفع باإللزام على مرتفعات الصالح السامية هكذا ،إنما يحثه بنصائح
إذن ال ُيكره المسيح ً

اما على من يخالفه أن يسقط تحت
حكيمة،
ويشوقه للكمال ليقبله بإرادته الحرة .ألنه إذا من ُوجد أمر فيكون لز ً
ّ
العقاب .وبالتالي من ينفذه يهدف إلى تجنب العقاب الذي هدد به الناموس القاسي وليس لنوال مكافأة أو صواب.

 -6نعمة اإلنجيل تعضد الضعفاء

كما أن كلمة اإلنجيل ترفع األقوياء إلى مرتفعات سامية وعالية ،كذلك ال تسمح للضعفاء أن ينحدروا

إلى األعماق ،ألنها تضمن للكاملين تمام البركة ،وتهب غفرًانا للذين ينهزمون بسبب الضعف .فالناموس وضع
الذين ينفذونه في حالة وسطى ،فال يسقطوا في دينونة العاصين وفي نفس الوقت ال ينالوا مجد الكاملين .لكن هذا
رديئا أن يتعب اإلنسان ويبذل
بؤسا ،ألننا إن قارناه بما يحدث في الحياة الحاضرة ،فإنه يكون ًا
أمر ً
أمر مملوء ً
مجرما.
ومشهور إنما خشية أن يعتبره الصالحون
ًا
ومكرما
غنيا
العرق ال ليصير ً
ً
ً

 9واضح أن هذا الحديث يخص الوصايا الخاصة بالكاملين مثل الرهبنة والبتولية االختيارية والفقر االختياري الخ .األمور التي لم تكن
في الناموس.
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 -7سلطاننا أن نختار البقاء تحت نعمة اإلنجيل أو تحت خوف الناموس4

لهذا السبب فإننا اليوم لنا سلطان أن نختار الحياة تحت نعمة اإلنجيل أو تحت خوف الناموس .فلكل

إنسان أن يميل إلى جانب أو آخر حسب صفة أعماله .أما نعمة المسيح فترحب بالذين يفوقون مطالب الناموس.

أما الناموس فيخضع تحته الضعفاء الذين هم مدينون له وفي قبضته.

فالشخص الخاضع لشرائع الناموس ،ولم ي ِ
وف مطالبها بعد ال يقدر أن يصل إلى كمال اإل نجيل ،حتى
ُ
ولو كان يفخر  -في تهاونه  -أنه مسيحي ومتحرر بنعمة الرب .ألنه يلزمنا ليس فقط أن نعتبر اإلنسان
الرافض تنفيذ ما يطلبه الناموس أنه ال زال تحت الناموس ،بل والذي يكتفي بالتوقف عند حدود مطلب

الناموس ،دون أن تكون له ثمار تليق بدعوة المسيح ونعمته حيث ال يطلب الرب العشور والبكور بل يقول
ِ
اء ...وتعال اتبعني" (مت .)12123وبسبب عظمة الكمال لم يسمح للتلميذ حتى
"اذهب وبِ ْع أمالكك وأعط الفُقَ َر َ
بوقت قصير لكي يذهب ويدفن أباه (مت ،)1212ألن فضيلة الحب اإللهي تفوق مرتبة الواجب اإلنساني.
 -8تحريضه زوجته لنبذ العالم5

إذ سمع ثيوناس المبارك هذا الكالم التهب قلبه بشوق ال يحد إلي كمال اإلنجيل ،واستودع  -على حد

التعبير  -بذرة الكلمة التي قبلها في ثنايا قلبه المثمرة العميقة المنكسرة .إذ انسحقت نفسه بسبب فشله في بلوغ

متمما بالجهد أوامر الناموس إذ اعتاد أن يقدم كل عام عشور ثماره هلل .وكان يبكي ألنه لم يكن قد
كمال اإلنجيل ً
جدا عن
بعيدا ً
سبق له أن سمع عن البكور ،وان كان يدفعها فإنه إلى هذا الحد ال يزال  -في نظر الشيخ ً -
كمال اإلنجيل.
عاد إلى بيته حز ًينا ...وعزم أن يحول كل اهتمام زوجته وشوق عقلها نحو الخالص .وبدأ يحثها بنفس

سويا في قداسة
مشتاقة متلهفة على ما انشغل به .كان ينصحها حاثًا ّإياها بدموع ًا
نهار وليالً لكي ما يخدما اهلل ً
وعفة ،قائالً لها إنه يجدر بهما أال يؤجال تحولهما إلى الحياة األفضل ،ألن حداثة سنهما ال يعفيهما من احتمال
موت مفاجئ محتوم...

 -9ولما كانت زوجته قاسية لم توافق ،فثابر بتوسالت من أجل هذا األمر ...وبعدما حاججها بخصوص
ضعف الطبيعة البشرية لمدة طويلة كان يقول لها إنه ال يليق بأي إنسان أن يحرم نفسه من تلك الفضيلة

خطر من عدم حبنا له قبل أن
ًا
التي يلزمنا االلتصاق بها ،وأن ازدرائنا بالصالح بعدما نتعرف عليه هو أشد
نتعرف عليه...

هذا وسمو الكمال مبسوط لكل سن ولكل جنس ،وقد ُنصح جميع أعضاء الكنيسة أن يتسلقوا
مرتفعات الصالح السماوية ،إذ يقول الرسول" :هكذا اركضوا لكي تنالوا" (2كو .)14:9لهذا لو كان ممكنا أن

سويا ...فإنني ال أرفض
سويا إلى هذا االختيار المشتهي للغاية ،أقصد أن نخدم الرب ً
نصغي بتعقل ،ونتحول ً
رباط الزواج ،ال بل أسلم به في حب أعظم .ألنني بهذا أشهد معترفًا لزوجتي التي عينها لي الرب وأكرمها ،وال
أبدا.
أرفض االرتباط بها برباط الحب في المسيح ،الذي ال ينفك ً

1
جدا أنه ال يقصد العودة إلي الناموس الموسوي وطقوسه وانما يصير اإلنسان في عبادته بروح الناموس القديم من جهة
واضح ً

الخوف ،أي عبادة العبيد الذين يخشون سيدهم بغير أن تكون لهم دالة...

 ،جاء في تاريخ الكنيسة أمثلة كثيرة لعائالت التهبت قلوبهم بحياة التأمل اإللهي فخرجوا إلى األديرة في محبة واتفاق ورضى.
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 -21ال يتصور أحد أننا قلنا هذا ألننا ندين الزواج في أي صورة من صوره ،إنما نتبع كلمات الرسول القائل أن
الزواج مكرم في كل شيء والفراش غير مدنس...

 -21سؤال :لماذا ال نصوم أو نصنع مطانيات في الخماسين؟

لقد حان الوقت الذي فيه نتابع المناظرة التي وعدنا بها .فإذ جاءنا األب ثيوناس ليفتقدنا في قاليتنا أثناء

معا على األرض ،وبدأنا نتأمل بدقة لماذا كان (الرهبان
الخماسين بعدما انتهت تسبحة المساء ،جلسنا ً
المصريون) حريصين إلى هذا الحد أال يحني أحد منهم ركبته أثناء الصالة في أيام الخماسين ،وال يجرؤ أن

يصوم حتى الساعة التاسعة ،وقد استفسرنا عن ذلك ألننا لم َنر في أديرة سوريا مراعاة هذا األمر بعناية كهذه.

 -21ثيوناس

بدأ األب ثيوناس يجيب على هذا قائالً1

حقًا يليق بنا ،حتى إن كنا ال نعرف السبب ،أن نخضع لسلطان آبائنا وتقليد أسالفنا الذي داوموا عليه
سنين عديدة إلى وقتنا هذا ،فنراعيه كأمر ُمسلم إلينا من القدم ،باحترام الئق واهتمام دائم .لكن إذ تريدون أن
تعرفوا أساس هذا األمر وأسبابه فإنني أسلمكم في كلمات قليلة ما قد تسلمناه من آبائنا بخصوص هذا

الموضوع...

ٍ
مفرحا
شيء وقت مناسب له ،سواء كان هذا األمر
لقد عينت الحكمة اإللهية في سفر الجامعة أن لكل
ً
ٍ
شيء زمان ولكل ٍ
أمر تحت السموات وقت .للوالدة وقت وللموت وقت .للغرس وقت
مؤلما ...إذ تقول" 1لكل
أو ً
ِ
ِ
ِ
للبكاء وقت وللضحك وقت .للنوح وقت
وللبناء وقت.
وللشفاء وقت .للهدم وقت
ولقلع المغروس وقت .للقتل وقت

للكسب
وللرقص وقت .لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت .للمعانقة وقت ولالنفصال عن المعانقة وقت.
ْ
ُّ
وللتكلم وقت.
وقت وللخسارة وقت .للصيانة وقت وللطرح وقت .للتمزيق وقت وللتخييط وقت .للسكوت وقت
أمر ولكل ٍ
أيضا يقول" 1ألن لكل ٍ
عمل
للحب وقت وللبغضة وقت .للحرب وقت وللصلح وقت" (جا .)2-219و ً

صالحا إال إذا صنع في الوقت المناسب المضبوط.
وقت" (جا .)2719وعلى هذا ليس شيء من هذا يكون
ً

هذه األمور التي تُصنع في وقت معين تظهر صالحة إذا صنعت في اللحظة المضبوطة ،أما إذا أقدم
اإلنسان عليها في غير وقتها تصير بال نفع أو ضارة .هذا يخالف األمور التي بطبيعتها الخاصة صالحة أو

شريرة ،والتي ال يمكننا أن نحول طبيعتها إلى الجانب اآلخر .وذلك مثل الحكمة واالحتمال والعفة وغير ذلك من

الفضائل ،أو مثل الخطايا التي ال ُيمكن بأية حال أن نغير من وصفها أو نجعلها تحت عنوان آخر .أما األمور
التي يمكن أن تظهر صالحة أو شريرة حسب شخصية من يستخدمها ،هذه ال نعتبر طبيعتها في ذاتها مفيدة أو
ضارة ،إنما حسب عقل صانعها ووقت صنعه لها.

 -23نوع صالح الصوم

لو اعتقدنا أن الصوم ضمن قائمة الفضائل السابقة الذكر حتى أن مجرد االمتناع عن الطعام يكون

ير بطبعه ،لكن الكتاب المقدس ال يسمح بهذا.
أمر شر ًا
حتما يكون االشتراك في الطعام ًا
ً
صالحا في ذاته ،فإنه بهذا ً
صمنا بهذا الفكر وذلك المقصد ظانين أن من يتناول الطعام يسقط في الخطية ،فإننا ليس فقط ال ننال
ألننا إن ُ
نفعا عن امتناعنا عن الطعام والشراب ،إنما نسقط في بدعة فظيعة وضالل .وكما يقول الرسول" 1آمرين أن
ً
ٍ
متنع عن أطعمة قد خلقها اهلل لتُتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق ،ألن كل خليقة اهلل جيدة وال ُيرفَض
ُي َ
ِ
ِ
نجسا فلهُ هو نجس"
نجسا
بذاته إالَّ َم ْن يحسب ً
شيئا ً
شيء إذا أُخذ مع الشكر" (2تي .)911،1ألنه "ليس شيء ً
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(رو.)21121
سيالم من أجل تناوله الطعام ،إنما يدان من أجل ارتباطه به أو
لذلك ال نق أر قط عن أحد أنه ُ
االستعباد له.

الحا في ذاته
 -24ليس الصوم ص ً

من هذا يظهر بوضوح أن الصوم ليس هو باألمر الشرير وال الصالح .بمعنى أنه يجلب التبرير عندما
نراعيه كما ينبغي ،لكن ال نسقط في الدينونة عندما نمتنع عنه (لِلضرورة)...
فاألمور التي نستخدمها في ظروف معينة وأوقات مناسبة تقدسنا عندما نراعيها من غير أن تفسدنا

عندما نتركها ،هي أمور ليست صالحة وال شريرة ،وذلك مثل الزواج والزراعة والثروة واالعتزال في الصحراء

والسهر وقراءة الكتاب المقدس والتأمل فيه والصوم الذي هو موضوع نقاشنا ...لذلك فإن هذه األمور أو بعضها

أم َرنا أسالفنا أن ننفذها بتبصر ،وأن نهتم بالدافع لها ومكان التنفيذ والوسيلة والزمن ،ألننا متى نفذناها بطريقة
َ
مناسبة تصير صالحة ومالئمة وان صنعناها بانحراف تصير شريرة ومؤذية.
مثالً إذا قدم علينا أخ أما يلزمنا أن نخدم السيد المسيح في شخص األخ فنستقبله بترحاب ولطف

مديحا ومكافأة من أجل تعبدنا؟!
للغاية ،ويكون من الوقاحة أن نلتزم بالصوم الحازم أمامه فننال منه
ً

واذا ألزمنا عجز الجسد أو ضعفه أن نأكل لكي نسترجع قوتنا ،أفال ُيعتبر االمتناع عن الطعام والشراب
ٍ
حرصا على خالص النفس؟
باستهتار كقتل للجسد أكثر منه
ً
دسما إلى حد ما ،فإن صمم اإلنسان على الصوم
كذلك إذ يتناسب مع العيد أن يأكل اإلنسان
طعاما ً
ً
ٍ
ٍ
ومخالف؟!
كإنسان فظ
أفال يعتبر
شر بالنسبة للذين يترقبون به مديح الناس .هؤالء تقول عنهم كلمة اإلنجيل إنهم قد
كذلك يعتبر الصوم ًا
نالوا أجرهم في هذه الحياة .بل ويرفض اهلل صومهم إذ يقول على لسان النبي" 1يقولون لماذا صمنا ولم تنظر؟!
مسرةً وبكل أشغالكم تسخرون .ها إنكم للخصومة
ذلَّلنا أنفسنا ولم تالحظ؟! ها إنكم في يوم صومكم تُو ِجدون َّ

ِ
العالء .أمثل هذا يكون
والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر .لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في
ِ
صوما
ورمادا .هل تسمي هذا
مسحا
ً
يوما يذلّل اإلنسان فيه نفسهُ يحني كاألسلة رأسهُ ويفرش تحتهُ ً
ً
صوم أختارهُ؟! ً
ويوما مقبوالً للرب؟! أَليس هذا صوما أختارهُ َح َّل قيود الشر .فَ َّ
ار وقطع كل
ك ُعقَد النير واطالق المسحوقين أحرًا
ً
ً
ٍ
نير؟! أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك .إذا رأيت عرياًنا أن تكسوهُ وأن ال
ٍ
يعا ويسير برك أمامك ومجد الرب يجمع
تتغاضى عن لحمك؟! حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سر ً
ٍ
حينئذ تدعو فيجيب الرب .تستغيث فيقول هأنذا" (إش .)3-91،2
ساقتك.
وسار هلل متى اقترن
ًا
صالحا
صالحا في ذاته ،إنما يصير
ها أنتم ترون كيف ال يعتبر اهلل الصوم
ً
ً
ومكروها فعالً ،إذ يقول الرب" 1حين يصومون ال
بأعمال أخرى .في ظروف معينة ال يحسب الصوم باطالً بل
ً

أسمع صراخهم" (إر.)21121

 -25الصوم وسيلة ال غاية

يجدر بنا أال نمارس الرحمة والصبر والحب ...األمور الصالحة بطبعها من أجل الصوم ،بل باألحرى

نمارس الصوم من أجلها .فإن همتنا هي أن نبلغ تلك الفضائل الصالحة خالل الصوم ،وليس أن نبلغ الصوم
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خالل هذه الفضائل كنتيجة لها .فإذ ألم الجسد مفيد ،لهذا استخدم اآلباء هذا العالج ،أي الزهد في الطعام
والشراب ،لكي ننجح في الوصول إلى الحب ،أي لنبلغ األمر الصالح الذي ال يتغير خالل الزمن.

ألن الفنون ال تُستخدم من أجل األدوات الخاصة للعمل بها ،إنما باألحرى تُستخدم اآلالت ألجل
ممارسة الفن ...وكما أن هذه األدوات مفيدة للذين يفهمونها ،كذلك فهي غير نافعة للذين يجهلون استخدامها.
وكما أنها تعين الذين يستخدمونها ،تكون بال نفع للذين ال يعرفون غرضها بل يتوقفون عند مجرد امتالكها

وليس للعمل بها ...إذن الشيء غير الصالح أو طالح في ذاته هو وسيلة لتحقيق ما هو صالح بطبعه ،أما
الثاني فال يستخدم من أجل األول بل ألجل ذاته.

 -26عالمات األمر الصالح بطبعه

ويمكن تمييز الشيء الصالح بطبعه عما هو ليس بصالح وال شرير بالعالمات اآلتية1

صالحا بذاته وليس بسبب شيء آخر.
( أ ) إذا كان
ً

نافعا بذاته وليس بشيء آخر.
( ب) إذا كان ً
صالحا دون تغيير خالل الزمن ،فال ينقلب إلى الضد.
(ج ) إذا كان يبقى
ً
ضرر.
ًا
( د ) إذا كان في االمتناع عنه ال يسبب

صالحا.
مضر بطبعه وال يمكن أن يتحول ليصير
ًا
( ه ) إذا كان ما هو عكسه يكون
ً
صالحا في ذاته ،وال هو نافع في ذاته ما لم ُيستخدم
بتطبيق هذه األوصاف على "الصوم" ،نجده ليس
ً
بحكمة بقصد اقتناء نقاوة القلب والجسد ،ألنه عندما تضعف وخزات الجسد تهدأ النفس وتصطلح مع خالقها .وال

أحيانا
كثير ما ال يصيبنا ضرر بسبب االنقطاع عنه ،بل
صالحا بال تغيير في كل األوقات ،ألنه ًا
هو صالح
ً
ً
خاطئا .وال يبدو ما هو عكسه كأمر شرير ،اللهم إال إذا كان فيه إفراط
استخدما
يصيبنا ضرر متى استخدمناه
ً
ً
ينجس اإلنسان"
ينجس اإلنسان .بل ما يخرج من الفم هذا ّ
في األكل أو تنعم وترف ...ألنه "ليس ما يدخل الفم ّ
(مت.)2212،

مناسبا في كل األوقات؟
 -28كيف ال يكون الصوم
ً

إذ تكلمنا عن شروط الصوم ،يبدو أنه من المناسب أن نأتي بشهادة الكتاب المقدس من جهة أن الصوم

ال يجوز أن يكون على الدوام .جاء في اإلنجيل أنه إذ كان الفريسيون صائمون هم وتالميذ يوحنا ،لم يحفظ
التالميذ طقس الصوم بكونهم أصدقاء العريس السماوي .اشتكى تالميذ يوحنا للرب ،هؤالء الذين ظنوا أنهم اقتنوا

افضا
البر الكامل بأصوامهم لكونهم أتباع الكارز بالتوبة العظيم الذي قدم مثاالً
صالحا لجميع الناس بقدوته ،ر ً
ً
ليس فقط تنوع األطعمة بل والخبز الذي هو الطعام العام بين الكل ،قائلين له" 1لماذا نصوم نحن والفريسيون

مناسبا أو ضرورًيا في كل
كثير وأما تالميذك فال يصومون؟!" (مت )2113أوضح لهم الرب أن الصوم ليس
ًا
ً
األوقات كما في يوم العيد ،أو بدافع محبة إلكرام ضيف ،قائالً لهم" 1هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام
ٍ
فحينئذ يصومون" (مت .)2،13هذه الكلمات نطق بها
العريس معهم .ولكن ستأتي أيام حين ُيرفَع العريس عنهم
يوما ،وبسبب فرحهم الدائم
ًا
قبل قيامته
مشير إلى فترة عيد الفصح إذ أكل بعد قيامته مع تالميذه خالل األربعين ً
بحضوره وسطهم لم يسمح لهم أن يصوموا.

 -29لماذا ال نصوم خالل الخماسين؟
يوما
يوما ،مع أن المسيح ظل مع تالميذه أربعين ً
جرمانيوس :لماذا نكف عن صرامة الصوم خالل الخمسين ً
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فقط بعد قيامته؟

 -11األب ثيوناس

طا لسؤالك السديد هذا .بعد صعود مخلصنا الذي تم في اليوم
يلزمنا أن نقدم جو ًابا
حقيقيا مضبو ً
ً
األربعين بعد قيامته ،رجع التالميذ من جبل الزيتون ...ودخلوا إلى أورشليم وانتظروا عشرة أيام من أجل حلول

الروح القدس .واذ تحقق ذلك في اليوم الخمسين قبلوه بفرح .هكذا تحقق العيد بوضوح بعدما جاء بصورة رمزية

يوما ابتداء من وضع المنجل في الزرع) ،فيه
في العهد القديم حيث كان ُيطلب عمل عيد بعد سبعة أسابيع (ً 13
حقيقيا نتيجة وعظ الرسل في ذلك اليوم
طعاما
يقدمون للكهنة بكور الثمار ،وقد قدم الشعب في يوم الخمسين
ً
ً
كبكور للتعليم الجديد وبداية للشعب المسيحي للرب ...لهذا يلزم أن تبقى هذه األيام العشرة بنفس الوقار والفرح
اللذين لألربعين السابقة .وقد أخبرنا التقليد الذي استلمناه من رجال رسوليين أن نحفظ هذا النظام .فال نحني ركبنا
في هذه األيام أثناء الصالة ،ألن احناء الركب عالمة الندامة والنوح ،إنما نراعي هذه األيام كاحتفاالت مثل يوم

يما لقيامة الرب.
األحد ،فال نحني ركبنا وال نصوم تكر ً

 -12أما يضر االمتناع عن الصوم طهارة الجسد؟
جرمانيوس :أما ينجذب الجسد إلى اإلهمال مما يزيد من مثيرات الخطية التي بتُرت ،وذلك بتنعمنا
بالمأكوالت غير العادية في عيد طويل هكذا؟ أو هل تستطيع النفس المثقلة بسبب اإلسراف في الوالئم غير

العادية أال تخفف من سيطرتها على الجسد  -العبودية لها  -خاصة بالنسبة لمن هم في سننا حيث يمكن

طعاما غير عادي بحرية
ألعضائنا أن تثور ثورة سريعة متى تجرأنا على تناول طعامنا العادي بكميات أكبر ،أو
ً
فوق ما اعتدنا؟!

 -11ثيوناس

إن كنا نصنع كل عمل باتزان ،غير فاحصين آراء الناس اآلخرين من جهة نقاوة قلبنا ،بل نفحص

ضمائرنا ذاتها ،فإن هذه الفترة التي للراحة لن تقلل من حزمنا وضبطنا ألنفسنا .ذلك فقط كما قلت لو فكر عقلنا

في الحدود المعقولة الخاصة بالسماح لنا باألكل أو عدم السماح به ،ممتنعين عن كل إفراط في أي الجانبين،

مميزين بإف ارز حقيقي إن كان اندفاعنا في التنعم ثقل على أرواحنا أو مغاالتنا الزائدة في الصوم ما يثقلها
شيئا من أجل مجده دون أن نمزجه باإلفراز (التمييز) ألن عز الملك أن
أيضا ...فإن ربنا ال يرضى أن نفعل ً
ً
يحب التمييز (الحق) (مز .)1133لهذا نجد سليمان  -أحكم الناس  -يحثنا على عدم االنحراف في أي الجانبين
البر.
قائالً لنا أن نكرم الرب باألتعاب المملوءة ًا
بر ونقدم له ثمار ّ

ٍ
عادل غير مر ٍ
ٍ
تش ،فإنه حتى إن أخطأ الكل لكن نقاوتنا الداخلية لن تنخدع
قاض
فإذ يسكن في ضميرنا

قط .وهكذا يلزمنا أن نحتفظ بهدوء دائم في قلبنا المتيقظ بكل اجتهاد واهتمام ،حتى ال يضل ُحكم إف ارزنا ،فننشغل
بمجرد صوم مملوء حماقة (أي مفرط) أو بتلذذ باسترخاء زائد .وهكذا نثقل قوتنا في ميزان غير سليم .إنما يجب
علينا أن نضع نقاوة نفوسنا في كفة وقوتنا الجسمية في كفة أخرى ،ونزنهما بحكم ضميرنا العادل ،حتى ال

نميل منحرفين إلى كفة على حساب األخرى ،أي إلى حزم غير الئق أو استرخاء بتفريط...

ألن تقدمات الصوم التي نندفع فيها بال تفكير تمزق أمعاءنا بعنف ونحن حاسبون أنها تُقدم بطريقة
سليمة للرب .لكن ذاك الذي " ُّ
البر والعدل (اإلفراز)" (مز )،199يكره السلب في تقدمة المحرقة ...الذين
يحب َّ
جدا للرب ،هؤالء
يسلبون النصيب األكبر من تقدمتهم (إذ يصومون للكرامة البشرية) ...تاركين النصيب األصغر ً
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تدينهم الكلمة اإللهية كفعلة خادعين قائلة لهم" 1ملعون من يعمل عمل الرب بغش (برخاوة)( "..إر .)21112
آدم.
إذن ليس بغير سبب يوبخ الرب من يخدع نفسه باعتبارات غير صحيحة فيقول" 1إنما باطل بنو ْ

كذب بنو البشر .في الموازين هم إلى فوق" (مز  .)3161لهذا يوصينا الرسول المبارك أن نقبض بزمام اإلفراز

جور
وال ننحرف إلى المغاالة في أي الطريقين (رو  .)9121ويمنع واهب الشريعة نفس األمر قائالً" 1ال ترتكبوا ًا
ِ
القضاء ال في القياس وال في الوزن وال في الكيل" (ال  .)9،123إذن يجدر بنا أال تكون في قلوبنا موازين
في
ظالمة ،وال موازين مزدوجة في مخزن ضميرنا ،بمعنى أنه يجب علينا أال نحطم من يلزمنا أن نكرز لهم بكلمة

الرب ،بشرائع حازمة مغالى فيها أثقل مما نحتملها نحن ،بينما نعطي ألنفسنا الحرية ونخفف منها ...ألنه إن كنا

نزن الخوتنا بطريقة وألنفسنا بأخرى يلومنا الرب بأن موازيننا غير عادلة ومقاييسنا مزدوجة ،وذلك كقول سليمان

بأن الوزن المزدوج هو مكرهة عند الرب والميزان الغاش غير صالح في عينيه (راجع أم .)21111

 -13وقت الراحة وقدرها

بهذا يجدر بنا مراعاة األيام المذكورة بطريقة كهذه حتى يمكن أن تكون الراحة مفيدة وغير مضرة للجسد

والنفس .ألن فرحة أي عيد ال تُضعف أشواك الجسد ،وال يمكن لعدونا المتوحش (الشيطان) أن يهدأ بسبب أيام
الراحة هذه .فلكي ما نحفظ تقاليد موسم العيد ،ولكي ال نخضع لقانون الصوم ...يكفي لنا في هذا الوقت أن
نغير من كمية الطعام ونوعه
نتناول الطعام الساعة السادسةً 21( 6ا
ظهر) بدالً من الساعة التاسعة ،من غير أن ّ
حتى ال نفقد نقاوة الجسد وصالح النفس الذين نلناهما أثناء الصوم الكبير...

يجب أن نحترس بيقظة إلى المنتهى لئال تخور نفوسنا بسبب الغوايات فنفقد نقاوة طهارتنا التي

نلناها وذلك بالراحة واإلهمال في وقت عيد الفصح بعد جهاد مستمر طوال الصوم الكبير .لهذا يلزمنا أال نضيف

شيئا إلى نوع الطعام أو كميته ،بل حتى في اسمي األعياد يجب أن نمتنع عن هذه األطعمة حتى ال يثير فينا
ً

اعا مميتًا للغاية بسبب الشهوات الجسدانية ،وهكذا نتحول إلى الحزن .فنعود نبكي نقاوة قلبنا
فرحنا بالعيد صر ً
المفقودة بحزن الندم الالنهائي.
ِ
ِ
نذورك" (نا
أعيادك أوفي
في نفس الوقت يجدر بنا أن نسعى لئال ُنوبخ بهذا التحذير " َعيِّدي يا يهوذا
 .)2،12ألنه إن كانت أيام العيد ال تتعارض مع استمرار زهدنا ،فإننا نتمتع بأعياد روحية دائمة...

 -14بخصوص عدد أيام الصوم الكبير

شيئا غير معقول .ففي الناموس كانت الوصية لجميع الناس "تقدمون للرب إلهكم
لم يعلمنا أسالفنا ً
عشوركم وبكوركم" .واذ نحن نؤمر بتقديم عشور ثروتنا المادية وكل ثمارنا ،نحتاج باألكثر أن نقدم عشور حياتنا

يوما ونصف تقر ًيبا.
وأعمالنا وأفعالنا العادية ،والتي بال شك نقدمها خالل الصوم الكبير .ألن عشور السنة ً 96
يوما للصوم (االنقطاعي) .وبإضافة عشية
لكن في السبعة أسابيع إذا طُرحت منها اآلحاد والسبوت يتبقى ً 9،
يوما فحسب بل وعليه
عيد الفصح أي طول يوم السبت حتى صياح الديك في فجر العيد ال يصير العدد ً 96
عشور الخمسة أيام األخرى وذلك إذ حسبنا الجزء من الليل الذي أضيف على يوم السبت.

 -16بخصوص البكور

ماذا أقول عن البكور التي يقدمها كل خدام المسيح بإخالص كل يوم؟ عندما يستيقظون من النوم

 6يظهر بوضوح أن هذا يخص الرهبان.

977

مناظرة 12

وينهضون بنشاط متجدد بعد فترة راحة ،قبل أن يدخل إليهم أي فكر ،أو يقبلوا تذكر أي عمل يكرسوا بداية
أفكارهم كتقدمة مقدسة للرب .ماذا يفعلون سوى تقديم بكور محصولهم عن طريق الكاهن األعظم  -يسوع

المسيح  -ألجل التمتع بهذه الحياة؟...

أيضا هلل قربان الفرح متضرعين إليه بأول حركة من حركات
أيضا عندما يستيقظون من النوم ،يقدمون ً
ً
ألسنتهم لمدح اسمه ومجده ،فاتحين باب شفاهم أول كل شيء في ترتيل األلحان له لتخدم اهلل.
أيضا يقدمون بكور ذبائح أيديهم وخطواتهم ،عندما يقومون من الفراش ويقفون
بنفس الطريقة
ً
للصالة قبل أن يستخدموا أطرافهم في أعمالهم الخاصة ...يقدمون بكور كل حركاتهم ببسط أيديهم واحناء ركبهم
واخضاع الجسد كله ...ألننا ال نستطيع بطريق آخر أن نحقق ما ترنم به المرتل" 1سبقت فبلغت في غير وقت

وصرخت ..سبقت عيناي وقت السحر أللهج في جميع أقوالك" (مز  )212 ،2171223إال إذا كنا بعد فترة راحة
النوم نعود إلى هذا ا لنور كما من الظالم والموت ،ال نتجاسر بالبدء في أية خدمة من كل الخدمات الخاصة

بالعقل والجسد لنفعنا الخاص...

لنحرص قدر المستطاع أن نتيقظ لكي نقدم أول أفكارنا الصباحية وبكرها قبل أن تتدنس بواسطة عدونا

الحسود الذي يحاول أن يمتلكها بسرعة ،فتكون بكور ثمارنا مرفوضة من الرب كشيء ال قيمة له .فإذا لم ننتبه
متيقظين فإنه ال يكف عن أن يشغلنا العدو كعادته ويسبق فيمتلك أفكارنا بحيله كل يوم .لهذا إن كنا نريد أن نقدم

بكور ثمارنا لتكون مقبولة لدى اهلل وموضوع رضائه ،يلزمنا أال نضيع أقل اهتمام لكي نحفظ حواس جسدنا للرب،

خاصة في أثناء ساعات الصباح لتكون محرقة نقية بال دنس في شيء...

جدا وال
هذا النوع من العبادة يراعيه كثير من سكان العالم باهتمام بالغ ،إذ يستيقظون قبل السحر باكر ً
يختلطون بأي عمل عادي أو ضروري ،وقبل أن يسرعوا إلى الكنيسة مكرسين بكور عملهم وفعلهم هلل...7

 -19عدم توقف الكاملين من الرهبان عند حدود الصوم المفروض

اإلنسان البار والكامل ال يتقيد بهذا القانون الخاص بالصوم الكبير وال يقف عند هذا الحد البسيط الذي

أسسه رؤساء الكنيسة للمنشغلين في أعمالهم وغير صائمين طول العام ،وذلك لكي ما يتقيدوا بهذا االلتزام

القانوني ،مجبرين أن يخصصوا هذه األيام (صائمين) للرب ،مكرسين عشور حياتهم له ،إذ بغير هذا القانون
يمكن أن يتراخوا طوال حياتهم مستغلين كل وقتهم لنفعهم الخاص الزمني .أما الكاملون فال ُيفرض عليهم قانون،

وال يخضعون لواجب بسيط ،أي العشور ،إنما يصومون كل وقتهم ،ألنهم أحرار من ثقل العشور التي حسب

الناموس .لكن إذا كانت هناك مناسبة هامة وظرف خاص يمكنهم بغير تردد أن يحلوا صيامهم ،ألنهم لم يقدموا
العشر التافه بل قدموا كل مالهم للرب...

 -31أصل الصوم الكبير وبدايته
صحيحا ال يوجد طقس الصوم الكبير
يجب أن تعرفوا أنه طالما احتفظت الكنيسة األصلية بكمالها
ً
7
يوما انقطاعي كعشور للسنة ،لكنه دعي كذلك1
تحدث بعد ذلك عن صوم األربعين وقد رأينا كيف أنه ً 9661/2
( أ ) تمثالً بالرب نفسه موسى وايليا...

يوما تماثل الجزية التي اعتاد الناس أن يقدموها للملك.
( ب) أو ألن الـً 11
عاما) ،أي أننا في برية هذا العالم.
ًا
( ج)
تذكار لمدة البرية (ً 11
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جدا إنما شمل صومهم العام كله بال استثناء .لكن رأت
ألنهم لم يكونوا مقيدين عند حدود هذا الصوم الضيقة ً
كنسيا ُيدفع كمثل عشور قانونية .ذلك
الكنيسة خشية أن ينحل البعض من جهة الزهد واالنسحاق أن تفرض ً
قانونا ً
تعبدا
من أجل نفع االخوة الضعفاء ،وفي نفس الوقت يصير الكاملون الذين يعيشون تحت نعمة اإلنجيل متعبدين ً

اختيارًيا فوق مطالب الناموس (أي صائمين العام كله باختيارهم).

 -32شرائع اإلنجيل أخف من شرائع الناموس

ناظر إلى ما قد
متخطيا كل قانونً ،ا
كل من يتسلق مرتفعات الكمال اإلنجيلي يرتفع إلى أعالي الفضيلة
ً
أمر به موسى على أنه أمر بسيط سهل ،مدرًكا أنه بخضوعه لنعمة المخلص يصل إلى تلك الحالة التي هي في

غاية السمو .على هذا ال يكون للخطية سلطان عليه "ألن محبة اهلل قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى

لنا" (رو .)،1،بهذا ُينزع عنه كل اهتمام بأي أمر آخر ،وال يرغب في صنع ما هو ممنوع عنه ،أو يهمل فيما قد
أمر به ،لكن إذ يكمن كل هدفه وكل اشتياقه في الحب اإللهي على الدوام ال يقع في التلذذ باألمور التافهة ،بل
وال يطلب حتى األمور المسموح له بها.

مكتفيا اإلنسان بامرأة واحدة…
تحت الناموس يسمح بالزوجات الشرعيات ،وهذا فيه قمع للذة والخالعة،
ً
مون بوقود دائم ،حتى ال تخرج
لكنه ال يبطل بهذا وخزات الشهوة الجسدانية ،ويصعب إطفاء النار المتقدة والتي تُ َ

إلى الخارج ...فال يسمح لنار الشهوة أن تخرج خارج هذه الحدود (أي خارج حدود زوجته) .لكن رغم وجود هذه
جسديا) .أما
الحدود إال أنها تبقى في الداخل مكبوتة واإلرادة ذاتها مخطئة (إذ يشتهي في قلبه ولو أنه ال يزني
ً
الذين تضرمهم نعمة المخلص بحب الطهارة المقدس ،فإنهم ُيهلكون كل أشواك الشهوات الجسدية في نار حب

الرب...

إذن الخاضعون للناموس مع استعمالهم لما هو مشروع ينحطون بالتدريج نحو األمور المحرمة ،أما

شيئا عن األمور المحرمة...
المشتركون في النعمة فإنهم إذ يتجاوزون (بإرادتهم) عما هو محلل ال يعرفون ً

كذلك من يقنع عند حد دفع العشور والبكور ...بالتأكيد يخطئ في طريقة التوزيع أو كميته ...أما الذين

لم يزدروا بنصيحة الرب ،بل تركوا كل ممتلكاتهم للفقراء وحملوا صليبهم وتبعوا مانح النعمة ،ال يكون للخطية

سلطان عليهم ،إذ ال يساورهم القلق من جهة طعامهم اليومي ...وال يفسد بهجة تقديمهم العطايا بتردد مملوء

متأكدا أن الذي يطعم
تبرما .ألنه يقوم بتوزيع كل شيء مرة واحدة كتقدمة للرب ...وال يعود له بعد ملكية خاصة،
ً
ً
طيور السماء يهتم به عندما ينجح في تجريد نفسه من كل شيء ، ...فالشخص الذي يدفع العشور والبكور...
يستحيل عليه أن يتخلص من سلطان الخطية ،أما الذي يتبع نعمة المخلص ،فإنه يتخلص من حب االمتالك.

وسنا
عينا بعين ً
كذلك ال يستطيع أن يتخلص من سلطان الخطية من كان بحسب أمر الناموس يقلع ً
منتقما عن الضرر الذي أصابه وكارًها عدوه يشتعل
بسن ويكره عدوه ،ألنه فيما هو يريد أن يرد الشر بالشر
ً

بالغضب والسخط .أما الذي يعيش تحت نور اإلنجيل فإنه يغلب الشر بعدم مقاومته ،بل باحتماله ،بإرادة حرة أن

أيضا لمن يطلب منه ثوبه ،وأن يحب أعداءه ،ويصلي للذين
يحتمل اللطم على خده اآلخر ،أو يهب الرداء ً
يسيئون إليه ،بهذا يكسر نير الخطية ويهشم قيودها .ألن من يهلك بذور الخطية ،ال تحت الناموس ،بل تحت
النعمة التي ال تبتر أغصان الشر إنما تقتلع جذوره التي لإلرادة الشريرة.

 -31كيف يظهر اإلنسان أنه تحت النعمة؟

أي إنسان يسعى إلى الوصول إلى كمال التعليم اإلنجيلي ،هذا الذي يعيش تحت النعمة ،ال يسقط تحت
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سلطان الخطية ،ألن البقاء تحت النعمة معناه العمل باألمور التي تأمر بها النعمة.
أما اإلنسان الذي ال ُيخضع نفسه للمطالب الكاملة الخاصة بكمال اإلنجيل ،فيلزمه أال يجهل أنه وان
اهبا ،لكنه بالرغم من هذا فهو ليس تحت النعمة ،إنما مقيد بقيود الناموس ومثقل بأثقال
كان قد اعتمد وصار ر ً
الخطية .ألن ذاك الذي وهب نعمة التبني ويقبل الذين يقبلونه ،يرغب في أن يضيف إلى البناء ال أن يهدمه ،إذ
أراد أن يكمل الناموس ال أن يهدمه.

إذ ال يفهم البعض ه ذا األمر ،مهملين نصائح المسيح الرائعة ومواعظه ،يتخذون من الحرية فرصة

أيضا وصايا
لإلهمال والتهور الزائد ،حتى أنهم يعجزون عن تنفيذ أوامر المسيح كأنها صعبة ً
جدا ،محتقرين ً
الناموس الموسوي 2كأمر عتيق ،مع أن الناموس قدمها للمبتدئين واألطفال .بهذا ينادون بالحرية الخطيرة التي

يلعنها الرسول قائلين "أَنخطئُ ألننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟" (رو  .)2،16هؤالء ليسوا تحت النعمة،
ألنهم لم يتسلقوا قط مرتفعات تعاليم الرب .وال هم تحت الناموس ألنهم لم يقبلوا حتى تلك الوصايا البسيطة التي

للناموس .هؤالء إذ هم ساقطون تحت سلطان الخطية المزدوج يظنون أنهم قد قبلوا نعمة المسيح… ويسقطوا فيما

يحذرنا منه الرسول بطرس قائالً " 1كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر 2( ".بط  .)2611ويقول
الحرية فرصةً للجسد" (غل
صيروا َّ
الرسول بولس الطوباوي" 1فإنكم إنما ُد ِعيتم للحريَّة أيُّها االخوة .غير أنهُ ال تُ ّ
 ، )291،أي دعيتم للتحرر من سلطان الخطية ،وليس معنى إبعاد أوامر الناموس بمثابة تصريح بعمل الخطية.
ويعلمنا الرسول بولس أن هذه الحرية ال توجد إال حيث يوجد الرب ،إذ يقول" 1وأما ُّ
الرب فهو الروح وحيث روح

حريَّة" ( 1كو .)2719
الرب هناك ّ

لهذا لست أعرف إن كنت قد استطعت أن أُعبر وأشرح قصد الرسول المبارك ،ألن الذين لديهم خبرة هم

جدا  -دون حاجة إلى شرح -
الذين يعرفون ذلك .إنما شيء واحد أنا متأكد إنني أعرفه ،وهو أنه من الواضح ً
أن أي إنسان ممن اقتنى التدريب العملي يفهم ما جاء بالمناظرة من قبل تدربه دون حاجة إلى مجرد الفهم...3


 2يقصد الوصايا وليس الذبائح اليهودية الرمزية ،ألن هذه ال يجوز العودة إليها بعدما جاء الرمز (السيد المسيح).

احتالما فيقوم
 3سأل األب جرمانيوس بعد ذلك عن السبب الذي ألجله يتبع الصوم الزائد عن الحد كثرة الشهوات الجسدية مما يسبب
ً
فاتر في الصلوات .وقد رأي األب ثيوناس أن يجيب على هذا السؤال في مناظرة أخرى.
اإلنسان من نومه ًا
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ملخص المبادئ
 من يعيش تحت النعمة يلزمه في تحرره أن يتجاوز مطالب وصايا الناموس.
 من يستخدم الحرية كوسيلة للهروب من وصايا الناموس ،وبالتالي يتهاون في وصايا كمال

اإلنجيل ...مثل هذا يخضع لسلطان الخطية وتكون حريته في حقيقتها تهاون بنعمة اهلل.

 وصايا الناموس أسهل وهي إلزامية ،أما اإلنجيل فوصاياه اختيارية وهي أصعب ،ولكن بنعمة اهلل

المجانية أسهل.

 الصوم وسيلة لنقاوة القلب وليس غاية في ذاته.
 ليكن لنا ميزان عادل ،ألن التهاون في الصوم والمغاالة فيه كالهما مضران لحياة اإلنسان الروحية.
 ال تؤخذ فترة الخماسين كمجال إلشباع رغبات الجسد ،وال ليأكل اإلنسان ويستريح بال تدقيق.
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مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
32

الكمال الذي نبغيه
لألب ثيوناس
Abbot Theonas
" -لست أفعل الصالح الذي أريده"

إذ بدأ النهار اضطر الرجل المسن تحت إلحاحنا الشديد أن يبحث أعماق الموضوع الذي تحدث عنه

الرسول فقال:

أما بخصوص العبارات التي تحاولون أن تظهروا بها أن الرسول ال ينطق بها عن نفسه بل على لسان

الخطاة قائلا" :ألني لست أفعل الصالح الذي أريدهُ بل الشر الذي لست أريده فإيَّاهُ أفعل" ،أو قوله "فإن كنت ما
أسر بناموس اهلل بحسب اإلنسان
في" ،أو قوله "فإني ُّ
بعد أفعلهُ أنا بل الخطية الساكنة َّ
لست أريدهُ إياهُ أفعل فلست ُ

ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية" (رو-73:1
الباطن ،ولكني أرى
ا
 ،)32فإنه بالعكس يظهر أن العبارات ال تلئم الخطاة (غير التائبين) بل تنطبق على الكاملين ،الذين يقتدون
بالرسل الصالحين.

ألنه كيف يمكن أن ينطبق على الخطاة هذا القول" :ألني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي

في"؟!
لست أريده فإياه أفعل"؟ أو "فان كنت ما لست أريدهُ فإياهُ أفعل فلست بعد أفعلهُ أنا بل الخطية الساكنة َّ
ألنه أي خاطئ يدنس نفسه كرًها بالفجور والزنا؟!
من منهم بغير إرادته يصنع مكائد ضد قريبه؟!

شاهدا عليه بالزور ،أو يغشه بسرقة ،أو يطمع في ممتلكات
من منهم تلزمه الضرورة أن يظلم إنسانا
ا
آخر ،أو يسفك دمه؟!
تصور قلب اإلنسان شرير منذ حداثته" (تك .)37:8ألنه إلى هذه
كلا! بل يقول الكتاب المقدسُّ " :

الدرجة يلتهب قلبهم بحب الخطية والشهوة راغبين في تنفيذ ما يحبونه ،مترقبين باهتمام شديد أن يتمتعوا

بشهواتهم "ومجدهم في خزيهم" (في .)73:2وكما يؤكد إرميا النبي أنهم يرتكبون آثامهم الخبيثة ال بإرادتهم أو
7

ترجمة :بيت القديسة دميانة.
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أتعابا في تنفيذها ...إذ يقول" :تعبوا في االفتراء"
جهودا شاقة محتملين
بانشراح قلب فحسب بل ويبذلون
ً
ً
(إر.)5:3
أيضا من يقول أن هذه العبارة" :بذهني أخدم ناموس اهلل ولكن بالجسد ناموس الخطية" تنطبق على
ا
حالة الخطاة الذين ال يخدمون اهلل ال بالذهن وال بالجسد؟ إذ كيف يستطيع الذين يخطئون بالجسد أن يخدموا اهلل

بالذهن إن كان الجسد يقبل إغراء الخطية من القلب ،إذ يعلن خالق االثنين (الذهن والجسد) ان القلب هو أصل

الخطية ومنبعها قائلا“ :ألن من القلب تخرج أفكار شريرة قتل زانى فسق سرقة شهادة زور تجديف"
(مت)73:75؟!

على أي األحوال يظهر بوضوح أن هذه العبارات ال يمكن أن تنطبق على الخطاة الذين ليس فقط ال

جدا عن خدمة اهلل بالذهن أو الجسد ،حتى أنهم يخطئون بالذهن قبل
يكرهون الشر بل يحبونه فعلا ،وهم بعيدون ا
أن يخطئوا بالجسد ،وقبل أن يتمموا ملذات الجسد تقهرهم الخطية في ذهنهم وأفكارهم.

 -3تمم الرسول أعماالً صالحة كثيرة

بقي لنا أن نقيس معنى العبارات وغرضها حسب مشاعر المتكلم العميقة ،ونناقش ما يدعوه الرسول

صالحا" مقارانا إياه بالشر ،ليس بالمعنى العام للفظ ،بل حسب القصد الذي يظهره هو بسبب ورعه .فيمكننا أن
" ً
نفهم الكلمات التي جاء بها الوحي اإللهي حسب هدفه ورغبته ،متأملين في مكانة الناطقين بها وسماتهم .عندما
عمليا) يمكننا بكل تأكيد أن نفهم أفكاره وآراءه ،فنعرف ما هو
تصير لنا نفس مشاعر الرسول (ال بالكلم بل
ا
الصالح الذي لم يستطع الرسول أن يفعله عندما أراده...
إننا نعلم أنه توجد أعمال صالحة للرسول الطوباوي ومن هم على مثاله ،فنجد بل شك في الرسول

حنانا والعدل المقدس ...حتى أنهم كرزوا بقدوتهم وفضائلهم
الطوباوي ورفقائه النقاوة الصالحة والتعفف المملوء ا
أكثر مما بكلماتهم .ما أعظم ما كانوا عليه من جهة اهتمامهم المستمر واشفاقهم المتيقظ من جهة جميع الكنائس!
يا له من حب عظيم نافع ،حتى أنهم يلتهبون عندما يتعثر أحد ،ويضعفون مع الضعفاء (3كو .)33:77إن كان

الرسول يفيض بأمور صالحة كهذه ،فإننا نعجز عن إدراك عظمة صالح الكمال الذي يفتقر إليه الرسول ،اللهم
إال إذا تقدمنا إلى تلك الحالة الذهنية (الروحية) التي كان عليها الرسول .فجميع الفضائل التي امتلكها والتي

تشبه أعظم الجواهر الثمينة ،متى قورنت باللؤلؤة الفريدة الجميلة التي يطلبها التاجر المذكورة في اإلنجيل وأراد أن
يحصل عليها ببيعه كل ما يملكه ،عندئذ تبدو الفضائل األولى تافهة وقليلة بالنسبة لها...

 -2الصالح الكثير الثمن الذي ينبغي الرسول أن يكمله

يا لعظم ذلك الصلح الذي ال نظير له بين تلك األمور الصالحة العظيمة غير المحصاة حتى يلزمنا

أن نقتنيه فوق كل هذه األمور!! إنه بل شك النصيب الصالح الذي من أجله احتقرت مريم واجبات الضيافة

واختارته ...وقد وصفه الرب قائلا" :مرثا مرثا أنت تهتامين وتضطربين ألجل أمور كثيرة ،ولكن الحاجة إلى
و ٍ
احد ،فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ُي َنزع منها" (لو.)17:73،13

إذن (التأمل) أو (التفكير في اهلل) هو الشيء الوحيد الذي بجواره تفتقر جميع استحقاقات أعمالنا

الصالحة وأهدافنا في الفضيلة بل وكل األمور الصالحة والنافعة التي للرسول بولس والتي هي عظيمة وفاخرة.

فمثلا السبيكة التي تُعتبر مفيدة وثمينة متى قورنت بالفضة تصبح الشيء ،وتتلشى قيمة الفضة أمام الذهب،
ويحتقر الذهب إذا ما قورن باألحجار النفيسة .ومع هذا فإن كمية كبيرة من األحجار الثمينة مهما بلغت قيمتها
ُ
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تحتقر أمام ضياء لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن .هكذا جميع فضائل القداسة التي هي صالحة ومفيدة في الوقت
الحاضر ،بل وتضمن عطية الحياة األبدية ،متى قورنت بفضيلة التأمل المقدس تبدو تافهة ،ويمكننا أن نقول

أنه يمكن بيعها.

 -4صالح اهلل وصالح اإلنسان

إن أردنا أن نسند هذا الرأي ببراهين أوضح نذكر ما ورد في اإلنجيل عن أمور كثيرة دعيت صالحة...

أثمار رديَّة" (مت ،)78:1وأيضا" :اإلنسان الصالح من الكنز الصالح في
جيدة أن تصنع اا
فيقول "ال تقدر شجرة ّ
القلب ُيخرج الصالحات" (مت  ،)25:73وأيضا" :نع َّما أيها العبد الصالح واألمين" (مت .)37:35ومع هذا فإنه

صالحا في ذاته إذا ما قورن بصلح اهلل ،إذ قيل:
بالتأكيد ال يوجد أدنى شك في أنه ليس شيء من هذا كله
ا
صالحا إالَّ واحد وهو اهلل" (لو .)73:78ففي نظر اهلل حتى الرسل الذين في أمور كثيرة فاقوا في
"ليس أحد
ا
ار (بمقارنتهم بصلح اهلل) "فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تُعطوا أوالدكم عطايا
الصلح سائر البشر ُدعوا أشراا
جيدة ،فكم بالحري أبوكم الذي في السموات يهب خير ٍ
ْلونه؟!" (مت)77:1
ات للذين يسأ ُ
ََ ُ
شر في نظر اهلل األعظم (بمقارنته بخيره هو) ،وهكذا يدعى برنا ،إن قورن بالبر
أخير ُيحسب خيرنا اا
اا
اإللهي ،أنه ثوب عدة (ثوب الحيض) كقول النبي إشعياء" :كثوب ع َّدة كل أعمال برنا" (إش.):::1
هكذا فإن استحقاقات جميع الفضائل السابق ذكرها رغم صالحها ونفعها تظلم بالنسبة لنور التأمل...

 -5عجز الكل عن التمتع الدائم بالصالح األسمى

من يستطيع أن يتأمل في هدوء مدراكا مجد العظمة اإللهية أثناء هذا العمل؟! وهو "المنقذ المسكين م َّمن
هو أقوى منهُ ،والفقير البائس من سالبه" (مز " ،)73:25هشمت أضراس الظالم ،ومن بين أسنانه خطفت

الفريسة" (أي  .)71:33من يقدر أثناء اهتمامه بالفقراء… أن يتأمل في عظمة السعادة ،وبينما هو منشغل
تفعا على الدوام فوق أقذار األرض؟!… َمن ِم َن الناس حتى
باحتياجات الحياة الحاضرة بالنسبة لهم يكون قلبه مر ا
رئيسا لألبرار القديسين نظن أنه في وقت ما يقدر وهو مقيد بقيود هذه الحياة أن يصل إلى هذا
وان كان
ً
الصالح الرئيسي دون أن يتوقف عن التأمل المقدس؟ أما ينجذب ولو إلى وقت قصير عن ذاك الذي وحده
صالح بواسطة أفكار أرضية؟ أما ال يهتم ولو إلى حين من أجل طعام أو لباس أو أمور جسدية أخرى أو يهتم

باستقبال االخوة أو تغيير مكانه أو بناء قليته...؟

علوة على هذا فإننا نؤكد بثقة أنه حتى الرسول بولس الذي فاق جميع القديسين من جهة عدد مكابداته

وأتعابه لم يستطع أن يتخلى عن هذه األمور ،إذ كما يشهد بنفسه للتلميذ في سفر أعمال الرسل قائلا" :أنتم

اليدان" (أع .)21:33وعندما كتب إلى أهل تسالونيكي
تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي َخ َد َمتْها هاتان َ
ونهار (3تس .)8:2وان كان بمثل هذه األعمال صارت له مكافآت عظيمة
اا
شهد بأنه كان يشتغل بتعب وكد ليلا

أحيانا ينجذب عن التأمل اإللهي بانشغاله باألعمال
وساميا لكنه
مقدسا
من أجل فضائله ،إال أن عقله مهما يكن
ا
ا
ا
األرضية.

غنيا بثمار فعلية كهذه وقد أدرك صلح التأمل ،مقارانا فائدة هذه األعمال
علوة على هذا ،إذ أرى نفسه ا
أخير في حيرته كان يصرخ قائل" :فماذا
كلها بمباهج التأمل اإللهي المقدس جذبه هذا إلى ترك هذه الحياة .و اا

أختار لست أدرى 3فإني محصور من االثنين ،لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح .ذاك أفضل جدًّا ،ولكن
أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم" (في .)31-33:7إنه ال يمكن للعقل الذي تعوقه اهتمامات متعددة كهذه
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وتعرقله اضطرابات متعبة كهذه أن يتمتع على الدوام بالرؤية المقدسة...
ألنه من منا قد أكثر الخلوات في الصحراء وتجنب اللقاء مع الناس بطريقة لم يعد فيها فكره يجول قط

بعيدا عن التأمل في اهلل الذي بالحقيقة وحده
اا
أبدا إلى أعمال أرضية
منحدر ا
في أمور غير هامة وال ينظر ا
الصالح؟ من استطاع أن يحفظ روحه متقدة في كل وقت حتى ال يعبر به أي فكر يشغله عن هدفه للصلة
ويحدره من التأمل في األمور السماوية إلى األمور األرضية فجأة؟ من منا حتى في اللحظة التي يرفع فيها نفسه

للصلة هلل بسمو ال يسقط قط في التشتيت؟ ...إنني أتساءل :من هو متيقظ وساهر هكذا حتى ال يسمح بعقله

تماما حتى
ا
أبدا أن يتحول عن معنى الكتاب المقدس أثناء ترنمه بالمزمور هلل؟ من هو هكذا محب هلل ومتحد به ا
يطوب نفسه عندما ينفذ ليوم واحد وصية الرسول الذي أمرنا أن نصلي بل انقطاع (7تس)71:5؟
تماما عن
مع أن هذه األمور
ا
جميعا قد تبدو للمنغمسين في خطايا جسيمة على أنها أمور تافهة وبعيدة ا
جدا عظيمة الخطورة.
الخطية ،لكن الذين يدركون قيمة الكمال ،يرون حتى األمور البسيطة ا

 -6الذين يحسبون أنفسهم بال خطية

معا في بيت عظيم
لنفرض أن رجلين أحدهما قوى النظر واآلخر متوعك العينين ضعيف البصر ،دخل ا
مملوء بالباقات واآلالت الموسيقية وأوان فاخرة ،فإن الشخص الذي حرمه ظلم اإلبصار عن الرؤية يؤكد أنه لم

شيئا سوى خزانة وسرير ومائدة ...وهذا كل ما قد أدركه بإصبعه أثناء تلمسه تلك األمور ،أما الشخص
يجد ا
الثاني الذي تطلع بعينين براقتين سليمتين فيعلن عن وجود أمور كثيرة ودقيقة للغاية بالجهد يمكن إحصاءها...

أيضا ،إذ يمكننا أن نقول إنهم يبصرون هدفهم إلى غاية الكمال ،يكتشفون بمهارة تلك األمور
هكذا القديسون ً
التي ال نستطيع نحن أن نراها بتفرس عقولنا التي كما لو كانت مظلمة .هؤالء الذين بالنسبة إلهمالنا نحن

تماما ،لكن بسبب أدنى بقعة من الخطية يرون أنهم
ُيحسبون أنهم لم يشوبوا نقاء أجسادهم التي كالثلج
ً
أفكار باطلة غير مفيدة ،لكن لمجرد تشتت ذهنهم
شر أو يتذكرون اا
ملوثون بشوائب كثيرة .ال أقول ألنهم يرتكبون اا

عظيما ...فإننا نركز عقلنا بجملته وجسدنا تجاهه،
شخصا ما
قليلا في أثناء تلوتهم مزمور .يقولون إننا إذ نسأل
ا
ا
أيضا عندما نقف في محكمة أو في مجالس قضاة أرضيين
ونقف في مهابة مع انحناء رأس علمة التسليم ...و ا

مع خصمنا المستمر في مضاداتنا ،إذا ما َغلبنا في وسط المحكمة سعال أو بصاق أو ضحك أو تثاؤب أو نوم،

فإننا إن صنعنا هذا يستخدمه خصمنا إلثارة قسوة القاضي ضدنا .كم باألولي يكون حالنا ونحن نتوسل إلى ديان

العالم بجميع أس اررنا لكي ينزع عنا هلكنا الوشيك بموت أبدي ،متضرعين إليه بصلة حارة مملوءة شوقاا من
أجل استدرار حنان القاضي ،خاصة وأنه يقف من الجانب اآلخر مضللنا المخادع يتهمنا ليس بغير دالئل بل

خطير...
اا
ذنبا خبيثاا
يجد فينا ا

أما الذين يغطون أعين قلوبهم بحجاب خطاياهم السميك ،فيقول عنهم المخلص" :ألنهم مبصرين ال

يبصرون ،وسامعين ال يسمعون وال يفهمون" (مت ،)72:72هؤالء يصعب عليهم إدراك ما تكنه أعماق صدورهم
من خطايا عظيمة مهلكة ،وال يقدرون أن يتطلعوا بعيون صافية إلى األفكار المخادعة التي فيهم ،وال إلى
الرغبات الغامضة التي تصيب عقولهم باقتراحات واهنة خبيثة ،وال يرون قيود أرواحهم ،لكنهم على الدوام

يتجولون وسط أفكار فاسدة ،لهذا ال يعرفون كيف يحزنون بسبب انصرافهم عن التأمل اإللهي .وبالتالي ال يندمون

شيئا ،إنما يفتحون عقولهم ألي فكر يتلذذون به من غير أن يكون لهم هدف يثبتون عليه كأمر
كأنهم فقدوا ا
رئيسي...
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شيئا سوى الذنوب الكبيرة ،ظانين أنه يلزمنا فقط أن نكون
 ... -7إذ ُنضرب بالعمى ال نقدر أن نرى في ذواتنا ا
أنقياء من تلك الذنوب وحدها التي تستنكرها القوانين الدنيوية ،فإذا ما رأينا أنفسنا قد تحررنا منها إلى حين نظن
معا في داخلنا ،وبالتالي ال ننزعها
تماما ...فل نبصر البقع الكثيرة التي تتجمع ا
أننا قد صرنا بل خطية ا
اخ شديد
باالنسحاق المنقذ ،وال نحزن عندما تصيبنا أفكار الغرور ،وال نبكي من أجل صلواتنا التي نرفعها في تر ٍ

وفتور .وال نحسب شرود فكرنا أثناء الترنم بالمزامير والصلوات أنه خطأ .وال نستحي من تصوراتنا ألمور كثيرة
نخجل أن ننطق بها أو نمارسها أمام الناس والتي هي مكشوفة أمام البصر اإللهي .وال نطهر فساد األحلم

الدنسة بالدموع الغزيرة ...وال نعتقد أن هناك أية خسارة تصيبنا عندما ننسى اهلل مفكرين في أمور أرضية فاسدة،

بهذا تنطبق علينا كلمات سليمان" :ضربوني ولم أتوجع ،لقد لكأُوني ولم أعرف" (أم .)25:32

 -8اشتياق الروحانيين إلى البقاء في التأمل في اإللهيات

من الناحية األخرى الذين يجعلون فرحهم وبهجتهم وسعادتهم تكمن في التأمل في األمور المقدسة

جدا كمن تدنسوا طالبين
الروحانية فقط ،هؤالء متى استولت عليهم أفكار أخرى بغير إرادتهم إلى حين يندمون ا
تأديبا .وفي حزنهم ألنهم قد حولوا نظرهم إلى المخلوق التافه (الذي تحول إليه بصرهم الذهني) أكثر من
عليه ا
خالقهم يحسبون ذلك كأنه إلحاد ،مع أنهم سرعان ما يحولون عيون قلوبهم بأقصى سرعة ممكنة لمشاهدة بهاء

مجد اهلل .إنهم ال يقدرون أن يحتملوا ظلم األفكار المادية ولو إلى وقت قصير ،ممقتين كل ما يعوق نظر
أرواحهم عن النور الحقيقي.

أخير عندما لقن الطوباوي يوحنا الرسول هذا الشعور لكل أحد قال" :ال ُّ
األشياء التي في
تحبوا العالم وال
اا
َ
َّ
أحب أحد العالم فليست فيه محبَّة اآلب .ألن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظُّم
العالم .إن

مشيئة اهلل فيثبت إلى األبد" (7
المعيشة ليس من اآلب بل من العالم 3والعالم يمضي وشهوتهُ وأما الذي يصنع
َ
يو.)71– 75:3

لذلك يحتقر القديسون كل هذه األمور الخاصة بالعالم ،لكن ليس من الممكن لهم أال ينتقل فكرهم

إليها ولو إلى حين وحتى اآلن ال يوجد إنسان ما إال إلهنا ومخلصنا الذي وحده يستطيع أن يحفظ ذهنه ثابتًا
على الدوام في التأمل في اآلب دون أن تمسه قط أية محبة لشيء في هذا العالم ،ويقول عنه الكتاب أنه حتى
ِ
مالئكته ينسب حماق ًة" (أي  884؛  5 8 5؛
الكواكب غير نقية في عينيه" ،هوذا عبيدهُ ال يأْتمنهم والى

.)5 835

 -9إنني أقول بأن القديسين الذين يحرصون على تذكر اهلل على الدوام ...يكونون كمن هم محمولين على حبل
ممدود مرتفع يسيرون عليه ،وذلك مثل الراقصين الذين يدعون بالبهلوانيين الذين يخاطرون بسلمتهم وحياتهم،
جدا يتعرضون لموت مرعب .فتكون
سائرين على الحبل الرفيع بسرعة ،فإذا مازلَّت قدمهم أو انحرفت ولو قليلا ا

شديدا ،ال ألن طبيعة
األرض (التي يسقطون عليها) التي هي بالنسبة للجميع أساس سلم بالنسبة لهم تمثل اا
خطر ا
أيضا صالح اهلل الذي ال يتغير ال يؤذي
األرض قد تغيرت ،وانما ألنهم يسقطون عليها بثقل أجسادهم .هكذا ً
أحد ،لكن بسقوطنا من أعلى االرتفاعات ...يصير سبب موتنا .إنه يقول" 8ويل لهم ألنهم هربوا عني .تَبًّا لهم

يوبخك شرك وعصيانك
أيضا متى
انصرفت عنهم" (هو  .)73:3ألنه " ا
ُ
ألنهم أذنبوا إلي" (هو" .) 287ويل لهم ا
مسك"
ومر" (إر  .)73:3ألن كل إنسان "بحبال خطيته ُي َ
َ
شر ا
يؤدبك .فاعلمي وانظري إن تركك الرب إلهك ا
نارا ،المتنطقين بشر ٍار ،اسلكوا بنور ناركم،
(أم .) 33:5ويوجه اهلل هذا التوبيخ بلباقة" :يا هؤالء جميعكم القادحين ا
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شر يهلك به".
أيضا "الذي يوقد اا
وبالشرار الذي أوقدتموهُ" (إش  )،77:53و ا

 - 1شعورهم الدائم بالحاجة إلى مراحم اهلل

بعيدا عن سمو أذهانهم،
عندما يشعر القديسون بأن ثقل األفكار األرضية يضايقهم ،وأنهم يرتدون ا
منقادين بغير إرادتهم أو باألحرى ال شعورايا إلى ناموس الخطية والموت ،وتعوقهم األعمال األرضية التي هي
نافعة وصالحة عن معاينة اهلل ،فإنهم يئنون إلى اهلل باستمرار ،معترفين بانسحاق قلب ال بالكلم بل بقلوبهم إنهم

فيوما بسبب ضعف الجسد،
يوما ا
خطاة ،وبينما هم بغير انقطاع يلتمسون من رحمة اهلل الصفح عما يقترفونه ا
وعا حقيقية للتوبة بغير انقطاع...
يزرفون دم ا

كذلك يدركون بالخبرة أنه بسبب ثقل الجسد يعجزون بقوتهم البشرية أن يبلغوا النهاية المطلوبة ،وأن

بعيدا عن رؤيته مأسورين
يكونوا متحدين ،حسب اشتياق قلوبهم ،بذلك الصلح الرئيسي األسمى ،واذ ينقادون ا

يبرر الفاجر" (رو .)5:1ويصرخون مع الرسولَ " :ويحي أنا
باألمور العالمية يتوجهون إلى مراحم اهلل "الذي ا
اإلنسان الشقيَ .م ْن ينقذني من جسد هذا الموت .أشكر اهلل بيسوع المسيح ربنا" (رو .)31:1،35ألنهم يشعرون
بأنهم على الدوام ال يستطيعون أن يكملوا الصالح الذي يريدونه ،إنما يسقطون في الشر الذي ال يريدونه
والذي يكرهونه أي األفكار الزائفة واالهتمام باألمور الجسدية.

 -تفسير" 8فإني أُسر بناموس اهلل بحسب اإلنسان الباطن"

إنهم بالحقيقة ُيسرون بناموس اهلل بحسب اإلنسان الباطن الذي يسمو فوق كل المنظورات ،ويسعون
ناموسا آخر في أعضائهم ،أي منغرس في طبيعتهم البشرية
على الدوام ليكونوا متحدين باهلل وحده ،لكنهم يرون
ا

ويلزمهم أن يتخلوا عن
يحارب ناموس ذهنهم (رو ،)33:1،32أي يأسر أفكارهم إلى ناموس الخطية العنيفُ ،
ذلك الصلح األعظم ،ويرضخوا لألفكار األرضية التي وان ظهرت هامة ومفيدة ونحتاج إليها في العبادة ..إال

إنها تقف عائقاا عن التأمل في ذلك الصلح الذي يسحر أنظار القديسين فيرونها شريرة ويحاولون تجنبها ،ألنه
خللها إلى حد ما والى حين يحرمون من بهجة تلك السعادة الكاملة .ألن ناموس الخطية هو بحق ما جلبه
سقوط األب األول على البشرية ،إذ صار النطق بفم القاضي العادل" :ملعونة األرض بسببك (في أعمالك)..

خبز" (تك.)73-71:2
بع َرق وجهك تأكل اا
شو اكا وحس اكا تُنبت لكَ ...

جميعا الذي يحارب ناموس أذهاننا
إنني أقول إن هذا هو الناموس المنغرس في أعضاء البشر
ً
ويعوقها عن رؤية اهلل .إذ بعدما لُعنت األرض بأعمالنا بعد معرفتنا للخير والشر ،صارت تنبت حسك األفكار
وأشواكها التي تخنق بذور الفضائل الطبيعية ،حتى أنه بغير عرق جبيننا ال نستطيع أن نأكل خبزنا "النازل من

السماء" (يو ،)22::والذي "يسند قلب اإلنسان" (مز  .)75:731لذلك فإن البشر عامة ،بغير استثناء ،خاضعون
لهذا الناموس...

 - 3تفسير" 8فإننا نعلم أن الناموس روحي" (رو) 487

هذا الناموس يسميه الرسول" :روحي" ،قائلا" :فإننا نعلم أن الناموس روحي وأما أنا فجسدي مبيع تحت

الخطية" ،ألن هذا الناموس روحي ،إذ يأمرنا أن نأكل بعرق جبيننا "الخبز الحقيقي من السماء" (يو .)23::لكن
إذ نحن ُمباعين تحت الخطية فنحن جسدانيون .إنني أتساءل :ما هي تلك الخطية؟ ولمن؟

خداعا صرنا ُمباعين .فعندما
بال شك هي خطية آدم الذي بسقوطه أو بتدبيره التالف وتعاقده المملوء
ً

231

مناظرة 32

قاده إغراء الحية إلى الضالل جاء بجميع ذريته تحت نير العبودية المستمر ...فباألكل من الشجرة الممنوعة

استلم من الحية ثمن حريته مستهي ًنا بها ،واختار لنفسه العبودية المستمرة للحية التي استلم منها الثمن
عبدا ...ألنه هل يمكن لزوجين
عبيدا في خدمة ذاك الذي صار له ً
المميت ...وليس بغير سبب صار كل نسله ً
عبدين إال أن ينتجا من هم عبيد؟

لكن هل هذا المشترى المخادع قد سلب حق الملكية من المالك الشرعي الحقيقي؟ كل ،ألنه لم ينل حق
قهرا ،هؤالء
ملكية اهلل ...لكن الخالق إذ منح جميع الخليقة العاقلة إرادة حرة ،ال يعيد إليهم حريتهم الطبيعية ً
الذين باعوا أنفسهم بخطية الشهوة الشرهة .ألن مصدر العقل والتقوى يمقت كل ما هو مخالف للصلح

ناظر
والعدل ،فل يقبل أن يسلب اإلنسان حريته حتى ال يخطئ في حقه .لكن اهلل حافظ على خلص اإلنسان اا
إلى المستقبل إلى ملء الزمان المعين ،وبعدل ترك ذرية آدم تبقى وقتًا طويالً تذوق مرارة العبودية إلى أن
يشتريهم بدمه وتعتقهم مراحم اهلل من القيود األصلية ويطلق سراحهم إلى الحرية األولي...

جهر على لسان إشعياء النبي "أين
هل تريد أن تعرف لماذا أنت مبيع للخطية؟ اسمع ما يقوله فاديك اا
كتاب طلق أمكم التي طلَّقتها؟ أو َم ْن هو من غرمائي الذي بعتهُ إياكم؟ هوذا من أجل آثامكم قد ُبعتم ومن أجل
ذنوبكم طُلقت أمكم" (إش.)7:53

قسرا؟ اسمعه يقول "هل قصرت يدي عن الفداء؟
هل تعرف لماذا لم يرد اهلل أن يعتقك من نير العبودية ا
في قدره لإلنقاذ؟" (إش .)3:53ويكشف النبي ما يقف حائلا أمام طريق حنان اهلل األعظم قائلا" :ها
وهل ليس ا
إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص ولم تثقل أذنهُ عن أن تسمع .بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم،
وخطاياكم سترت وجههُ عنكم حتى ال يسمع" (إش.)7:53،3

في أي في جسدي شيء صالح"
" - 2فإني اعلم انه ليس ساكن ّ

إذن لعنة اهلل األصلية جعلتنا جسدانيين ،وحكم علينا باألشواك والحسك ،وقد باعنا أبونا بذلك التعاقد

أحيانا عن تذكر اهلل العظيم السمو
التعيس حتى صرنا عاجزين عن فعل الصلح الذي نريده ،إذ صرنا ننقطع
ا
غالبا بغير إرادتنا بالشهوات
مضطرين إلى االنشغال بما يخص الضعف البشرى .وبينما نشتهي الطهارة ننزعج ا

الطبيعية التي ال نريد حتى أن نعرفها .لهذا نحن نعلم أنه ليس ساكن في أجسادنا شيء صالح (رو ،)78:1أي
ليس ساكن فيها السلم األبدي الدائم الذي لهذا التأمل المذكور.

لقد حدث في قضيتنا ذلك الطلق البائس التعيس ،حتى أننا عندما نريد بالذهن أن نخدم ناموس اهلل إذ

ال نريد أن نحول نظرنا قط عن البهاء اإللهي ،نجد أنفسنا محاصرين بالثقل الجسدي ،فيجبرنا ناموس الخطية إلى
الحرمان من الصلح الذي ندركه ونسقط عن ذلك السمو الذهني المرتفع ،منحدرين إلى االهتمامات واألفكار

جهر
األرضية ،الذي حكم به علينا في شخص المذنب األول ليس بغير سبب ...ومع أن الرسول المبارك يعلن اا
شيء
بأنه وجميع القديسين مقيدون بقيود هذه الخطية ،لكنه يؤكد بجراءة أنه ال ُيدان أحد بسبب هذا قائلا" :إ اذا ال
َ
من الدينونة اآلن على الذين هم في المسيح يسوع… ألن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من

فيوما من ناموس
يوما ا
ناموس الخطية والموت" (رو ،)7:8،3بمعنى أن نعمة السيد المسيح تحرر جميع القديسين ا
قسر بالرغم من توسلهم الدائم إلى أن يصفح عن تعدياتهم.
الخطية والموت ،هذا الذي يخضعون له اا

إنك ترى إذن أنه ال يتكلم على لسان الخطاة (غير التائبين) ،بل على لسان الذين هم في الحقيقة

قديسين وكاملين ،حتى نجده يقول هكذا" :ألني لست أفعل الصالح الذي أريدهُ بل ُّ
الشر الذي لست أريده فإيَّاهُ
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ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في
أفعل ..ولكني أرى
ا
أعضائي" (رو.)73:1،32

 - 4اعتراض
جرمانيوس 8إننا نقول بأن هذا القول ال ينطبق على الذين انغمسوا في آثام جسيمة ،وفي نفس الوقت ال ينطبق
على الرسول ومن هم بلغوا قامته ،إنما نعتقد أنه يتناسب مع الذين بعدما قبلوا نعمة اهلل ومعرفة الحق يهتمون أن

يحفظوا ذواتهم من الخطايا الجسدية ،لكنهم بسبب عاداتهم القديمة التي هي كناموس طبيعي يسيطر بعنف في

أعضائهم ،يسقطون في شهوة انفعاالتهم القديمة المتأصلة .فالعادة أو تكرار الخطية هي بمثابة ناموس طبيعي
مغروس في أعضاء اإلنسان الضعيفة تقود مشاعر النفس التي لم تتهذب بعد بمطالب الفضيلة .وبهذا فإنهم ،إن
أمكنني أن أقول ،أنهم في نقاوة غير مهذبة بل عليلة هم أسرى للخطية ،خاضعين للموت بناموس قديم ،يسقطهم

تحت نير الخطية المسيطرة عليهم ،فل ينالون صلح الطهارة التي يحبونها بل باألحرى يجبرون على فعل الشر
الذي يكرهونه.

 - 5ثيوناس

تماما ،لكنكم قد بدأتم اآلن تؤيدوا بأن هذه العبارات ال تحتمل أنها
رأيكم هذا يعني عدم إدراك األمر ا
تخص الخطاة البعيدين ،إنما تتناسب مع الذين يحاولون حفظ نفوسهم أنقياء من الخطايا الجسدية .واذا أبعدتم

هذه األقوال عن الخطاة (غير التائبين) فيلزمكم أن تقبلوا أنها تخص من هم في درجات المؤمنين والمقدسين،
ألنه ما هي أنواع الخطايا التي تقولون بأن أولئك يرتكبونها بعدما نالوا نعمة العماد ويمكنهم أن ينالوا المغفرة عنها

يوميا بمراحم المسيح؟ أو ماذا يعني الرسول بـ "جسد الموت" في قوله " َم ْن ينقذني من جسد هذا الموت؟ أشكر اهلل
ا
بيسوع المسيح ربنا" (رو )31:1،35؟ أليس من الواضح أن الحق يجبركم أن تقبلوا أن تلك العبارات لم تكن تتكلم

عمن يرتكب الجرائم العظمى التي تدفع للموت األبدي ،أي القتل والزنا والفسق والسكر والنهب والسرقة ،إنما تتكلم

عن الجسد السابق ذكره (جسد الموت) الذي تعينه نعمة المسيح اليومية؟ ألن من يسقط في ذلك الموت بعد

العماد ومعرفته هلل يلزمه أال يظن أنه ينال التطهير برحمة اهلل اليومية بالتوسل إليه (في الصلة الربانية) ،إنما
يلزمه الندامة في توبة صادقة ويخضع للتأديب… إذ يعلن الرسول هكذا" :ال تضلُّوا ال زناة وال َعَبدة أوثان وال
ٍ
طماعون وال س اكيرون وال شتَّامون وال خاطفون يرثون
فاسقون وال مأْبونون وال مضاجعو
ذكور وال سارقون وال َّ

ملكوت اهلل" (7كو .)3::،73إذن ما هو ذلك الناموس الكائن في أعضائنا الذي يحارب ناموس ذهننا ويأسرنا
لناموس الخطية والموت إذ نخدمه بالجسد ،ومع ذلك يسمح لنا أن نخدم بذهننا ناموس اهلل؟ بل شك أنه ال

يقصد تلك الجرائم السابق ذكرها ،ألنها تحرم الذهن من خدمة ناموس اهلل.

إنني أسأل أي ناموس هذا المنغرس في أعضائنا والذي يسحبنا عن ناموس اهلل ويأسرنا تحت ناموس

الخطية ...دون أن ُندفع إلى العقاب األبدي لكننا نبقى في تنهد من أجل أفراح السعادة المتواصلة ونبحث عن
المعين صارخين مع الرسول" :ويحي أنا اإلنسان الشقيَ ،م ْن ينقذني من جسد هذا الموت؟" إننا نعلم بالحقيقة أن

أشياء كثي رة في هذا العالم صالحة وهامة كاالتضاع والعفة والرزانة والوداعة والعدالة والرحمة واالعتدال

والشفقة… لكن هذه كلها ال تقارن بالنسبة للصلح الرئيسي (التأمل في اهلل) ،ويمكن أن ينفذه ليس فقط الرسل بل
والعلمانيون العاديون ،ومن ال يتممها يسقط تحت عقاب أبدي ما لم يتوبوا مثابرين… فما يقوله الرسول ينطبق

فيوما يسقطون تحت هذا الناموس ،ليس ناموس الجرائم وال التورط في أعمال
يوما ا
على حال القديسين الذين ا
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بعيدا عن التأمل في اهلل إلى االنشغال باألمور الجسدية
شريرة لكن كما سبق أن كررت اا
كثير هو االنجذاب ً
(الهامة) ،وبهذا يحرمون من بركة السعادة الحقيقية...
مهما يكن من قلق الرسول من جهة ناموس الخطية الذي يولد أشواك األفكار واالهتمامات الجسدية

وحسكها الناشئة في أعماق صدر الرسول ،إال أنه في الحال يختطفه ناموس النعمة فيقول" :ألن ناموس روح

الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت" (رو.)3:8

 - 6مفهوم "جسد الخطية"

إذن هذا هو "جسد الموت" الذي ال نستطيع أن نهرب منه ،الذي أسر فيه الكاملون الذين ذاقوا" :ما

يوميا مع النبي "كيف هو شر ومر لإلنسان الذي ينفصل عن الرب إلهه".3
أطيب الرب" (مز ،)8:21يشعرون ا
هذا هو جسد الموت الذي يحجزن ا عن الرؤية السماوية ،يجذبنا إلى الخلف لألشياء األرضية ،الذي يسبب للناس
أثناء ترتيلهم بالمزامير وركوعهم للصلة أن تمتلئ أفكارهم بالمناظر البشرية ،أو يتذكرون محادثات أو أعمال

ضرورية تافهة.

هذا هو جسد الموت الذي ينظر إليه أولئك الذين يبارون قداسة الملئكة ويشتاقون إلى االتصال باهلل

على الدوام ،ومع ذلك يعجزون عن الوصول إلى كمال هذا الصلح ،ألن "جسد الموت" يقف في طريقهم،
فيفعلون الشر الذي ال يريدونه ،أي ينجذبون إلى أسفل بأذهانهم حتى إلى األشياء التي ليست لها صلة بتقدمهم

وكمالهم في الفضيلة.

أخير فإن الرسول الطوباوي يعبر بوضوح انه قال هذا عن الناس المقدسين والكاملين ومن على شاكلته،
اا
فيشير بإصبعه إلى نفسه ويتدرج في الحال" :إ اذا أنا نفسي" ،أي أنا الذي أقول هذا أقدم أسراري الخاصة مكشوفة

وليست سريرة شخص آخر .هذا األسلوب اعتاد الرسول أن يستعمله بغير كلفة كلما أراد أن يشير باألخص إلى

نفسه .2إ اذا "أنا نفسي" تحمل بالتأكيد ،أي أنا الذي تعرفونه بأنه رسول المسيح الذي تبجلونه بأعظم احترام ،والذي
تعتقدون بأنه من أسمى الشخصيات وأبرعها كشخص يتكلم فيه المسيح ،مع أني أخدم ناموس اهلل بالذهن ومع

أحيانا من األشياء السماوية
ذلك أعترف بأنني بالجسد أخدم ناموس الخطية ،بمعنى أن طبيعتي البشرية تجذبني
ا
إلى األشياء األرضية ،وينحدر سمو ذهني إلى االهتمام بأمور تافهة .وبناموس الخطية هذا أجد أنني في كل

مأسور رغم مثابرتي باشتياق راسخ نحو ناموس اهلل ،لكنني ال أتستطيع بأية وسيلة أن أنجو من
اا
لحظة أؤخذ هكذا
دائما إلى رحمة المخلص.
سلطان هذا األسر ما لم أتطلع ا

 - 7اعتراف القديسين جميعهم أنهم خطاة

لذلك يحزن جميع القديسين بتنهدات يومية من أجل ضعف طبيعتهم هذا .وبينما هم يستقصون أفكارهم

المتنقلة ومكنونات ضمائرهم وخلواتهم العميقة يصرخون متضرعين" :ال تدخل في المحاكمة مع عبدك ،فإنه لن
يتبَّرر قدامك حي" (مز " ،)3:712من يقول إني َّ
أيضا" :ألنهُ ال
يت قلبي،
ُ
زك ُ
تطهرت من خطيتي" (أم  .)3:33و ا
ا
أيضا" :السهوات من يشعر بها؟" (مز
وهذا
).
33:1
جا
(
"
يخطئ
ال
و
ا
صلح
يعمل
األرض
في
صديق
إنسان ا
ا
ا
ُ
دائما إلى رحمة اهلل ،حتى أن أحدهم بعد
 .)73:73وهكذا أدركوا أن ّ
بر اإل نسان عليل وغير كامل ويحتاج ً
3
ومر" إر.73:3
شر ا
نص الكتاب المقدس "إن تركك الرب إلهك ا
 2راجع 3كو ،72:73،7: ،7:73غل ،3:5رو.3:3
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رؤيته السيرافيم في األعالي وكشفه المكنونات السمائية قال" 8ويل لي ..ألني إنسان نجس الشفتين ،وأنا

ٍ
شعب نجس الشفتين" (إش  .)586أظن أنه ما كان يشعر بنجس شفتيه ما لم يكن قد ُمنح له أن
ساكن بين
عالما بنجاسته التي كان جاهلا بها من قبل ونجاسة
ُيدرك نقاوة الكمال الحقيقي التام برؤية اهلل ،الذي فجأة صار ا

أيضا قائلا" :ها أنت
من حوله… شاملا في توسله العام ليس فقط جماعة األشرار بل وجماعة الصالحين ا
ٍ
كنجس وكثوب ع ادة" (إش .): ،5::1
سخطت إذ أخطأْنا .هي إلى األبد فنخلص ،وقد صرنا كلنا
إنني أسأل أي شيء يمكن أن يكون أوضح من هذا القول الذي ال يتكلم فيه النبي عن عمل واحد بل

شيئا في حياة الناس أكثر تلوثاا
عن كل تقوانا ،متأملا جميع األشياء أنها دنسة وكريهة .وألنه لم يستطع أن يجد ا
دائما في خطاياهم،
ونجاسة اختار بأن يقارنها بثوب ع ادة ،ومع أنه يقول هنا بأن القديسين قد أخطأوا بل ومكثوا ا
إال أنه لم ييأس من الخلص بل يضيف "هي إلى األبد فنخلص" .هذا القول" :ها أنت سخطت إذ أخطأنا" يقابل
قول الرسول" :ويحي أنا اإلنسان الشقيَ ،م ْن ينقذني من جسد هذا الموت؟" وما يلحقه النبي" :هي إلى األبد
فنخلص" تقابل كلمات الرسول" :أشكر اهلل بيسوع المسيح ربنا".
أيضا هذه العبارة" :ويل لي ألني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس
بنفس الطريقة ا

الشفتين" تظهر بأنها تتفق مع الكلمات" :ويحي أنا اإلنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت؟" وما ذكره
ٍ
ومس بها فمي ،وقال:
إلى واحد من السيرافيم وبيده جمرة قد أخذها
بملقط من على المذبح َّ
النبي بعد ذلك" :فطار َّ

ِّ
تماما ما قد نطق به بولس" :أشكر
"إن هذه قد مسَّت شفتيك فانتُزع إثمك و ُكفر عن خطيتك" (إش ):::،1يشبه ا
اهلل بيسوع المسيح ربنا".
ها أنت ترى إذن كيف يعترف جميع القديسين بصدق أن جميع الناس كما هم خطاة مع ذلك ال

أبدا من خالصهم ،بل يبحثون عن تطهير كامل بنعمة اهلل ورحمته...
ييأسون ً

 - 8ليس أحد بال خطية

أيضا تعليم المخلص الذي منح تلميذه
ال يوجد أحد بل خطية مهما كان
مقدسا في الحياة .وقد أخبرنا ا
ا
أيضا للمذنبين إلينا" (مت .)73::إذ قدم هذه
نموذج الصلة الكاملة ...إذ نقول" :واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ا

ومنتفخا
ووقحا
عنيدا
كصلة حقيقية يمارسها قديسون ،كما يجب أن نعتقد دون أدنى شك ،فمن يمكنه أن يبقى ا
ا
ا
متهما المخلص نفسه بالجهل والحماقة ،كأن الرب لم يدرك أن بعض
بكبرياء حمق الشيطان فيظن أنه بل خطية ،ا
الناس أمكنهم التحرر من الخطية ،أو كمن كان يعلم بتهاون أولئك الذين عرف أنهم سيستمرون في هذا العلج

طالبين الغفران وهم ليسوا في حاجة إليه؟

 - 9عجزنا عن تجنب الخطية حتى في أثناء الصالة

يجدر بمن ينسب البراءة للطبيعة البشرية أال يناضل بكلمات تافهة لكن لتكن شهادته وبرهان ضميره أنه

بعيدا عن هذا الصلح األسمى .كلا بل باألحرى كل من يتأمل في
هو بل خطية عندما يجد أنه لم ينحرف قط ا
ضميره هو ،وال أقول غيره ،ويجد أنه قد قام بخدمة واحدة فقط بدون أن يشرد ذهنه ولو بكلمة واحدة أو فعل أو

فكرة ،عندئذ يمكنه أن يقول أنه بل خطية .علوة على ذلك إذ نسلم بأن طيش الذهن ال يستطيع أن يتخلص من
هذه األشياء التافهة غير المفيدة ،نعترف بصدق بأننا لسنا بل خطية .ألنه مهما بلغ حرص اإلنسان في حفظ

نظر إلى مقاومة طبيعة الجسد ،أن يحفظه بحسب رغبة روحه .ألنه كلما تقدم الذهن
أبدا ،اا
قلبه ال يستطيع ا
البشري وارتقي نحو نقاوة أسمى في التأمل يرى ذاته بدرجة أعظم أنه غير طاهر ،كما لو كان ينظر في مرآة
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نقاوته .ألن بينما ترتفع الروح إلى رؤيا أسمى وبينما تنظر إلى األمام ،تتشوق إلى أشياء أعظم مما قد بلغته،
فتحتقر األشياء التي تختلط بها وتراها أنها دنيئة وال قيمة لها ،حيث أن النظر األقوى يلحظ أكثر والحياة الطاهرة

توجد حزانا أعظم عندما تجد فيها خطأ ،واصلح الحياة والنضال المنصب وراء الصلح ُيكثر األنين والتنهدات،
مقتنعا بالـدرجة التي ارتقى إليها.
ألنه ال يستطيع أحد أن يستريح
ا
دنسا ،ويجد بواعث
على أي األحوال كلما تنقى ذهن اإلنسان بدرجة أعظم يرى باألكثر ً
جدا نفسه ً
جدا يرى فوقه إلى أي موضع
االتضاع أكثر من الكبرياء .ومهما يكن صعوده إلى درجات أسمى فهكذا باألكثر ً

ُّه" والذي كان متك ًئا في حضنه بهذا القول كأنه من
يتوجهً .ا
أخير نطق الرسول المختار الذي "كان يسوع يحب ُ
إنه ليس لنا خطية ُن ِ
ُّ
الحق فينا" ( يو .)88
ض ُّل أنفسنا وليس
قلب اهلل" 8إن قلنا ُ
ممكنا للطبيعة البشرية أن تصل إلى البراءة فممن
عما إذا كان
 -31اا
ا
أخير إذا كنت تريد أن تبحث بأكثر إتقان ا
يمكننا أن نتعلم هذا بوضوح أكثر من أولئك الذين "قد صلبوا الجسد مع األهواء والشهوات" (غل ،)31:5والذين
صلبوا العا َل" فعلا (غل)71::؟ الذين بالرغم من أنهم استأصلوا جميع األخطاء من قلوبهم بل ويحاولون نزع
قد ُ
فيوما يتمسكون بأنهم ال يستطيعون حتى لساعة واحدة أن يتحرروا
يوما ا
كل فكر وتذكار الخطية ،ومع ذلك مازالوا ا
من قذر الخطية.

 -3هل نمتنع عن التناول ألننا لسنا بال خطية؟

بالرغم من هذا يجب أال نبطل العشاء الرباني ألننا نعترف بأننا خطاة ،لكن يجب أن نسرع إليه بأكثر

حماس لشفاء روحنا وتنقية أنفسنا ،ونبحث باألولى عن علج لجروحنا باتضاع الذهن وايمان ،معتبرين أنفسنا
غير مستحقين أن ننال نعمة عظيمة كهذه ،واال فإنه ال يمكننا أن ننال العشاء الرباني باستحقاق حتى مرة كل

سنة كما يفعل بعض الذين يعيشون في األديرة ،وهكذا يتأملون في هيبة وقداسة وعظمة القرابين المقدسة

السمائية ،كما يعتقدون ليس أحد سوى القديسين واألنقياء يجب أن يتج أروا بتناولها ،وليست هي التي باألحرى
تجعلنا أنقياء .هؤالء يسقطون في غرور أعظم وغطرسة أكثر مما يظهر ألنفسهم بأنهم يتجنبونه ،ألنهم في
الوقت الذي يتناولونه يعتبرون ذواتهم أنهم مستحقون لتناوله .لكن من األفضل بكثير أن نتناوله كل يوم أحد

أبدا أن نلمس األسرار المقدسة
لشفاء أسقامنا ،فنتناوله باتضاع قلبي ،إذ نعتقد ونعترف بأننا ال نستطيع ً

باستحقاق .وهذا خير من أن ننتفخ بإغراء القلب األحمق ،ونعتقد بأننا في نهاية السنة نكون مستحقين أن
نتناوله.

إذ يمكننا إدراك هذا ونتمسك به دعنا باجتهاد أعظم نتضرع إلى رحمة اهلل لكي يعضدنا لنكمل هذا الذي

نتعلمه ،ليس كالفنون البشرية األخرى بواسطة تفسير شفهي سابق ،لكن باألحرى بالخبرة والعمل نعرف الطريق.

أيضا إذا لم ننظر فيه على الدوام ونجدد المسعى في مجمع روحانيين ونفحصه باهتمام بخبرة يومية يصير غير
و ا
معمول به عن طريق اإلهمال ،أو يتلشى بالنسيان الباطل.
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مناظرات يوحنا كاسيان
مع مشاهير آباء البرية
42

اإلماتة
لألب إبراهيم
 -1مقدمة (االشتياق نحو العودة إلى مدينتنا)

هذه المناظرة الرابعة والعشرون التي لألب إبراهيم ،حصلنا عليها بنعمة المسيح ،وقد شملت تقاليد وآراء اآلباء

الشيوخ .وبانتهاء هذه المناظرة بصلواتكم نكون قد انتهينا من الرقم الرمزي ( )42الوارد في سفر الرؤيا عن األربعة

قسيسا الذين يقدمون أكاليلهم للحمل (رؤ  .)2:2وانني بهذا أكون ،كما أظن ،قد أوفيت بوعودي لكم .وعندما
وعشرين
ً
يتوهج هؤالء اآلباء (الذين لهم المناظرات) بالمجد بسبب تعاليمهم ،فإنهم يحنون رؤوسهم للحمل المذبوح من أجل
خالص العالم .فهو وحده الذي من أجل اسمه قد ُوهبت لهم تلك المشاعر السامية ،وأعطوا تلك الكلمات التي نحتاج
نحن إليها لنتعرف على األفكار العالية العميقة...

يجدر بنا أن ننسب استحقاقات العطية لواهب كل صالح ،واذ نحن مدينون له بها يلزمنا أن نردها إليه (بتنفيذ

ما جاء في عطيته ،أي كلماته التي وهبنا إياها على ألسنتهم ،ومن جانب آخر نحدث اآلخرين بها من أجل اسمه).
أخبرنا األب إبراهيم بما في داخل فكرنا ،معترفين له أننا في كل يوم نجد فينا باعثًا يحثنا على العودة إلى

صالحا أكثر خالل غيرتهم ،إذ يخدموننا بسرور
مدينتنا والرجوع إلى أقربائنا ...وأننا على الدوام نفكر في أن نربح
ً
في كل ما نحتاج إليه مما يجعلنا ال ننشغل بإعداد الطعام أو أية اهتمامات جسدية .بجانب هذا كنا نطعم أرواحنا
صالحا أعظم بحديثنا مع كثيرين (عند العودة إليهم) ،فيعودون إلى طريق
على رجاء الفرح ،إذ حسبنا أننا سنربح
ً
الخالص خالل اقتدائهم بنا وانصاتهم لتعاليمنا.

هذا بجانب أننا هناك نكون في نفس المنطقة التي كان يقطنها أجدادنا السابقون ،فيرتسم أمام أعيننا الفرح

المبهج الذي ألقربائنا حينما انسحبوا إلى البرية بسرور ولياقة وتوغلوا في أعماق الغابات...

إذ شرحنا ذلك للشيخ السابق ذكره بطريقة مستقيمة حسب إيمان ضمائرنا ،وأظهرنا بدموع غزيرة عدم قدرتنا

تنهدا عميقًا وقال...
على مقاومة هذا الدافع ما لم تتدخل نعمة اهلل إلنقاذنا ،عندئذ صمت األب وقتًا طويالً ،و ًا
أخير تنهد ً
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 -4زهد الراهب في المشاعر الجسدية

إن ضعف أفكاركما ُيظهر أنكما إلى اآلن لم تزهدا الرغبات العالمية ،وال مارستما إماتة شهواتكما السابقة.

ألن رغباتكما الهائمة تكشف عن كسل قلبيكما ،مع احتمالكما من جهة الجسد فقط .فيلزم دفن كل هذه األمور ونزعها

تماما ،إن كنتما قد أمسكتما بالزهد الحقيقي وبالسبب الرئيسي للوحدة التي نحياها.
من قلبيكما ً

شيء
هكذا أراكما ساقطين تحت هذا الضعف من الكسل الذي يصفه سفر األمثال" :نفس الكسالن تشتهي وال
َ
أيضا "شهوة الكسالن تقتلهُ" (أم 2::4؛  .)42:4:ألنه ال يليق بنا أن نستريح من جهة احتياجاتنا الزمنية مادامت
لها" ،و ً
عظيما من تلك المباهج التي
بحا
هذه االحتياجات ضرورية ومتناسبة مع دعوتنا .فإذا ظننا أننا نستطيع أن نقتنى لنا ر ً
ً

تنبع عن المشاعر الجسدية فال ننزع عنا سلوان أقاربنا ،أما يصدنا قول مخلصنا الذي يستبعدنا عن كل ما ينسب إلى

إلي وال يبغض (يترك) أباهُ وأمهُ وامرأتهُ وأوالدهُ واخوتهُ وأخواته ..فال يقدر
حاجات الجسد قائالً" :إن كان أحد يأتي َّ
أن يكون لي تلمي ًذا" (لو )41::2؟
أيضا أال نحتاج إلى خدمات الرؤساء :الذين بكل شكر
إن كنا قد تخلصنا من حماية والدينا ،فإنه يلزمنا ً
مجانا .فإننا إذ نقتات بغناهم نتحرر من االهتمام بإعداد الطعام ،لكن ترعبنا لعنة النبي
يبتهجون بتقديمهم احتياجاتنا ً
الرؤساء" (مز .)4::21
القائل" :ملعون الرجل الذي يتكل على اإلنسان" (إر  )2::4و"ال تتكلوا على َ

على أي األحوال لو أننا أقمنا قاللينا على ضفاف النيل لكي ما نحمل المياه إلى أبوابها (بغير تعب) ،فال

أما يوبخنا قول الرسول الذي يطلب منا االحتمال بغير كلل بل بفرح،
نحملها على أكتافنا بأنفسنا مسافة أربعة أميالَ ،
كل و ٍ
قائالً" :ولكن ُّ
احد سيأخذ أجرتهُ بحسب تعبه":كو4:4؟
لعلنا نجهل أنه حتى في مدينتنا توجد مخازن مملوءة بما ل ّذ وطاب ،وثمار وفيرة وحدائق غناء وأرض خصبة

تمدنا بما نحتاج إليه من طعام بأقل مجهود جسدي ،لكننا نخشى لئال نوبخ بما ُوجه إلى الغني المذكور في اإلنجيل:

تماما مع كل مباهج
"اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك" (لو .)42::1لكننا إذ نحتقر كل هذه األمور ونزدرى بها ً
زمنيا للجسد ،إنما مكافأة أبدية للروح...
نفعا ً
الحياة ،نبتهج بالصحراء القاحلة البعيدة أكثر من كل الملذات إذ ال نطلب ً
محتقر العالم الحاضر في أيامه األولى وحدها (عند
ًا
ألنه قليل على الراهب أن يقوم بالزهد مرة واحدة فقط،

خروجه للدير) ،إنما يلزم أن يستمر في زهده كل يوم ...لهذا يقول الرب في اإلنجيل" :إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر
نفسهُ ويحمل صليبهُ َّ
كل ٍ
يوم ويتبعني" (لو.)44:2

 -3نوع األماكن التي تناسب النساك

من اختبر االهتمام المقلق لنقاوة إنسانه الداخلي ،ال يطلب األماكن الخصبة الكثيرة الثمر ،حتى ال تستميل

صامدا ثابتًا ،إنما يلزمه أن يقوم ببعض األعمال في الهواء الطلق،
ذهنه بفالحتها ،وال تجذبه عن البقاء في قاليته
ً
وهكذا فإن أفكاره تنسكب كما بغير ضابط لتنتشر في الهواء وتفقده تركيز ذهنه وصفاء رؤيته لهدفه.

هذا األمر ال يمكن أن يتطلع إليه إنسان أو يراعيه إال من يحفظ جسده ونفسه محبوسين على الدوام بين حوائط

القالية ،فيكون كصياد سمك ماهر يطلب طعامه بالفن الرسولي ،فإنه بشغف يبقى بغير حركة لكي يصطاد حشود

األفكار السابحة في األعماق كما من على صخر عال .بهذا يستطيع أن يقرر بحذاقة وفطنة ما يلزمه أن يصطاده

رديئا.
صنارته المنقذة ،وما يليق به أن يهمله من أفكار ويتركه بكونه سم ًكا ً
لنفسه بواسطة ّ
:

أي الذين هم في مناصب كبيرة ويودوا أن يقدموا للرهبان خدمات ألجل راحتهم ...فانه ال يليق بالرهبان أن يتكلوا عليهم في كسل.
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 -2األعمال التي تناسب المتوحدين

ساهر ينفذ ما أوضحه حبقوق النبي قائالً" :على مرصدي أقف وعلى الحصن
ًا
كل من يثابر على الدوام
أنتصب ،وأراقب ألرى ماذا يقول لي؟ وماذا أجيب عن شكواي؟" (حب .)::4ويظهر بوضوح كيف أن هذا صعب

ومضني وذلك من خبرة الذين يقطنون صحراء Clamus 4أو  .Porphyrionفمع كونهم منفصلين عن كل المدن
ومساكن البشر بمسافة بعيدة في الصحراء أكثر مما لوحشية منطقة اإلسقيط حيث يحتاج الوصول إليهم إلى السير

سبعة أو ثمانية أيام في وسط برية قاحلة ...لكنهم لما انشغلوا بالزراعة في حدود غير ضيقة ...صارت األفكار المقلقة
تشوش أذهانهم ،حتى صاروا كأناس مبتدئين في الرهبنة ،أو كمن ليس لهم خبرة في الوحدة ،ولم يعودوا يحتملون

السكون والبقاء في القاللي والسالم الذي فيها ،إنما أجبروا على تركها كمن هم تحت التمرين بال خبرة ،ألنهم لم يتعلموا
كيف يوقفوا حركات اإلنسان الداخلي ،ويخمدوا عواصف أفكارهم بالعناية الالزمة والجهاد بمثابرة .إنما كانوا يقضون

أيضا ،إذ كانوا يتحدثون بأفكارهم
يومهم في الهواء الطلق في تعب منطلقين في العراء ،ليس من جهة جسدهم بل وقلبهم ً
عالنية أينما ذهبوا .بهذا لم يراعوا غباوة ذهنهم من جهة اشتياقاتهم ألمور كثيرة ،ولم يتمكنوا من ضبط تفكيرهم الهائم.

واذ لم يكونوا قادرين على احتمال حزن الروح كانوا يحسبون أن السكون الدائم أمر ال ُيطاق ،وأن من ال ينشغل بأعمال

مضروبا بالصمت ومنهك القوى بسبب طول فترة راحته.
مجهدة ...يكون
ً

 -5عدم الخروج من القالية كعالج للقلق

ليس باألمر العجيب أن من يعيش في قالية يجمع أفكاره كما في محبس ضيق ،فإذا خرج من قاليته تضايقه

حشود كثيرة من األمور المقلقة ،فتجعله يجول هنا وهناك كحصان جام ٍح ...لكن إذ يعود بسرعة إلى قاليته فإن األفكار

تعود إلى مكانها المناسب لها .أما من يسمحوا لها بالجوالن بطريقة دائمة ،فإنهم يصيرون إلى حالة أشر .فإن العاجزين
عن معرفة كيفية الصراع ضد استف اززات خياالتهم ،إذ يتراخون في القانون الصارم ،ويسمحوا ألنفسهم بالخروج من

أناسا يتخيلون أنهم قادرون على قمع
عالجا في حالة أكثر
قالليهم ،يصيرون بما يحسبونه
ً
ً
مرضا ...هؤالء يشبهون ً
مثلجا ،وهم ال يدرون أنهم بهذا ُيلهبون نيرانها بدالً من إخمادها...
ماء ً
ُ
الح َّمى الداخلية بشربهم ً

 -6كيف يضبط الراهب أفكاره؟

يجدر بالراهب أن يوجه كل اهتمامه إلى جانب واحد ،وأن يضبط كل أفكاره التي تثور فيه وتدور في ذهنه،
إنسانا يرغب في بناء قبو ٍ
عال على
موجهًا إياها إلى هذا االتجاه ،أي إلى تذكر اهلل .وذلك كما اإلنجيلي لوقا كان
ً
ْ
شكل قوس دائري يلزمه أن يرسم بدقة خطا دائرًيا حول المركز… ألنه اإلنجيلي لوقا حاول أن ُينفذ هذا العمل من
غير أن يحدد مركز الدائرة فإنه مهما بلغت دقته ومهارته في فنه يستحيل عليه أن يحفظ محيط الدائرة بغير أن يخطئ

أيضا أذهاننا إن لم َي ُدر العمل فيها حول حب الرب وحده كمركز ثابت لها غير متحرك ،فإن
أدنى خطأ… هكذا ً

أعمالنا وتقاليدنا – بسبب الظروف – تنحرف عن باالستنارة السامية… هذا الحب ،الذي بدونه لن يقوم التركيب
الخاص بالبناء الروحي الذي مهندسه بولس مهما كانت المهارة ممتازة ،وال تستطيع أن تمتلك المنزل الجميل الذي
َّ
اشتاق إليه الطوباوي داود في قلبه لكي يقيمه للرب قائالً" :يا ُّ
محل بيتك وموضع مسكن مجدك"
أحببت
رب
ُ

(مز.)4:41

بدون الحب يقيم اإلنسان في قلبه ،بغير بصيرة ،منزالً غير جميل ال يليق بالروح القدس ،وال يكون له

شرف استقبال القدوس الذي يقطن (في القلب) إنما يسقط في الحال ،وينهدم البناء في بؤس.
 4المؤسسات .42::0
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 -7سؤال بخصوص ابتعاد الرهبان عن أقربائهم
جرمانيوس :حقًا إنه قانون نافع وضروري تقدمه بخصوص نوع األعمال الواجب القيام بها في القاللي ...لكن األمر
فضا باتًا ،مع أننا نراكم هنا
تاما ،إذ ترفض ذهابنا إليهم ر ً
الغامض بالنسبة لنا هو :لماذا يلزمنا تجنب أقربائنا ً
تجنبا ً
وأنتم بال عيب تسلكون في كل طرق الكمال ،ليس فقط ساكنون في بلدكم بل منكم من لم يخرج خارج قريته ،فلماذا
هذا األمر لم يضركم؟

 - 8إبراهيم

أمور رديئة تُؤخذ من أمور صالحة ،ألنه متى تمثل إنسان بآخر فقام بنفس فعله ولكن ليس بنفس
حيانا نرى ًا
أ ً

الفكر وال ذات الغاية أو بنفس الصالح يسقط للحال في شباك الخداع والموت ،خالل نفس األمور التي بها ربح اآلخرون

ثمار الحياة األبدية .ذلك مثل الصبي الذي حارب مع رجل الحرب الجبار (جليات) ،فإذ لبس حلة شاول الحربية الثقيلة
وجدها تتناسب مع الرجال وحدهم بينما تضر الشاب الغض .أليس بتمييز مملوء حكمة اختار الشاب السالح المناسب

مسلحا نفسه ضد عدوه الغبي ال بترس وال درع كاآلخرين ،بل بالسالح الذي يمكنه هو أن يستخدمه؟ لذلك
مع صبوته،
ً
يجدر بكل إنسان منا أن يأخذ في اعتباره قياس طاقاته حسب حدوده ،حتى يختار النظام الذي يسره .ألنه وان كانت

كل الطرق صالحة ،لكنها ليست كلها تناسب الجميع.

فإن كانت حياة النساك حسنة ،فهذا ال يعنى أنها تناسب الكل .فإن كثيرين شعروا أنها غير نافعة لهم ،بل

ومضرة .ليس ألننا محقون في اختيارنا نظام الشركة ...أن نعتبر أنه يلزم على كل أحد أن يسلك نفس الطريق .هكذا
جدا ،لكنه ليس الئقًا بالجميع ...لهذا يجدر بنا أن نزن نظم هذه المنطقة ونقارن
أيضا االهتمام بإضافة الغرباء أمر نافع ً
ً

ونقدر قوة الناس من صنعهم للفضيلة أو الرذيلة بصورة دائمة ...ألن ما هو صعب بالنسبة إلنسان
كل نظام باآلخرّ ،

ُمة معينة قد يكون بالنسبة ألُمة أخرى عادة ألزمتهم بها الطبيعة.
من أ َّ

مثال ذلك نجد بين األمم اختالف في الطقس ،مما يجعل البعض يقدر على احتمال البرد القارس والحر الالفح

دون أي غطاء يأوون تحته أجسادهم ،بينما ال يحتمل غيرهم هذا الجو قط مهما كانت قوتهم ...هكذا فإننا لو كنا نراكما

متساويين في الفضيلة والمثابرة (مع الرهبان الساكنين في قراهم هنا) فإنه ال حاجة لنا أن نطلب منكم االنعزال عن
اخوتكما وأقاربكما.

 -2ولكي ما تستطيعا أن تقيسا قوتكما باختبار دقيق سأشير عليكما بما حدث مع ذلك الشيخ ،أي األب أبولوس ،حتى
إذا ما فحصتما قلبيكما سرًيا وتقرران أنكما لستما أقل منه في هدفه وصالحه ،عندئذ يمكنكما أن تتجاسران وتبقيان
في مدينتكما ،وتعيشان بجوار أقربائكما من غير أن ينحرف هدفكما أو يصيبكما ضرر من هذا السلوك...

جدا لكي يساعده في إنقاذ ثوره إذ سقط في
جيا إيَّاه أن يأتي معه بالقرب من ديره ُ
يوما متر ً
لقد جاءه أخوه ً
بركة عميقة وال يقدر أن ينتشله بمفرده .عندئذ أجابه اآلب أبولوس بحزم قائالً" :لماذا لم تسأل أخاك األصغر الذي
ظانا أنه بسبب كثرة زهده ونسكه
هو أقرب إليك مني؟ واذ ظن األخ أن األب نسى موت أخيه الذي انتقل منذ زمن بعيدً ،

عاما؟" سأله اآلب أبولوس" :أما تعلم
الدائم ضعفت ذاكرته أجابه" :كيف أطلب ذلك من إنسان مات منذ خمسة عشر ً

عاما ،وال أقدر أن أخرج من مقبرتي التي في قاليتي لكي أساعدك في
إنني أنا ً
أيضا قد ُمت عن العالم منذ عشرين ً

أمور تخص شئون الحياة الحاضرة؟! إن المسيح ال يسمح لي ،ولو إلى قليل ،أن أتراخى في هدفي في اإلماتة التي
دخلت فيها ،بأن أذهب ألخرج ثورك ،هذا الذي لم يسمح لدفن والد ذاك الذي ُدعي ،ودفن األب أليق من إخراج الثور!"
هكذا هل تبحثان أسرار صدريكما وتتأمالن باهتمام إن كنتما تثابران على الدوام بهذه الدقة من جهة ارتباطكما

2:0
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مضر لكما .أقصد
بأقربائكما؟ فإن رأيتما أنكما تشبهانه في اإلماتة ،عندئذ يكون جواركما ألقربائكما وأخوتكما غير
ّ
جدا ،تموتان عنهم بطريقة ال تسمحان فيها أن تساعدوهم (في الشئون
أنه عندما تتمسكان بهذا فإنكما وان اقتربتما منهم ً

الزمنية) وال أن تعطال عملكما بسببهم.

 -11هل يقبل الراهب معونة أقربائه؟
جرمانيوس... :كيف يصيب نظامنا ضرر إن تحررنا من كل اهتمام خاص بهذه الحياة تاركين ألقربائنا أن يهيئوا لنا
الطعام ونتفرغ نحن للقراءة والصالة ،حتى إذ نزيل عنا العمل الذي يشغلنا اآلن ُنكرس بأكثر غيرة لالهتمامات الروحية

وحدها؟

 -11إبراهيم:

إنني ال أقدم لك رأيي الخاص ،إنما أذكر رأي الطوباوي أنطونيوس الذي أخزى به كسل راهب معين غلبه

ممارسا
معلنا أنه يطلب لإلنسان فضيلة أعظم،
الالمباالة ...ألنه إذ جاءه إنسان وقال إن نظام النسك هذا غير كاملً ،
ً

ما يخص الحياة الكاملة وحدها بطريقة أكثر مما يليق بالنسبة لسكان البرية ،عندئذ سأله أنطونيوس المبارك عن مكان

مكرسا حياته
متحرر من كل اهتمام وعمل يومي،
ًا
مفتخر بمساعدتهم له
ًا
سكناه ،وعندما قال له أنه ساكن مع أقربائه،
ً

للقراءة والصالة بغير انقطاع من غير تشتيت روح ،للحال قال له الطوباوي أنطونيوس :أخبرني يا صديقي العزيز،

هل تحزن ألحزانهم ومصائبهم ،وتفرح ألفراحهم؟ اعترف الرجل بأنه يساهم معهم في ذلك ،عندئذ قال له الشيخ" :يلزمك

أن تعرف أنك ستُدان في العالم اآلتي عن الجماعة التي تعيش معها هكذا مشترًكا معهم في ربحهم وخسارتهم ،فرحهم

وحزنهم" ..واذ لم يقتنع بهذا أردف الطوباوي أنطونيوس قائالً :هذا النوع من الحياة وهذه الالمباالة ليس فقط تدفع بك
إلى الخسارة السابق ذكرها (ولو أنك ال تشعر بها اآلن ،كما جاء في سفر األمثال" :ضربوني ولم أتوجع .لقد لكأُوني

باء ثروتهُ وهو ال يعرف ،وقد ُر َّ
ش عليه الشيب وهو ال يعرف"
ولم أعرف" (أم  ،)42:44وجاء في النبي" :أكل الغر ُ
أيضا يسحبون ذهنك بغير انقطاع نحو األمور الزمنية ،ويغيرونه حسب الظروف .كذلك إذ يقدمون
(هو  ،)2:4وانما ً
ثمار أيديهم لك ويمدونك بالمئونة ،بهذا يحرمونك من تنفيذ وصية الرسول المبارك ألنه عندما قدم آخر وصية لرؤساء
كنيسة أفسس أكد لهم أنه بالرغم من مشغوليته بواجباته المقدسة الخاصة بالك ارزة باإلنجيل إال أنه كان يعمل من أجل

تها هاتان
احتياجاته واحتياجات الذين يعملون معه في الخدمة قائالً" :أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي َخ َد َم ْ

اليدان" (أع  .)42:40ولكي ترى كيف أنه فعل هذا كمثال لنا يقول في موضع آخر" :إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن
َ
َّ
ٍ
ُيتَمثل بنا ألننا لم نسلك بال ترتيب بينكم ...ليس أن ال سلطان لنا بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوةً حتى تتمثلوا بنا" (4

تس.)4:4،2

 -14أهمية العمل في حياة الراهب

بفضل الزهد في كل غنى نختار الحصول على قوتنا اليومي بعمل أيدينا دون أن نعتمد على غنى أقربائنا،

لئال نميل إلى التأمل في الكتاب المقدس مع كسل ،فتصير قراءتنا عقيمة .لكن األفضل أن يكون لنا الفقر العامل.

مبهجا لنا.
حقا لو أن الرسل علمونا هذا بمثالهم أو رأينا هذا في قوانين آبائنا لكان هذا
ً

هذا ويجدر بك أن تعلم أن هناك خطر آخر ال يقل عن السابق ،وهو أنك تقتات بمعونة الغير وأنت سليم

الجسد قوى البنية ،وهذا ال يليق إال بالضعفاء ...لذا يلزم بالكل أن يعيشوا بالعمل اليومي الذي من أيديهم ،ويجدر

حين
بنا أن نعود إلى وصية المحبة التي أوصانا بها الرسول الذي يمنع مساعدة األغنياء للكسالى قائالً" :فإننا ً
أيضا َ
أيضا" ( 4تس .):0:4
ُكَّنا عندكم أوصيناكم بهذا أنهُ إن كان أحد ال يريد أن يشتغل فال يأكل ً
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هذه هي كلمات الطوباوي أنطونيوس التي نطق بها مع هذا اإلنسان ،وقد علمنا الطوباوي هذا بمثاله...

 -13سبب آخر لعدم عودة الراهب إلى أهله

أيضا ،وأنت شغوف بالعودة إلى مدينتك لنوال ربح أعظم ،اسمع القصة
لكنك إذ تترجى أن تخلص آخرين ً

التي رواها األب مقاريوس...

جدا ،اعتاد أن يحلق للفرد مقابل  4فلسات ،وفي آخر النهار يشتري حاجياته
كان في مدينة ما حالق ماهر ً

جدا .لكن
الضرورية ،ويدخر الباقي .لكنه سمع أن أجرة الحالق في بلد آخر أغلى بكثير فذهب هناك وكسب ًا
كثير ً
في آخر اليوم ذهب إلى الجزار دفع هناك كل ما كسبه لشراء اللحم من غير أن يتبقى له شيء ...فقال في نفسه إنني
هيدا
أعود إلى مدينتي واكتفي بالمكسب المعتدل الذي يكفي حاجاتي ،وأدخر الباقي لشيخوختي ،ألنه وان بدى قليالً وز ً

بحا معتدالً
معا ال يصير ً
مبلغا ً
هينا ...هكذا من األفضل لنا أن نثابر على الدوام نحو هدفنا ،مقتنين ر ً
لكنه بتجمعه ً
في البرية حيث ال يوجد فيها اهتمامات عالية وارتباطات تشتت الفكر وال كبرياء وال مجد باطل وتكون االهتمامات

قيما للغاية ،لكننا
بحا
بالضرورات اليومية أقل ...هذا خير من أن نطلب ر ً
عظيما خالل التحدث مع اآلخرين حديثًا ً
ً
ننهمك في مطالب الحياة العلمانية المملوءة باالرتباطات اليومية .ألنه يقول سليمان" :حفنة راحة خير من حفنتَي تعب
وقبض الريح" (جا.)1:2
في هذه الحبائل يسقط الضعفاء ...إذ بينما هم غير مبالين بخالصهم ،وفيما هم محتاجون تعليم اآلخرين

وارشادهم ،ينخدعون بحيل الشيطان تحت ستار إرشاد وحث اآلخرين على التوبة .هكذا إذا ما حصلوا على ربح من

كثير
حديثهم مع اآلخرين يفقدون صبرهم في األمور الالزم اقتنائها .وهكذا يصير لهم ما قاله حجي النبي" :زرعتم ًا
ٍ
َّ
لكيس مثقوب"
ودخلتم قليالً .تأكلون وليس إلى الشبع ،تشربون وال تروون ،تكتسون وال تدفأُون .واآلخذ أجرةً يأخذ أجرةً
(حج  .)1::ألنه بالحقيقة اإلنسان الذي يضع أجرته في كيس مثقوب يخسر كل ما بدا أنه قد ربحه من حديثه مع
بحا
اآلخرين ،بسبب فقدانه لضبطه نفسه ،والرتباكه الذهني كل يوم .وتكون النتيجة أنه بينما يظن أنه يقدر أن يقتني ر ً

يتغانى وال
وجد َمن َ
عظيما بتعليمه للغير ،إذ به في الحقيقة يحرم نفسه من النمو ،ألنه "ُي َ
ومن يتفاقر وعندهُ
َ
شيء عندهُ َ
ً
المتمجد ويعوزهُ الخبز" (أم .)2::4 ،4::4
غنى جزيل"" ،الحقير وله عبد خير من
ّ
ً

 17-12أمراض النفس
سأل جرمانيوس عن حيل الشيطان في حربه معنا ،فأجابه األب إبراهيم أن المرض ولو أنه يصيب أجزاء

يصوب الشيطان سهامه بطرق
مختلفة من جسمنا ويسمى بأسماء متغايرة إال إنه هو مرض في كل األحوال ،هكذا ِّ

مختلفة إلى أجزاء متباينة من النفس ( 4أجزاء) ،وذلك حسبما يجد مكان ضعفنا ...وقد هاجم العدو الرب يسوع في
الجوانب الثالثة كسائر البشر لكنه فشل .بهذه الروح توقع الشيطان أن يغلب الرب يسوع ،مجرًبا إياه في الثالث نواحي

الوجدانية التي للنفس ،حيث يعلم أنه في هذا قد أُسرت البشرية كلها ،لكن العدو لم يفلح بشباك مكره في شيء .فقد

خبز" (مت .)4:2واقترب
اقترب إلى الذهن من الجانب الذي يخضع للرغبات عندما قال له" :قل أن تصير هذه الحجارة ًا

إلى الجانب الخاص بالغضب عندما حاول أن يثيره ليطلب عظمة الحياة الزمنية وممالك هذا العالم (ألن محبتنا للعالم

أيضا اقترب إلى الجانب الخاص باإلدراك عندما قال له" :إن كنت ابن اهلل فاطرح نفسك
هي التي تثير الغضب) .و ً
إلى أسفل ،ألنه مكتوب أنهُ يوصي مالئكته بك ،فعلى أياديهم يحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك" (مت.)1:2
فاسدا كما كان يظن ...لذلك لم يخضع أي جانب من
في هذا لم تأت خداعاته بشيء ،ألنه لم يجدفيه ً
شيئا ً

في شيء" (يو.)40::2
الجوانب التي في نفسه للعدو عندما جربه ،إذ قال" :ألن رئيس هذا العالم يأتي وليس لهُ َّ

2:4
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هين"
 -44استفسار عن القول" :حملي خفيف ونيري ِّ

عالجا لكل األوهام (األضاليل) وحيل الشيطان التي تربكنا ،شارًحا لنا ذلك بتعليمك،
جرمانيوس :إنك إذ تهبنا بنعمة اهلل
ً

فإننا نسألك أن تشرح لنا هذه العبارة الواردة في اإلنجيل" :ألن نيري هيِّن وحملي خفيف" (مت ،)40:::ألنه يبدو حمله

ومضادا لقول الرسول" :وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع ُيضطَهدون" (4تى.):4:4
ثقيالً
ً
فكيف يكون خفيفًا وهو مفعم باالضطهادات التي ال يمكن أن تكون سهلة وخفيفة؟!…

 -43إبراهيم:

تماما ،وذلك إذا ما اقتربنا من طريق الكمال كما
يمكننا من خبراتنا أن نؤكد بسهولة أن قول مخلصنا حقيقي ً

المضرة ،دون أن نسمح لشيء ما من أمور هذا العالم
يليق حسب إرادة المسيح ،وبإماتة كل رغباتنا ،ونزع كل الشهوات
َّ

أن يبقى فينا ...وأن نعرف أننا لسنا سادة ألنفسنا بل بالحقيقة ننطق بكلمات الرسول القائل" :فأَحيا ال أنا بل المسيح

في" غال .)40:4
يحيا َّ

وصعبا على من احتضن بكل قلبه نير المسيح ،متأسسا على االتضاع
ألنه أي شيء يكون ثقيالً
ً
أسر بالضعفات والشتائم
فرحا بكل ما يصيبه قائالً" :لذلك ُّ
الحقيقي ،مثبتًا أنظاره على آالم الرب على الدوامً ،
ٍ
قوى" (4كو.):0::4
والضرورات واالضطهادات والضيقات ألجل المسيح ،ألني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا ّ
محتقر بإرادته ،من أجل المسيح ،كل
ًا
إنني أسأل :أية خسارة يمكن أن تصيب ذاك الذي ُيسر بالزهد الكامل

ناظر إلى كل ملذات هذا العالم كنفاية من أجل ربحه المسيح ،متأمالً على الدوام في وصايا
مباهج هذا العالمً ،ا
َّ
فداء عن نفسه؟!"
المسيح" ...ألنهُ ماذا ينتفع اإلنسان لو َربح العالم كله وخسر نفسهُ؟! أو ماذا ُيعطي اإلنسان ً
مت41::1؟! أية خسارة يمكن أن تضايق ذاك الذي يعرف أن كل ما يأخذه من الغير ال يمكن أن يبقى في ملكيته،
ٍ
ٍ
بشيء" (:تي)4:1؟! أية
بشيء وواضح أننا ال نقدر أن نخرج منه
معلنا بجسارة ال تنهزم ":ألننا لم ندخل العالم
ً
ذهبا وال َّ
نحاسا في مناطقكم.
فضةً وال
احتياجات يمكن أن تهزم شجاعة ذاك الذي يعرف أنه يعمل من غير أن يقتنى " ً
ً

عصا" (مت)2::0،:0؟
زوًدا للطريق وال ثوَبين وال أحذية وال ً
وال م َ

كيف يمكن ألي جهاد أو أية وصية صعبة لآلباء أن تقلق سالم ذاك الذي ليست له إرادة ذاتية ،إنما بصبر،

بل بفرح يقبل ما يأمرونه به ،ويتمثل بمخلصه الذي يطلب إرادة اآلب ال إرادته قائالً" :ليس كما أريد أنا بل كما تريد
أنت" (مت)42:41؟

أية مضايقات أو اضطهادات يمكن أن ترعب أو تنزع فرح ذاك الذي على الدوام يفرح مع الرسل عندما

جلدوهم ،مشتاقًا أن ُيحسب أهالً ألن يحتمل العار من أجل المسيح؟

هينا وال خفيفًا كقول غير المؤمنين ،محاربين إيانا
 -42ولكن الحقيقة أنه بالنسبة لنا يبدو كأن نير المسيح ليس ً
باعتراض غبي ضد وصية أو نصيحة القائل" :إن أردت أن تكون كامالً فاذهب وب ْع كل (تخلى عن) أمالكك… وتعال
اتبعني" (مت  ،)4:::2وهذا ألننا نحتفظ بمقتنيات هذا العالم.

إذن كيف تصير حالوة نير المسيح العجيبة ُمرة إال بسبب مرارة شرنا؟ كيف يصير الحمل اإللهي الخفيف

للغاية ثقيالً ،إال ألننا في وقاحتنا العنيدة نستهين بالرب الذي به نحمل حمله ،خاصة وأن الكتاب المقدس بنفسه
ِ
مسك" (أم  ،44:5حك )16 :11؟
ُ
يشهد بذلك بوضوح قائالً" :الشرير تأخذهُ
آثامه وبحبال خطيته ُي َ
أقول إنه من الواضح أننا نحن الذين نجعل من طرق الرب السهلة السليمة طرقًا متعبة ،وذلك بسبب حجارة
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محجرا ،ونترك الطريق الذي وطأته أقدام كل القديسين ،بل
شهواتنا الرديئة الثقيلة ،إذ بغباوة نجعل الطريق الملوكي
ً
وسار فيه الرب نفسه ،باحثين عن طريق ليس فيه آثار لمن سبقونا ،طالبين أماكن مملوءة أشوا ًكا ،فتعمينا اغراءات

المباهج الحاضرة ،ويتمزق ثوب العرس باألشواك في الظالم… وقد تغطى الطريق بقضبان الخطايا ،حتى أننا ليس
فقط نتمزق بأشواك العوسج الحادة ،وانما ننطرح بلدغات الحيات المميتة واألفاعي المتوارية هناك ،ألنه" :شوك وفخاخ

في طريق الملتوي" (أم .)2:44

يقول الرب في موضع آخر بالنبي" :ألن شعبي قد نسيني ...وقد أعثروهم في طرقهم في السبل القديمة

ليسلكوا في ُش َع ٍب في طريق غير مسهل" (إر  .):2::4ويقول سليمان" :طريق الكسالن كسياج من شوك" (أم
 .):2::2هكذا إذ يضلون الطريق السماوي الملكي ،يعجزون عن الوصول إلى المدينة التي وجهت إليها نظرتنا .وقد
عبر عنها سفر الجامعة بصورة رمزية قائالً عنها أنها أورشليم( ...جا  .):2::0بمعنى أنها "أورشليم العليا التي هي

حرة" (غل .)41:2
جميعا) فهي َّ
ُّ
أمنا ( ً

يوميا على احتمال التعب ،ألن الرب
أما الذي يترك هذا العالم بحق ويحمل نير المسيح ويتعلم منه ،ويتدرب ً

"وديع ومتواضع القلب" (مت  ،)42:::فإنه يبقى على الدوام بغير اضطراب من كل التجارب ،وبالنسبة له "كل األشياء
امة (مي :4
معا للخير" (رو  .)44:4فكما يقول النبي (ميخا) أن كلمات اهلل صالحةً َن ْح َو َم ْن َي ْسلُ ُ
تعمل ً
ك باال ْستقَ َ
.)4

 -45فائدة التجارب

في وسط التجربة ننال بواسطة الصراع نعمة المخلص المترفقة التي تهبنا مكافآت عظيمة ...ألن عالمة

الفضيلة السهلة العظيمة هي أن تبقى غير مزعزعة عندما تحدق بها المضايقات والمحن ،فتبقى في إيمان وشجاعة

محتمية في حصون اهلل .وفي الهجوم تتسلح كما لو كانت مع جيوش الفضيلة التي ال تُقهر ،فتنتصر على عدم الصبر،
وتنال قوة أعظم ألن" :القوة في الضعف تكمل" .ويقول الرب" :هأنذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود ٍ
حديد وأسوار
نحاس على كل األرض ...فيحاربونك وال يقدرون عليك ألني أنا معك يقول الرب ألنقذك" (إر.):4::،:2

صعبا وعنيفًا،
بحسب تعليم الروح الواضح نجد أن الطريق السماوي الملوكي سهل وبسيط حتى لو شعروا به
ً
وذلك ألن الذي يخدمونه بتقوى وايمان يحملون نير الرب ويتعلمون منه ،ذاك الذي هو وديع ومتواضع القلب ،وللحال

تعبا بل راحة لنفوسهم بواسطة عطية الرب .ويشهد الرب
يلقون عنهم طرق الشهوات األرضية الصعبة ،وال يجدون ً
بنفسه على لسان ارميا النبي قائالً" :قفوا على الطرق وانظروا واسأَلوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح وسيروا
ٍ
وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض ويصير المعوج
فيه فتجدوا راحة لنفوسكم" (إر .):1:1ألنه بالنسبة لهم "كل
مستقيما والعراقيب سهالً" (إش )2:20وبالتالي "ليس عوز لخائفيه (لمتَّقيه)" (مز.)2:42
ً

تعبين والثقيلي األحمال وأنا أريحكم" ،للحال
عندما يسمعون المسيح يعلن في اإلنجيل" :تعالوا َّ
الم َ
إلي يا جميع ُ

هين وحملي خفيف" (مت .)44:::،40
يلقون عنهم ثقل خطاياهم ،ويتحققون ما قد جاء بعد ذلك" :ألن نيري ّ

أتعابا
إذن طريق الرب مريح لمن يحفظ وصيته .لكننا إذا كنا ببعض السهو المتعب نجلب ألنفسنا أحزًانا و ً

صعبا،
عظيما تابعين طريقًا
جهدا
فإننا نبذل ً
معوجا لحفظ وصايا العالم ،وفي هذا الطريق نجعل نير المسيح ثقيالً وحمله ً
ً
ً

تعوج طريقهُ وعلى الرب يحنق قلبهُ" (أم  .)4::2واذ يقال "ليست طريق الرب مستوية"
وذلك كقول العبارة" :حماقة الرجل ّ

يجيب "أَطريقي هي غير مستوية أَليست طرقكم غير مستوية؟!" (حز .)42::4

2:2
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جدا إذا ما قارنت زهرة البتولية الحلوة
في الحقيقة تستطيع أن تتبين كيف أن نير المسيح أسهل وحمله أخف ً

العطرة الرائحة ونقاوة الطهارة بالنسبة لحمأة الشهوة الدنسة الكريهة الرائحة ،وقارنت هدوء الرهبان وسكونهم وابتعادهم
عن المخاطر والخسائر التي تشغل أذهان الناس في العالم باهتمامات الغنى واضطراباته القارضة المملوءة قلقًا...

 -46هل يتحقق وعد الرب بالمائة ضعف في هذا العالم؟

باألحرى إن جزاء المكافأة التي وعد بها الرب هو مائة ضعف في العالم بالنسبة للذين زهدهم كامل ،إذ يقول:
ٍ
ُّ
الدا أو حقوالً من أجل اسمي يأخذ مائة ضعف ويرث
أما أو ام أرَةً أو أو ً
"وكل َمن ترك بيوتًا أو إخوة أو أخوات أو ًأبا أو ً
الحياة األبدية" (مت  .)42::2يتحقق هذا بحق وصدق ،وال يضطرب إيماننا ألن كثيرين استغلوا هذا النص كفرصة
جسديا في األلف سنة …4لكن األمر المعقول
لبلبلة مفاهيم البعض قائلين بأن هذه األمور (المائة ضعف) تتحقق
ً
تاما أن من يتبع المسيح تخف عنه اآلالم العالمية والملذات األرضية ،متقبالً إخوة وشركاء له
جدا والواضح
ً
ً
وضوحا ً

روحيا .فيقتني حتى في هذه الحياة حب أفضل مائة مرة عن (الحب الناتج عن الرباط
في الحياة ارتبط بهم ارتباطًا
ً
الدموي) .فبين اآلباء واألبناء واإلخوة والزوجات واألقارب يقوم الرباط على مجرد عالقات القربى ،لذا فهو قصير األمد

وينحل بسهولة .أما الرهبان فيحتفظون بوحدة باقية في ألفة ،ويملكون كل شيء في شركة عامة بينهم ،فيرى كل إنسان
أن ما الخوته هو له ،وما له هو الخوته .فإذا ما قارنا نعمة الحب التي لنا هكذا بالنسبة للحب الذي يقوم على مجرد
الرباطات الجسدية ،بالتأكيد نجده أعذب وألذ مائة ضعف.

أيضا نقتني من العفة الزيجية (حيث ترتبط النفس بالرب يسوع كعريس لها) سعادة تسمو مئات المرات
هكذا ً

عن السعادة التي تتم خالل وحدة الجنس.

وعوض الفرح الذي يختبره اإلنسان بملكيته حقل أو منزل ،يتمتع ببهجة الغنى مئات المرات بكونه ابن هلل
يملك كل ما يخص اآلب األبدي واضعا في قلبه وروحه مثال االبن الحقيقي القائلُّ " :
كل ما لآلب هو لي" (يو .):2::1
ً
ٍ
إنه يربح لنفسه كل شيء ،منصتًا كل يوم إلعالن الرسول" :كل مالي هو لكم" ( :كو .)44:4
هكذا يتحقق لنا المائة ضعف عن طريق تقبلنا ألمور من نوع أعظم في القيمة ...فلو أعطينا عوض وزن

ذهبا ،بهذا يكون قد رد لنا ما هو أكثر من مائة ضعف .وهكذا
معين من النحاس أو الحديد أو أي معدن شائع وزنه ً
عوض المباهج المزدرية والعواطف األرضية ُيوهب لك فرح روحي وسعادة الحب الثمين للغاية ،ولو بنفس الكمية ،لكنه
أفضل منها مائة ضعف وأكثر.

لكي ما أوضح هذا بمثال أقول :قد كان لي زوجة من أجل إشباع عاطفة شهوانية ،واآلن صارت لي في

تقديس مبارك وحب المسيح الحقيقي .فالمرأة كما هي واحدة ،لكن محبتي لها قد تضاعفت مائة مرة من حيث النوع.
واذا ما استبدلت الغضب المثير والحنق بالوداعة الدائمة والصبر ،وعوض اإلجهاد المقلق والتعب أخذت

السالم والتحرر من االهتمام ،وعوض االضطراب األرضي العقيم نلت ثمار الحزن المبارك ،وعوض بطالن الفرح

الزمني أخذت غنى المباهج الروحية ،أما ترى أنك بذلك تكون قد كوفئت عن المشاعر التي تتركها بمائة ضعف؟!…

واذا ما استبدلنا لذة الخطية الوقتية الزائلة ببركات الفضائل المضادة ،فإننا نكون قد نلنا مباهج أفضل مائة ضعف...
اآلن لنترك التأمل في طبيعة األمور التي يعوضنا بها المسيح في هذا العالم مقابل احتقارنا الربح الزمني،
 4لألسف يفسر البعض األلف سنة ،على أن السيد المسيح سيملك ألف سنة مع المؤمنين على األرض ،وهذا يخالف روح المسيح ،لكن المسيح
روحيا.
حاليا يملك على قلوبنا مل ًكا
ً
ً
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ٍ
خصوصا ما ورد في إنجيل مرقس القائلَّ " :
أما أو ام أرَةً
ً
الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتًا أو إخوة أو أخوات أو ًأبا أو ً
الدا أو حقوالً ألجلي وألجل اإلنجيل إالَّ ويأخذ مائة ضعف اآلن في هذا الزمان بيوتًا واخوة وأخوات وأمهات
أو أو ً
الدا وحقوالً مع اضطهادات وفي الدهر اآلتي الحياة األبديَّة" (مر .)42::0،40ألن ذاك الذي من أجل اسم
وأو ً
المسيح يزدري بمحبة أب أو أم أو طفل ويسلم نفسه للحب النقي لكل الذين يخدمون المسيح ،فإنه ينال مائة ضعف

من اإلخوة األقرباء ،ويصير له آباء كثيرون ،ويرتبط برباط إخوة أشد ح اررة في حب عجيب .ويغتني بأمالك كثيرة
مكانا ...في نفس الوقت ال يختطف ملكوت السموات من
فتصير كأن كل األديرة له ،أينما ذهب في العالم يجد له ً
كان كسال ًنا أو مهمالً أو مترفًا أو مدلالً إنما يختطفه الغاصبون .ومن هم الغاصبون؟ هم بالتأكيد الذين ال يقسون
على اآلخرين بل على أنفسهم ،نازعين عنهم مباهج الحياة الحاضرة بقوة ممدوحة ،معلنين بنعمة الرب أنهم غاصبون

غصب ،والغاصبون يختطفونهُ"
ممتازون ،وبهذا يسرقون ملكوت السماوات بقوة ،إذ يقول الرب" :ملكوت السماوات ُي َ
(مت .):4:::

هؤالء بالتأكيد يستحقون المديح كغاصبين يغتصبون العنف لهالك ذواتهم ...أو بالتأكيد "هالك تنفيذ شهواتهم

ورغباتهم" .وذلك لما كان اإلنسان يسحب هذه الشهوات والرغبات ويميتها ،فإنه يبث عنفه ألجل هالكه ،أي هالك لذاته
مسرةً وبكل أشغالكم تسخرون...
ورغباته التي تنتهرها الكلمة اإللهية بالنبي قائلة" :ها إنكم في يوم صومكم تُوجدون َّ
إن رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك" (إش  .):4،4:24وقد أضاف النبي التطويب الموعود به لمن يترك
حينئذ َّ
ٍ
تتلذذ بالرب وأُركبك على مرتفعات األرض وأُطعمك ميراث يعقوب أبيك
مسرته ويمسك بمسرة الرب قائالً" :فإنك
ألن فم الرب تكلم" (إش .):2:24

مشيئة الذي
مشيئتي بل َ
يعطينا ربنا ومخلصنا نفسه مثاالً لنزع إرادتنا قائالً" :ألني قد نزلت ...ليس ألعمل َ

أرسلني" (يو .)44:1يظهر هذا النوع الجيد من ترك اإلرادة في حياة السالكين في نظام الشركة تحت قيادة اآلباء ،حيث

شيئا بغير مشورة األب...
ال يصنعون ً

ملهبا فينا
بمثل هذه العبارات ناقش األب إبراهيم أصل الخداعات المملوءة ًا
مكر التي يقترحها الشيطان عليناً ،

أيضا يلتهبون بهذا ،ولو أننا كتبنا هذه األمور في صورة
الشوق نحو اإلماتة الحقيقية ،حيث نرجو أن نرى كثيرين ً
مختصرة...

ملخص المبادئ
 ينبغي على الراهب أن يموت عن عالقات القرابة البشرية ليحب البشرية كلها في الرب يسوع.
 يجدر بالراهب أال ينشغل باألعمال الكثيرة ،وفي نفس الوقت ال يعتمد على أقربائه أو غيرهم في المئونة

الضرورية له ،ألن من ال يعمل ال يأكل.
المادي.

 ال يجوز عالج القلق وغيره من األمراض الروحية بطرق خارجية كالهروب من القالية واالنشغال بالعمل
 حمل المسيح الخفيف ونيره هين بالنسبة لمن تأسس على حياة االتضاع الحقيقي ،مثبتًا أنظاره على آالم

الرب على الدوام.

 خطايانا هي التي جعلت حمل المسيح بالنسبة لنا ثقيالً ال ُيحتمل.

2:1
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 اهلل يرد لنا كل ما نتركه مائة ضعف في العالم وحياة أبدية في الدهر اآلتي.
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المؤسسات لنظام الشركة
ينقسم هذا العمل إلى جزئين:
ا .الجزء األول يحوي أربعة كتب:

الكتاب األول عن مالبس الراهب.

الكتاب الثاني عن الخدمة الليلية حسب الطقس المصري.

الكتاب الثالث عن الخدمة النهارية حسب طقس فلسطين وما بين النهرين.

الكتاب الرابع عن جاحدي العالم أو الحياة العامة للذين نبذوا العالم من أجل اهلل ،والفضائل الالئقة بهم.
فعن مفعاهيم الكنيسعة األولعى

موجز لما ورد في هذه الكتب األربعة مع اقتباسعات هامعة تكعع
ًا
وقد قدمت
حاليا بهذا الموجز .
للحياة الرهبانية ،خاصة لنظام العركة ،ونظرتها للفضائل المسيحية .واني اكتفي ً
ب .الجزء الثاني يحوي ثمانية كتب عن الثمانية خطايا الرئيسية.

الكتاب الخامس :عن روح النهم أو الشره.

الكتاب السادس :عن روح الزنا.

الكتاب السابع :عن روح الطمع.

الكتاب الثامن :عن روح الغضب.

الكتاب التاسع :عن روح االكتئاب.

الكتاب العاشر :عن روح الضجر.

الكتاب الحادي عشر :عن روح المجد الباطل.
الكتاب الثاني عشر :عن روح الكبرياء.

فامععا أرسععل ال ارهععب باسععيليوس الس عرياني (السععاب ) ترجمععة لخمسععة كتععب ،وقععد قامععت
منععذ أك ععر مععن 5
ً
كنيسععة مععارجرجس برسععبورتنه بنعععرها بعععد تبسععيط الل ععة حتععى يمكععن للعععباب اانتفععا بهععا .كمععا قععام اجتمععا العععباب

بتعريب كتابين.

راج القمص تادرس يعقوب ملطي :القديس يوحنا كاسيان. 711 ،
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مؤسسات نظام الشركة
للقديس يوحنا كاسيان
5

في روح النهم
خطية النهم ال األكل!

خلع اهلل اننسععان لكعي يعمععل فععي الجنعة (تع  ،) 5:2ا لينحنععي بكعل كيانععس الجسععدي والنفسعي تحععت قععل

عععهوة األكععل والعععرب ،فالطعععام والععراب همععا فطيععة وبركععة مععن قبععل الععرب لكععي يسععتطي اننسععان أن يحيععا ويعمععل،

دوما بال انقطا (يو.) 1:5
متعبهًا باهلل الذي يعمل ً

القدرة فلى األكل والععرب بركعة معن قبعل اهلل العذي خلع النباتعات ب مارهعا الععهية لكعي ي،كعل اننسعان ،ا

ُليستعبد لعهوة الطعام.

عهوة الطعام المبالغ فيها أو خطية النهم ،سواء بالرغبة في امتالء البطن بال عب  ،أو الرغبعة فعي األكعل

غالبعا معا يععير إلعى
في غير موافيد الطعام ،أو التلذذ ب،نوا ٍ معينة ،تكع فن ف ار ٍغ
ٍ
داخلي .فعالنهم هعو ترمعومتر ً
مرض لح بالنفس ،أفقدها فرحها وسالمها وعبعها ،ف،فسحت المجال للجسد لعلس بك رة الطعام ب ير ضعابط يمكعن
أن ينع ل اننسان .لهذا فعالج النهم ليس هو مجرد اامتنا فن األطعمة ،وانما إعبا األفما الداخلية بالخبز

النازل من السماء.

لقد أوضح القديس يوحنا كاسيان المبادئ التالية:

 .الصوم الروحي الحقيقي هو بداية طري جهادنا.

"ه ذ ه هذذي بدايذذة ا ذراعنال أول اختبذذار لنذذا فذذي األلعذذاب األوليمبيذذة (الروحيذذة) أن نخمذذد شذذهوح الحل ذ

والبطن باالشتيا إلي الكمال".

ًانونيذذا ال
ًانونيذذا إال إ ا ًهذذر جسذذده أوالإ .ومذذن المؤكذذد أن مذذن ال يجاهذذد
"ال يسذذتطيع أحذذد أن يجاهذذد
إ
إ
يكون له نايب في النضالل وال أن يفوز بإكليل المجد ونعمة الغلبة".
 .2ا يخض كل الرهبان لقانون صوم واحد ،إنما حسب صحة الراهب وسنس ظروفس.

ائيا حسذذب مذذا تتطلبذذه الحذذرب ضذذد جهذذاده
"يجذذب علذذك كذذل شذذخف أن يفذذرس علذذي نفسذذه ًانوإنذذا ذ إ
الجسدي".
 .3مععا يع ع ل ذهننععا لععيس مجععرد الصععوم فععن الطعععام ،بععل نقععاوة القلععب الداخليععة ،وان كععان الصععوم فععامالً
2

تعريب الدكتورة نو ار العجمي ونانسي مجدى جرجس بكنيسة العهيد مار جرجس باسبورتنه
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ئيسيا في ذل .
ر ً
"ضبط النفس في الطعام ال يكفي وحده ما لم تتحد بقية الفضائل بال هن".

"من ال يستطيع ضذبط شذهوح بطنذه لذن يمكنذه إطفذاء نذار الشذهوات الجسذدية .فعفذة اننسذان الذداخلي

تُقتني بكمال ه ه الفضذيلة .وال يمكذن التككذد مذن التغلذب علذي الحذروب القويذة إ ا انهذزم الشذخف فذي الحذروب
الاغيرح".
"هك ا يحتقر اننسان األمور الزمنية بكونها وًتية حين يركز نظره علي األمور الثابتة األبديةل ويتكمل

في ًلبه في بركة األمور ال اتية ر م أنه مازال في الجسد".
تماما.
 .5ضرورة االتزام بفترة انقطا فن الطعام ً

"البذذد مذذن تنفيذ طقذذس ًذذانون األاذذوام القذذيمل ولكذذن إن لذذم يليذذه فتذرات انقطذذال عذذن الطعذذام لذذن ياذذل

الشخف إلك هدف الكمال".
 .5يمكن لضعي

البنية أن يبلغ إلى كمال الفضيلة فلعى مسعتوى الععخص القعوي البنيعة ،معادام اننسعان

يضععبط عععهوة الععنهم وفععي نفععس الوقععت يعطععي الجسععد احتياجاتععس .بالقععانون األول ا يقععوده إعععبا الجسععد إلععى فخععا
العهوات ،وبالقانون ال اني ا يقوده حرمان الجسد من احتياجاتس إلى إنها قوتس وفجزه فن القيام بوجباتس.

 .6شهوح الجسد الناتجة عن األاوام الطويلة وال ي يليها ثورات الجسد تتسبب في انرها لمدح مذن

الزمن بدالُ من أن ينتج عنها النقاوح والعفة.

عذائي مع ٍ
عين
دائمعا بنظ ٍعام غ ٍ
 .1يعتمد كمال الذهن ً
كليا فلي ضبط عهوات المعدة ،فالعذي ا يضعبط نفسعس ً
ا تدوم لس النقاوة والعفة.
 .8الاوم مهما بلغ من درجة النسك إن تاله فترات من االسترخاء والراحة ياذير بذال فائذدح ،وبالتعالي

يقود إلى خطية النهم ،فتناول الطعام اليومي بكمية معتدلة أفضل من أصوام نسعكية ك يعرة متقطععة ،وقعد ُفعر أن
أيضا ُيضع من قوة الصلوات نتيجة لتعب الجسد.
الصوم الزائد فن حدوده ُيفقد الذهن سالمس و ً
في الفصل  23يقول إن طبيعة النهم ثالثية:
أوالإ :يوجد من يعجل بموفد الطعام قبل الوقت المناسب.

ثانيا :من ُيسر بامتالء البطن والتهام كل أنوا الطعام.
إ
ثالثإا :من يجد متعة في تناول أفضل أنوا األطعمة وأفخر المآدب.
ومقابل هذا فلى الراهب أن يالحظ ال ة أمور في طعامس:

أوالإ :فليس أن ينتظر الوقت المناسب لكسر الصوم.

مكانا لتخمة البطن.
ثانيا :أا ُيعطي ُ
إ
ثالثإا :فليس أن يرضى ب،بسط أنوا الطعام ،ألن تناول أي طعام غير المعتاد للجمي يحسبس تقليعد اببعاء

فلى أنس دنس ،م ل خطية البطالة ،واافتخار أو التباهي.

القمف تادرس يعقوب ملطي
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الفال األول
االنتقال من المبادئ الرهبانية إلك الجهاد ضد األخطاء الرئيسية الثمانية

هذا هو الكتاب الخامس الذي بمعونة الرب القدير يظهر قر ًيبا ،فبعد أن انتهينا من إفداد الكتعب األربععة

األولي الخاصة بالعادات الرهبانية نقدم ابن بنعمعة اهلل المعطعاة لنعا بفضعل صعلواتكم معن أجلنعا مفهعوم الجهعاد ضعد

الخطايا ال مانية الرئيسية أي:

ثانيا :الزنى.
أوالإ :النهم أو لذة الطعام.
إ
ثالثإا :حب التمل وتعريفس الحقيقي هو محبة المال.

ابعا :ال ضب.
رإ
سادسا :الضجر ،أي تواني القلب.
إ
ثام إنا :الكبرياء.

خامسا :ااكتئاب.
إ
سابعا :المجد الباطل.
إ

نحتاج في بدء هذا العمل إلى صلوات قداسة البابا (األسق ) كاستور كي ما نستح أواً أن ندرس

بدقة أصل كل خطية وطبيعتها ،مهما كانت ص يرة أو خفية أو غامضة ،م نعرح بوضوح كامل مسببات كل

أخير نعرض ُسبل العفاء والخالص منها.
خطية ،و ًا

الفال الثاني

انتشار ه ه الخطايا بين الكثيرينل لكنهم يتجاهلونها.

يكتع

والحاجة إلك معونة الرب لكي يكشفها لنا

الجمي هذه األهواء حينما تتحدث فنها تعاليم ابباء بوضوح .لكن قبل أن ندركها نسقط فيها،

وهي كائنة في داخلنا ،لكن ا يدر أحد ذل .

لنا قة أنس إلى ٍ
حد ما يمكننا عرحها حتى ينطب فلينا بفضل صلواتكم قول إععياء النبي" :أنا أسير

ًدامك والهضاب أمهدل أكسر مارعي النحاس ومغالي

الحديد أًافل وأعطيك خائر الظلمة وكنوز

المخابئ" (إش .)3 ،2:55وذل كي ما تسير كلمة الرب أمامنا وتمهد أواً أرضنا من كل الهضاب ،أي من
األهواء العريرة التي نعتا إلى اانتصار فليها ،والتي َّ
تدفي سيادتها وسلطانها الخفي في جسدنا المائت،
م الي عرورنا التي تحجبنا فن معرفة

فتستسلم بفضل البحث والعرح ،وبالتالي تُكسر متاريس جهلنا ،وتُقص
الح  ،وتقودنا إلى كنوز المخابئ ،وتكع لنا وللذين نالوا ااستنارة حسب كلمة الرسول" :سينير خفايا الظالم

ويظهر آراء القلوب" ( كو .)5:5بالتالي تُمحص فيون الذهن النقية التي تُعاني من ظلمة العرور ،فنتمكن من
ُ
محاصرة الذهن وجذبس بالقوة نحو النور.
أيضا من عرح إمكانية السقوط فيها بالنسبة لكل من المتحررين منها والذين ا زالوا تحت قيودها.
نتمكن ً
وكقول داود النبي (مز  ) 2 : 31نجتاز في أتون الخطايا التي تلهب فقولنا كي ما نتمكن من اجتياز ينابي
الفضائل التي تطفئ نيرانها ،ونتمت بندى العفاء الروحي فنصل إلى نقاوة القلب م كمال التعزيات.

الفال الثالث

كيف يكون الجهاد األول ضد روح النهمل أي ل ح الطعام

فرفناه بلذة الطعام.
أول ص ار نجتاز فيس هو ضد النهم الذي َّ

نتحدث أواً فن نظام الصوم ونوفية الطعام ،ويلي
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المصريين وفاداتهم ،هؤاء المعرو

فنهم تقدمهم في تهذيب النفس وضبطها وأسلوبهم الكامل في التمييز.

الفال الرابع

شهادح القديس أنطونيوس بكنه يجب السعي وراء الفضيلة
من الشخف ال ي يقتنيها

من أقدم أقوال القديس أنطونيوس أنس حينما يحاول الراهب وض خطة حياتس الرهبانية للوصول إلى

مستويات قريبة من الكمال ،وقد تعلم التمييز ،ويستطي أن يحكم فلي نفسس ،ويقترب من قمة الحياة النسكية،
شخف و ٍ
ٍ
احد مهما بلغ من كمال.
يلتزم أال يسعك وراء كل أنوال الفضائل من

يوجد عخص يتحلى بالمعرفة ،وآخر بضبط النفس ،وآخر مكسو بنعمة البساطة .هذا يمتاز بالعهامة،
وذا

بالعفقة ،وآخر بالسهر ،وآخر بالصمت ،وآخر بحب العمل .بالتالي الراهب المشتا

دائما علك امتااف رحي
الروحي يسعك كالنحلة الحرياة إ
ٍ
شديد في وعاء ًلبه.

إلك جمع العسل

ٍ
بحرف
كل فضيلة من ال ي يمتلكها ويختزنها

يجععب فلععي ال ارهععب أا يفحععص مععا يععنقص ابخعرين ،بععل إلععى كععل فضععيلة يجععدها فععيهم ويجمعهععا ،ألننععا لععو
عخص و ٍ
ٍ
احد ،ربما ا نجد األم لة المناسبة لنا لالقتداء بها.
أردنا أن نقتني كل الفضائل من
إننا ا نري أن المسيح نفسس صن

بعد الكل في الكل ( كو )24: 5كما يقول بولس الرسول حتى

وبر
فعيئا في الكل ،ألنس قيل فنس" :ومنس أنتم بالمسيح يسو الذي صار لنا حكمة من اهلل ًا
عيئا ً
نكتع المسيح ً
وقداسةً وفداء" ( كو  .)34:بالتالي نجد فيس الحكمة ،ومرة أخرى البر ،وأخرى القداسة ،ومرة أخرى الحنان،

فضوا
المعلن في قديسيس) في وقتنا الحاضر ُمقسَّم
وأخرى الودافة ،وأخرى التواض أو طول األناة .فالمسيح ( ُ
ً
ٍ
إنسانا كامالً" (أ ،) 3:5
بعضو بين ابباء القديسين ،لكن حينما تجد الجمي في وحدة انيمان والفضيلة يكون " ً
مكمالً جسده الواحد ب،وصال واختصاصات كل أفضائس .وسيكتي الوًت حينما يكون اهلل هو "الكل في الكل"ل
ِّ

ألن اهلل اآلن "في الكل"  -كما سب أن كرنا  -بواسطة الفضائلل لكنه ليس الكل في الكل ألنهم ليسوا في

ملء كمالهم.

بالرغم من أن ديانتنا لها هد

سنعرح بالتفصيل في مناظرات ابباء .لذل

واحدة ونهاية واحدة ،لكن توجد طر متعددة للوصول إلى اهلل كما

ابد أن نسعى وراء م ال للتمييز وضبط النفس خاصة من هؤاء

الذين تنساب فضائلهم بوفرة بواسطة فمل الروح القدس ،ألنه ال يمكن ألي شخف واحد أن يحال علي تلك
الفضائل المقسمة بين كثيرينل لكن من أجل تلك الفضائل التي يمكننا اًتنائها نستطيع أن نتقدم لالًتداء

بهؤالء ال ين اًتنوها.

الفال الخامس

ال يلتزم الجميع بقانون اوم واحد

ا يمك ععن تحدي ععد ق ععانون موح ععد ألس ععلوب الص ععوم بس ععهولة ،ألن ق ععوة الجميع ع ليس ععت واح ععدة ،وا ه ععو كبقي ععة

الفضائل التي تُقتني بتقويم الذهن فقط ،بالتالي ا تعتمد فقط فلي استقامة الذهن بل ترتبط برمكانيات الجسد.
لقد حصلنا فلي هذا التفسير الخعاص بالصعوم كمعا اسعتلمناه ،فهنعا اخعتال
ونوفية الطعام تنناسب م اختال

معن جهعة الوقعت واألسعلوب

حالة الجسد والسن والجنس ،لكن يوجذد ًذانون واحذد هذو ضذبط الذنفس ُيطبع
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فلي الجمي  ،خاص بضبط الذهن وفضائل الروح.
من المستحيل أن يمتعد صعوم كعل ععخص لمعدة أسعبو أو أن يقع

فنعد وجبعة خفيفعة كعل يعومين أو ال عة

أيععام ،ألن ك ي عرين مععن كبععار السععن أو الععذين أفيععاهم المععرض ا يمكععنهم تحمععل الصععوم حتععى غععروب العععمس بععدون

أيضعا ا
تعب وألم .فطعام البقول المبللة بالماء ا تواف الجمي  ،وا الطععام الخفيع معن الخضعار يناسعب الكعل ،و ً
تواف الوجبعة الععحيحة معن الخبعز الجعا الجميع فلعي السعواء .يوجعد ععخص ا يكفيعس رطلعين معن الطععام ،وآخعر
يعتبععر الوجبععة مععن رطع ٍعل واحع ٍعد أك ععر ممععا يحتاجععس .لكذذن يوجذذد أمذذر واحذذد مشذذترك وهذذو أال يكثذذر الشذذخف فذذو

احتياجات طعامه إلك حد الشراهةل ألنه ال يهم نوعية الطعام بقدر أهمية الكمية التي تكسر شراهة ال هنل لكن

حينما تفرط النفس والجسد في الطعام فإنهما يضرمان نيران الشهوح نحو الخطية.

الفال السادس

ال تسكر النفس بالخمر وحده

حينما تمتلئ المعدح بكل أنوال الطعام تتولد ب ور الشهوحل وال يستطيع ال هن عندما يتثاًل بالطعام

أيضا بكثرح أنوال األطعمة التي تضعفه وتسلبه
أن يحافظ علي ضبط أفكاره .فال هن ال يسكر فقط بالخمرل لكن إ

من كل ًوته وامكانياته في التكمل النقي الطاهر.

السبب الرئيسعي لععهوة الجسعد فعي سعدوم لعيس السعكر بعالخمر ،لكعن الععب ال ازئعد بالطععام .لنسعم صعوت

الرب في توبيخعس ألورععليم" :هعذا كعان إ عم أختع سعدوم… الععب معن الخبعز…" (حعز .)57: 4بسعبب الععب معن
الطعععام احترق عوا بنععار عععهوة الجسععد التععي لععم يمكععنهم ضععبطها ،واحترق عوا بسععببها بدينونععة اهلل لهععم بنععار وكبريععت مععن

السععماء .إن كععان انفعراط فععي الطعععام قععادهم إلععى هععذا الحععد مععن السععقوط فععي الخطيععة بواسععطة عععهوة الطعععام ،فمععاذا

يكععون حععال الععذين لهععم جسععد قععوي البنيععان ويعع،كلون اللحععم ويع عربون الخمععر بععال حسععاب ،غيععر مكتفيععين باحتياجععات
جسدهم ،بل يتبعون ما تمليس فليهم عراهة عهوة ذهنهم؟!

الفال السابع

ال يتعارس الضعف الجسدي مع نقاوح القلب

ال يعو الضعف الجسدي نقاوح القلب إ ا ما أعطينا الجسد احتياجه الالزم فقطل وليس ما يتل

أو يشتهيه.

به

نهائيا فن األطعمة العهية فن أن نجد من يستخدمون الطعام
من األسهل أن نجد
أعخاصا يمتنعون ً
ً
بنسبة معقولة احتياجات الجسد .يوجد من يحرمون أنفسهم من كل عيء من أجل حبهم لضبط النفس ،بينما
يحتفظ آخرون بسبب ضع
فالضع

الجسد بالكمية المناسبة احتياجس.

الجسدي مجده ضبط النفس ،ألنس بالرغم من السماح باألكل للجسد الضعي  ،إا أن اننسان

قد يمن نفسس فن الوجبات الخفيفة بالرغم من احتياجس إليها .إنس يتناول الطعام الالزم بحسب ما يسمح لس القانون

الصارم لالفتدال لسد احتياجات الحياة ،وليس حسب ما تعتهيس النفس وتطلبس.

ُيؤخذ الطعام العهي الذي يسافد فلي صحة الجسد بافتدال حتى ا يؤ ر فلى نقاوة العفة .فالقوة
المكتسبة من تناول الطعام تُستهل في التعب م ااحتراس ،لذل ال يوجد أي نول من الحياح بدون فضيلة

النسكل وبالتالي ال ُيحرم أحد من إكليل الكمال.

53

المؤسسات  - 5النهم

الفال الثامن

ارتباط تناول الطعام بضبط الشهوح

مععن أفضععل أقعوال اببععاء وأك رهععا حقيقععة هععو ارتبععاط األسععلوب الصععحيح للصععوم والنسع باالعتذذدال والعفذذة

الجسدية .هذا هو هد

كعل الفضعائل األخعرى فلعي السعواء .فبعالرغم معن أننعا ا نعزال نععتهيها إا أنعس يجعب فلينعا

جسذديا
تدريب أنفسنا فلى ضبط الطعام الذي نتناولس لسد احتياجات الجسد حسب الضرورة .فالشذخف الضذعيف
إ

يمكنه الواول إلك كمال الفضيلة علي نفس مستوي الشذخف القذوي البنيذة والاذحةل و لذك بذاالحتراس الذدائم

تذدبير للجسذد ألجذل الشذهوات"
إا
من الشهوات التذي تنذتج عذن ضذعف الجسذد .يقذول بذولس الرسذول" :وال تاذنعوا
(رو .)41:41إنه ال يلغي االهتمام به من كل النواحيل لكذن يجذب أن ال يكذون التذدبير حسذب أهذواء وشذهوات
الجسد.

إنه يمنع عن الجسد ر بته في الرفاهيةل لكنه ال يحرمه من ضروريات الحياح .يلتزم باألولك لئال يقود

إشبال الجسد إلك فخاخ الشهواتل كما يلتزم بالقانون الثاني لئال ُيااب الجسد بسبب خطكنال فيفشل في القيام
بواجباته الروحية والتزاماته الضرورية.

الفال التاسع

االعتدال في التكديب وًانون الاوم

ا تُقتن عى فضععيلة ضععبط العععهوة بحسععابات الوقععت فقععط (أي تحدي ععد فتع عرات الص ععوم اانقط ععا ) أو بنوفيععة
ائيا
الطعام ،بل بانضافة إلى ذل تُقتني بحكم الضمير .يجب علك كل شخف أن يفرس علي نفسه ًانوإنذا ذ إ

حسب ما تتطلبه الحرب ضد جهاده الجسدي .البد من تنفي طقس ًانون األاوام القيمل لكن إن لذم تكذن هنذاك

فترات انقطال عن الطعام لن يال الشخف إلك هدف الكمال.

شهوح الجسد الناتجة عذن األاذوام الطويلذة والذ ي يليهذا ثذورات الجسذد تتسذبب فذي انرهذا لمذدح مذن

الزمن بدالُ من أن ينتج عنها النقاوح والعفة.

عذائي معع ٍ
عين ا
دائمععا بنظ ٍعام غ ٍ
يعتمعد كمعال العذهن ً
كليعا فلعى ضععبط ععهوات المععدة ،فمععن ا يضعبط نفسعس ً
تدوم لس النقاوة والعفة .والاوم مهما بلغ من درجة النسك إن تاله فترات من االسترخاء والراحة ياير بال فائدح،

وبالتالي يقود إلى خطية النهم ،فتناول الطععام اليعومي بكميعة معتدلعة أفضعل معن أصعوام نسعكية ك يعرة متقطععة ،وقعد
أيضا يضعف من ًوح الالوات نتيجة لتعب الجسد.
ُفر أن الاوم الزائد عن حدوده ُيفقد ال هن سالمه و إ

الفال العاشر

ال يكفي ضبط شهوح الطعام في حفظ نقاوح الجسد وال هن

من أجل حفظ الجسد وال هن في حالة كاملةل ال يكفي ضبط النفس في الطعام وحده ما لم تتحد ببقية

الفضائل بال هن.

ابد من اًتناء االتضال من خالل الطافة والعمل العا والجهد الجسدي.
ويجب ليس فقعط فعدم اقتنعاء المعال بعل واًذتالل جذ ور شذهوح حذب المذال .ألن ععهوة محبعة المعال تهعاجم

الك يرين في صورة الععور بااحتياج أو الضرورة ،لذل يجب التمس بعدم الرغبة في اقتنائس.
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وابد من السيطرة فلي معافر ال ضب والت لب فلي روح ااكتئاب واحتقار المجد الباطل وسح

الكبرياء تحت األقدام وكبح األفكار العاردة المراوغة للذهن بالت،مل الدائم في اهلل .ويجب إفادة عرود أهواء القلب

بعيدا فن هذا الهد
إلى الت،مل في اهلل كلما حاول فدونا المراوغ أسر فقلنا ً

والتسلل إلى أفما القلب الداخلية.

الفال الحادي عشر

ال تنطفئ الشهوات الجسدية إال باًتالل ج ور الخطية

مععن المسععتحيل إطفععاء العععهوات الجسععدية قبععل اقععتال جععذور العععرور األخععرى الرئيسععية ،والتععي سععنتحدث

فنها بمعونة اهلل في كتب أخري احقة .وابن سنعاله قضية النهم أي عهوة الطعام والتي هي أول حروبنا.

من ال يستطيع ضبط شهوح بطنه لن يمكنه إطفاء نار الشهوات الجسدية .فعفة اننسان الداخلي تُقتني
بكمععال هععذه الفضععيلة .ا يمكععن الت،كععد مععن النص عرة فععي الحعروب القويععة إذا انهععزم العععخص فععي الحععروب الص ع يرة.

فطبيعععة أو جععوهر الفضععيلة هععو واحععد بععالرغم مععن أنهععا تبععدو منقسععمة إلععى أنعوا ب،سععماء مختلفععة ،فمععادة الععذهب مع الً

تتفر إلى أنوا مختلفة من المجوهرات والحلي حسب مهارة الصان .

نصعد أن

من يكسر فضيلة معينة أو حتعى جعزًء منهعا لعن يمكنعس اقتنعاء أيعة فضعيلة أخعري كاملعة ،فكيع
أيضععا وهععو لععم يسععتط الععتحكم فععي حععدة
إنسع ً
عانا أطفعع ،نععار العععهوة التععي ا تضععرم بتح عريض الجسععد فقععط بععل والععذهن ً
عانا يسععتطي ضععبط عععهوات الجسععد والععنفس دون أن
ال ضععب النععاب مععن أه عواء القلععب وحععده؟ وكي ع نصععد أن إنسع ً

عانا سعقط تحععت أقععدام العععهوة المت،صععلة فععي الجسععد ولععم يسععتط
ينتصعر فلععي خطيععة الكبريععاء؟ وكيع نععؤمن بعع،ن إنسع ً
التجععرد مععن حععب المععال الععذي هععو خععارج تكويننععا؟ وكيع ينتصععر اننسععان فععي الحععرب ضععد الجسععد والععنفس وهععو لععم

ُيع َ بعد من مرض ااكتئاب؟

مهمععا تحصععنت مدينععة ب،سعوار فاليععة حصععينة وبعع،بواب م لقععة قويععة ،مععا المنفععة مععن ذلع لععو استسععلم بععاب

ير فععي أهميتععس؟ إذ مععا الفععر لععو اختععر العععدو الخطيععر طريقععس مععن خععالل األسعوار العاليععة أو
واحععد مهمععا كععان صع ًا
البوابات الواسعة أو فن طري ممرات جانبية ضيقة؟!

الفال الثاني عشر

البد من أن نعطي مثالإ من الحروب الجسدية في جهادنا الروحي

ًانونيا" (2تي .)5:2اننسان المعتا إلي إطفاء الرغبات
"إن كان أحد يجاهد ال يكلل إن لم يجاهد
إ
الجسدية للطبيعة ابد أن يسر وينتصر فلي العرور الخارجية فن طبيعتنا .واذا أردنا اختبار قوة قول بولس

الرسول ابد أواً أن نتعلم قوانين الجهاد في العالم وقوافده حتى نستطي من خالل تل القوافد التعر فلي ما
ٍ
بركليل يفني ( كو ،)25:7فعلي المتساب أن َّ
يعد نفسس نكليل المجد الزمني
قالس الرسول بولس فن الفائز
القابل للفناء.

ابد للمعتا

إلى الدخول إلي نهائيات السبا

في دورة األلعاب األوليمبية أواً أن يقدم دليالإ علي

إمكانياته كمتساب ٍ شاب ًوي .ابد من اجتياز اختبار لكل المتسابقين لمعرفة مدي أهليتهم للمعاركة في

السبا  ،وذل من خالل ْحكم رئيس الدورة والجماهير.

بعد اجتياز ااختبار الدقي وا بات أهليتس وخلوه من أية إساءة لسمعتس ،يت،كدون من خالل القضاء أنس
لم يسقط تحت نير العبودية لئال يمنعس هذا السبب من معاركة ابخرين في هذا السبا
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أهليتس.
كافيذذا علذذي إمكانياتذذه وبراعتذذه ،وذل ع مععن خععالل التسععاب م ع بقيععة العععباب ابخ عرين
ال ًععا يعطذذي دلذذيالإ إ
والمتنافسععين الععذين لععديهم نفععس مهارتععس وقععوة العععباب .بعععد الفحععص الععدقي بواسععطة رئععيس الععدورة ينتقععل مععن منافسععة
الصبيان ويختلط بالرجال الناضجين العذين لهعم خبعرة ،وي بعت لعيس فقعط مسعاواتس لهعم فعي القعوة بالتسعاب معهعم ،بعل

عر يصعل إلعي أهعم سعبا فعي األلععاب العذي ا
أيضا ابعد معن فذوزه عذدح مذرات بالجذائزح واثبذات تفوًذه علذيهم .أخي ًا
ً
ُيسمح بها إا لمن سب لس الفوز والحصول فلي جوائز فديدة ونصرات سابقة.
إذا فهمن ععا هن ععا الم ععل م ععن جه ععة الس ععبا الجس ععدي يلزمن ععا معرف ععة نظ ععم الجه ععاد الروح ععي وأس ععاليبس بواس ععطة

المقارنة بالم ل.

الفال الثالث عشر

لن يمكننا الدخول في محاربة إنساننا الداخلي ما لم نتحرر من خطية النهم

أيضا"
ابد أن ُنعطي دليالً فلي تحررنا من فبوية الجسد" ،ألن ما ان لب منس أحد فهو لس مستعبد ً
(2بط.) 7:2
بعد الفحص الدقي من رئيس السبا واكتعافس أننا أنقياء من العهوات المعينة ،وبعد إصدار حكمس أننا

متحررون من فبودية الجسد ،ومؤهلون ومستحقون للسبا األوليمبي ضد أهوائنا ،وبالتالي نستطي الدخول في
المنافسة ضد المساوين لنا ،أي عهوات الجسد وتحركات النفس واضطراباتها .ألنه من المستحيل علك المعدح
الممتلئة أن تسيطر علك ارال اننسان الداخليل ومن ال يستطيع االنتاار في الاراعات األًل فهو ير ٍ
أهل

للدخول في الحروب القوية.

الفال الرابع عشر

كيف نتغلب علي شهوح النهم؟

أوالإ علينا أن نطك تحت أًدامنا شهوح النهمل ولكي نبلغ ه ا علينا أن نحول فكرنا عنها بالاوم

أيضا بوخزات الضمير المتالحقةل تارح بت كر الخطية التي خدعتنا و لبتنال فنتنهد علي ه ه
والسهر والقراءحل و إ

الخطية المروعةل وتارح أخري بكن ننفث تنهداتنا الملتهبة اشتياًإا نحو الكمال والقداسة .هك ا يتشبع الفكر

تماما بمثل ه ه االهتمامات والتكمالت ويتطلع إلي الطعام ليس ككنه مادر متعةل فياير ثقالإ عليهل بل
إ
بالحري يعتبره ضرورح للجسدل وليس شهوح للنفس.

خالل ضبط الفكر هذا والندم المستمر فلي الخطية نصير محفوظين ،فن لب عهوات الجسد (التي تتقد

وتُ ار بالطعام) وتحريضها الخطير ،فننجح في إخماد لهيبها بدمو التوبة ال زيرة من أفما قلوبنا .هذه العهوات
دائما ب،سباب الخطية والعرور التي تلهبها ب،ك ر ضراوة من اللهيب بالنفط
التي يوقدها المل البابلي ،الذي يمدنا ً
تماما خالل نعم اهلل التي تقطر كالندي داخل قلوبنا بروحس القدوس.
والزفت حتى تخمد عهواتنا الجسدية وتموت ً

ه ه هي بداية اراعنال أول اختبار لنا في األلعاب األوليمبية (الروحية) أن نخمد شهوح الحل

والبطن باالشتيا

إلك الكمال .ذل

ليس ب،ن نط ،تحت أقدامنا كل عهوة غير ضرورية للطعام بالت،مل في

أخير
ا لفضائل فحسب ،بل ونتناول ما هو ضروري منها من أجل الطبيعة بهناءة قلب ،وك،نها ليست ضد نقاوتناً .ا
نستمر في مسيرة حياتنا بحيث ا نععر في وقت ما أننا قد ُسحبنا من دراستنا الروحية إا بالقدر الضروري نيفاء
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احتياجات ضعفنا الجسدي .وحين نتعرض لهذه الضرورة – أا وهي إيفاء احتياجات الحياة وليس العهوات –
فلينا أن نسر باانسحاب من هذا ااهتمام ب،سر ما يمكن ،ك،نها قد فاقتنا فن دراستنا الروحية الصحيحة لنا.

ركز علي التكمل في األمور المقدسةل
فال يمكننا ازدراء البهجة بالطعام المقدم لنا إال عندما يكون الفكر ُم إا
ومنحارا في حب الفضيلة والسرور باألمور السماوية .هك ا يحتقر اننسان األمور الزمنية بكونها وًتية حين
إ
يركز نظره علي األمور الثابتة األبديةل ويتكمل في ًلبه في بركة األمور ال اتية ر م أنه مازال في الجسد.

الفال الخامس عشر

كيف يكون الراهب دائم الحرف علي حفظ نقاوح ًلبه؟

ٍ
عخص يسعى نحو هد
هكذا يكون الحال م ل

مين لينال جائزة فظيمة .هذا الهد

موضو فلي

اضعا في افتباره أن حصولس
مكان مرتف وفليس أن يحققس بسهم ضئيل .يصوب السهم بدقة عديدة فلي الهد  ،و ً
ٍ
ٍ
اهتماما ألية افتبارات أخري موجهًا بصره
ومجد يعتمد فلي إصابتس للهد  .لذل ا يعير
فظيمة
فلي جائزٍة
ً
متيقنا أنس سيفقد مكاف،ة مهارتس وجائزة بسالتس إذا خاب بصره ولو قليالً فن إصابة
إلي حيث موض الجائزة،
ً
الهد بدقة.

الفال السادس عشر

ال يجوز للراهب أن يتقدم ألية اراعات روحية ما لم يغلب أوالإ في الحروب الجسدية
(علك نمط األلعاب األوليمبية)

هكعذا إذا مععا ت لبنععا فلعى عععهوة العبطن والحلع ب،خععذ هععذه األمععور فععي افتبارنعا ،وأُفلععن كمععا هععو الحععال فععي

فبيدا للجسد وليس لنا سمة الخطيعة المععينة ،حينئعذ ُنحسعب أهعالً للتقعدم لصعرافات
المسابقات األوليمبية ب،ننا لسنا ً
ونحسععب قععادرين فلععي الععدخول فععي
فلععي مسععتوي أفلععي ،تععاركين وراء ظهورنععا م ععل هععذا النععو مععن الععدروس األوليععةُ .

قائمة المناضلين ضد قعوات الععر الروحيعة التعي ا ُيحسعب مسعتحقًا للخعوض ضعدها فعي صع ار إا معن يسعمح لهعم
مععن الباسععلين المنتص عرين .ألن هععذا هععو أقععوي أسععاس صععلب لخععوض جميع الصعرافات إن جععاز القععول ،بمعنععي أن
ًانونيذا إال إ ا ًهذر
أول ما في األمر ابد من قتل دوافع الععهوات الجسعدية .ذلع أنعس ال يسذتطيع أحذد أن يجاهذد
إ
ًانونيذا ال يكذون لذه ناذيب فذي النضذالل وال أن يفذوز بإكليذل المجذد
جسذده أوالإ .ومذن المؤكذد أن مذن ال يجاهذد
إ
ونعمة الغلبة.

عبيدا لها في ه ه المعركة ال نكون حاملين لعالمة الحريةل وال
إن لبتنا الشهوات الجسدية وارنا
إ
ٍ
لعالمة القوحل وُنستبعد من النضال ضد القوات الروحية كغير ٍ
وكعبيد بكل ما يسببه لك من ارتباك .ألن
أهل

"كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية" (يو  .)11:8هك ا يافنا الرسول بمثل ه ه التسمية "زناح"" .لم تابكم
تجربة إال بشرية"4( .كو .)41:41ألننا إن لم نهدف ندراك ًوح الفكر لن نكون أهالإ للدخول في ارال أشد
ضد الشر علي مستوي أعلكل إن كنا لم ننجح في إخضال جسدنا الضعيف ال ي يقاوم الروح.

يوجد من لم يتفهم عهادة الرسول هذه ،فبداً من الصي ة العرطية توض الصي ة الدالية :بمعني "ا

إا التجربة الجسدية" .ولكن من الواضح أن الرسول قالها بمعني التوبيخ أو إفالن حقيقة

تد التجربة ت لب
األمر ولم ِ
ت،ت بمعني التمني.
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الفال السابع عشر
يجب أن ُيقام أساس المعركة الروحية علك الارال ضد النهم

هل تود أن تسم ما يقولس مناضل حقيقي للمسيح يجاهد حسب قوافد المعركة وقوانينها؟ "إ ًذا أنا أركض

هكذا ،ك،نس ليس فن غير يقين .هكذا أضارب ك،ني ا أضرب الهواء ،بل أقم جسدي واستعبده حتى بعد ما

فوضا" ( كو.)21 ،24:7
كرزت لآلخرين ا أصير أنا نفسي مر ً

معتمدا عليهل أي علي جسدهل كما علي أكثر األسس
أترى كيف جعل الجزء األساسي من النضال
إ
تككي إدال وجعل نتيجة المعركة مترتبة علي طهارح الجسد وًمع جسده.
"إ إ ا أنا أركس هك ا كذمن ليس عن ير يقين" .إنس ا يركض فن غير يقين ،ألنس فيما هو متطل إلى

أورعليم السمائية يجد فالمة موضوفة أمامس يركض إليها قلبس بال انح ار .

سافيا نحو ال رض ألجل
إنس ا يركض فن غير يقين ،ألنس "ينسى ما هو وراء ويمتد إلي ما هو قدام،
ً
جعالة دفوة اهلل العليا في المسيح يسو " (في .) 3:3، 5وقد أفلن ب قة ،م بتًا نظره نحو ال رض ،ومسرًفا

ندراكس بكل سرفة ،قائالً" :قد جاهدت الجهاد الحسن ،أكملت السعي ،حفظت انيمان" (2تي.)1:5

وألنس يعلم أنس سعى نحو رائحة دهن المسيح باستقامة قلب ولم يكل ،وانتصر في المعركة الروحية
اليوم الديان

أخير قد ُوض لي إكليل البر الذي يهبس لي في ذل
بطهارة الجسد ،ختم حدي س بجسارة قائالً" :و ًا
أيضا اقتناء م ل هذه المكاف،ة إذا ما رغبنا أن نحاكيس في مسيرة جهاده
العادل" .ولكي يفتح أمامنا باب الرجاء ً
معلنا أننا سنكون عركاءه في انكليل
أيضا" (2تيً ،)4:5
أضا " :وليس لي فقط بل لجمي الذين يحبون ظهوره ً
يوميا في النفوس
أيضا .ليس أنه يظهر لنا بغير إرادتنال بل يظهر لنا
إ
يوم الدينونة إذا كنا نحب ظهوره ً

المقدسةل إن كنا ننال النارح في المعركة بطهارح الجسد .فن هذا الظهور يقول السيد في اننجيل" :ويحبس أبي

أيضا" :ه،نذا واق
واليس ن،تي وفنده نصن منزاً" (يو .)23: 5و ً
الباب أدخل إليس وأتععى معس وهو معي" (رؤ.)24:3

فلى الباب وأقر  ،إن سم أحد صوتي وفتح

الفال الثامن عشر

كم كان عدد المعارك واالنتاا ارت التي اجتازها الرسول
لكي يستح أن يرتفع لنوال إكليل المعركة العظمك

توا من الص ار في السبا حين قال" :إ ا أنا أركس هك ا ككنه ليس عن
ا يعني الرسول أنس انتهى ً
ير يقين" .هذه العبارة تخص باألك ر تفكيره وح اررة روحس اللذين بهما تب المسيح بكل حماس ،فصار يجري م

أيضا "تعتا بل تتو نفسي
العروس ،قائالً" :لرائحة أدهان الطيبة… اجذبني وراء فنجري" (نش .)3: ،5و ً
أيضا يشهد أنه ًد انتار في نول آخر من المعارك ًائالإ" :هك ا أُضارب ككني ال أضرب
إلي " (مز .)7:42لكنس ً

الهواءل بل أًُمع جسدي واستعبده" .هذا يخص آام التقع

والصوم الجسدي وآام الجسد ،إذ يعني بذل أنس

فامل جسده بحزم وليس برخاوة .لقد كبح عهواتس الجسدية وغلب في معركة النصرة برماتة جسده .ألنس حين
يتطهر بكبح عهواتس ويتهذب بالصوم يضمن لروحس ال البة انكليل الذي ا يفنى والمكاف،ة التي ا تفسد.

تكمل األسلوب األرثو كسي في المعركة وًدر إنجازات المعارك الروحيةل كيف أن المناضل المسيحي

وًد انتار علك جسده الثائر ووضعه تحت وطكح ًدميه ُيحمل إلك األمام كمنتار في األعالي .ول لك فإنه ال
توا إلك المدينة المقدسةل أورشليم السمائية.
يركس ككنه عن ير يقينل ألنه يث بدخوله إ
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هكذا يحارب باألصوام واذال الجسد ليس كمن "يضارب الهواء" ،أي يضرب في الفضاء بلكمات كبح

العهوات التي بها ا يضرب الهواء ،بل يضرب األرواح التي تسكن هنا بطهارة جسده .ألن الذي يقول "ليس
كمن ُيضارب الهواء" يعني أنس "ال يضرب الهواء والفضاء"ل بل يضرب كائنات معينة في الهواء.

531

المؤسسات  - 5النهم

وألنه انتصر في هذا النوع من المعارك وسار وقد اغتنى بمكافآته من أكاليل هذا عددها ،ليس عن غير
استحقاق ،دخل في قائمة األبطال في النضال ضد أعداء أكثر ضراوة بعد أن انتصر على أعدائه السالفين .هكذا
يعني بقوله" :فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم ،بل مع الرؤساء مع السالطين مع والة العالم على ظلمة هذا
الدهر ،مع أبناء الشر الروحية في السماويات" (أف.)6:21

الفصل التاسع عشر
المناضل في المسيح ال ينفض يده قط من القتال ما دام في الجسد

ما دام جندي المسيح في الجسد ال يغفل عن تحقيق انتصارات في المعارك ،إذ كلما نمى في

انتصاراته الظافرة جابه معارك أكثر عنفًا .ألنه كلما أُخضع الجسد وقُهر ثارت في وجهه حشود من العدو
وقوات من المقاومين لتقاتل جندي المسيح المنتصر!

نخشى أن يتراخى جندي المسيح في جهاده في رحب السالم ،ويبدأ في نسيان صراعاته المجيدة في

ويخدع بأمجاده وانجازاته السابقة التي
معاركه ،ويصير خامالً بسبب البطالة التي تلحق به بسبب زوال الخطر ُ
حصل عليها في انتصاراته .إن كنا نريد أن نرتفع باستمرار إلى هذه الدرجات من االنتصار علينا أن نحرص
جنبا إلى جنب مع الرسول" 2هكذا أُضارب
أن نكون في قائمة المناضلين في مختلف المعارك ،ونستهل بالقول ً
كأني ال أضرب الهواء بل أُقمع جسدي وأستعبده" (۱كو .)::،:122حتى إذا ما انتهت هذه المعركة نستطيع

أن نقول مرة أخرى " :فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم ،بل مع الرؤساء مع السالطين مع والة العالم على ظلمة
هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات" (أف.)۲۱:٦

ٍ
معارك كهذه ،وال نستحق أن ندخل في مصارعات روحية ،إن كنا
ال يجوز أن يكون لنا نصيب في
ٍ
عندئذ أن نسمع ما قاله
نتعثر في المعركة ضد شهوات الجسد أو نسقط في المعركة مع البطن ،إذ نستحق
الرسول بلغة اللوم" 2لم تصبكم تجربة إال بشرية" (۱كو.)61261

الفصل العشرون
إن أراد الراهب التقدم في صراع المعارك الداخلية،

يليق به أال يتعدى على األوقات الموضوعة لتناول الطعام

يليق بالراهب أن يحذر ذلك أول ذي بدء إن أراد أن يتقدم في الصراع في المعارك الداخلية ،فال

يسمح لنفسه بأي حال من األحوال أن يضعف أمام مشتهيات الطعام ،أو يتناول أي طعام أو شراب قبل الوقت
أيضا بعد انتهاء فترة الوجبة
المحدد لصومه والمناسب ،فال يتناول أي طعام خارج أوقات الوجبات الرئيسية .و ً

المحددة ال يجوز له أن يتناول أي طعام مهما كان بقدر ضئيل .وبالمثل يلزمه أن يراعي أوقات النوم القانونية

وفترة النوم المحددة.

البد من قطع الملذات ،أال وهي إطالق العنان لألهواء والشهوات والرغبات ،وذلك لكي ننزع جذور
خطية الدنس .ألنه إن لم يستطع اإلنسان كبح رغبات شهوة الطعام غير الضرورية ،كيف يستطيع أن يطفئ
نيران الشهوة الجسدية؟! وان لم يستطع أن يضبط رغباته الجسدية الظاهرة والمباشرة والضعيفة ،كيف يستطيع أن
يقاتل بتمييز واعتدال سهام العدو السرية التي تثيره وهو ال يعلم من أين هاجمته؟! هكذا يختبر المرء مدى

444

المؤسسات  - 5النهم

صموده في المعارك التي تثار ضده ،فإن كان يقهر أمام الرغبات الضعيفة والمباشرة الواضحة كيف يستطيع إذا
أن يجابه الرغبات القوية الجامحة والخفية؟! فليكن ضمير كل إنسان حازما مع نفسه.

الفصل الحادي والعشرون
عن السالم الداخلي للراهب والزهد الروحي

يوميا ،إن قهرناها
خارجيا ،فخصمنا مختف داخلنا! توجد حرب داخلية تثور داخلنا
عدوا
ً
ً
ال نخشى ً
تضعف أمامنا كل األمور الخارجية ،ويخضع ويستسلم كل شيء لجندي المسيح!
إذا ما خضع كل ما بداخلنا للروح ال يكون لنا عدو نخشاه .وعلينا أال نفتكر أن هذا الصوم الخارجي

عن الطعام المرئي وحده يكفي إلدراك كمال القلب وطهارة الجسد إن لم يرافقه ويتحد به صوم النفس.
الشهوات.

للنفس أيضا طعامها الضار الذي يسبب تخمة ،وان كان ليس بسبب كثرة اللحم ،تؤدي إلى السقوط في
تشويه السمعة (أي القذف) هو إحدى أنواع طعام النفس المحببة جدا.

االنفجار في الغضب أيضا طعام لها ،حتى وان كان بسيطا ،فهو يمدها بالطعام الكريه لساعة ويحطمها

أيضا بمذاقه المميت.

الحسد طعام للعقل يفسده بشرابه المسموم ،وال يكف عن جعله بائسا وحزينا عند نجاح اآلخرين

وازدهارهم.

المجد الباطل هو طعام النفس الذي يبهجها إلى حين بوجبة شهية ،لكنه يجردها فيما بعد ويسلبها كل

فضيلة ،ويتركها عاقرا ،وخالية من أي ثمر روحي ،فيجعلها ال تفقد مكافأة أعمالها العظيمة فحسب ،بل تجلب
على نفسها عقابا أشد.

كل شهوة وضالل مخادع للقلب هو نوع من الطعام للنفس ،تقوتها كأنه لحم ضار ،لكنه يتركها فيما

بعد محرومة من نصيبها من الخبز السماوي والطعام القوي بالحقيقة.

ٍ
عندئذ تكون مواظبتنا على
إ ًذا لو جمعنا كل ما فينا من قوة ،وامتنعنا عن كل هذا بصوم مقدس تام،

أيضا.
صوم الجسد مفيدة ومربحة لنا ً

تعب الجسد حين يصاحبه ندم الروح على الخطية يكون بمثابة ذبيحة مقبولة مرضية أمام اهلل،

موضعا يليق بالقداسة ،أي يحمل القلب الطاهر النقي .ولكن إن صاحب صوم الجسد انغماس في
ويصير
ً
رذيلة النفس الخطيرة لن ننتفع من إذالل الجسد ًأيا كان.
حين يكون الجزء النفيس فينا (النفس) مدنسا ،نخظئ بذلك إلى الموضع الذي يسكنه الروح القدس
سكنى اهلل وهيكل الروح القدس وليس الجسد الفاسد.
بالفضيلة .ألن القلب النقي هو موضع ُ
إذا علينا عند صوم اإلنسان الخارجي أن نمنع اإلنسان الداخلي من الطعام الضار به .هذا اإلنسان

طاهر أمام اهلل ،حتى يوجد مستحقا
ا
الداخلي بالذات هو الذي يحثه الرسول الطوباوي فوق كل شيء ليقدم قلبا
الستقبال المسيح للسكنى في داخله ،قائال" :ليحل المسيح باإليمان في قلوبكم" (أف.)1:،1٦:4

الفصل الثاني والعشرون
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يلزمنا أن نمارس الزهد الجسدي لعلنا نبلغ إلى الصوم الروحي

هكذا نعلم أنه علينا أن نهتم بالزهد الجسدي الذي به نبلغ إلى نقاوة القلب ،واال نكون قد تعبنا باطال .إن
اجتهدنا بال كلل لبلوغ الزهد الجسدي وحده يكون قد فاتنا الذي ألجله تحملنا كل هذا العناء .فاألجدر بنا أن نمتنع
عن طعام الروح المحرم ،وليس أن نصوم بالجسد عن أشياء غير ضارة وال تهم في كثير أو قليل.
ألنه في الحالة األخيرة ال يوجد خطأ أو ضرر إلنسان اهلل إذا استعملها بالطريقة البسيطة المعتدلة ،أما
في الحالة األولى فهناك خطر ،أال وهو القابلية الغتياب اإلخوة .هذا الذي قيل عنه" :ال تحب اغتياب قريبك لئال
تنزع جذورك" (أم 14:31الترجمة السبعينية) .أما بخصوص الغضب والغيرة فيقول الطوباوي أيوب" :ألن الغيظ
يقتل الغبي ،والغيرة تميت األحمق" (أي .)3:5نالحظ أن األول دعي بالغبي ،والثاني باألحمق (كطفل) .هذه
التسمية لألول ليست عن غير استحقاق ألنه يعد هكذا غبيا ،ألنه يجلب على نفسه الموت بإرادته الخاصة ،إذ
ينخس بوخزات الغضب ،أما األخير فبحسده لآلخرين يثبت حمقه كطفل ضئيل ،ألنه في حسده لآلخرين يغتاظ
لتفوقهم فيظن أنه أقل من اآلخرين مع أنه في الواقع هو متفوق عليهم.

الفصل الثالث والعشرون
ما هي نوعية طعام الراهب؟

يلزمنا أن نختار لطعامنا ليس ما يهدئ لهيب الشهوات المتقدة ويمنع اشتعالها فحسب ،بل ما يسهل
تحضيره ،ويكون رخيصا ،ومناسبا لحياة اإلخوة الستعمالهم العادي .ألن طبيعة النهم ثالثية:
أوال :يوجد من يتعجل موعد الطعام قبل الوقت المناسب.
ثانيا :من يسر بامتالء البطن والتهام كل أنواع الطعام.

ثالثا :من يجد متعة في تناول أفضل أنواع األطعمة وأفخر المآدب.
مقابل هذا يليق بالراهب أن يالحظ ثالثة أمور في طعامه:
أوال :أن ينتظر الوقت المناسب لكسر الصيام.
ثانيا :أال يعطي مكانا لتخمة البطن.
ثالثا :أن يرضى بأبسط أنواع الطعام ،ألن تناول أي طعام غير المعتاد للجميع يعتبره تقليد اآلباء دنسا،

مثل خطية البطالة ،واالفتخار أو التباهي.

لم نر من بين هؤالء المستحقين أن يعتبروا قمما في الدراسة والتعقل ،أو الذين ميزتهم نعمة المسيح
ليضيئوا كأنوار يحتذى بهم ،من يمتنع عن أكل الخبز الذي يعد طعاما رخيصا وسهل الحصول عليه .ولم نر
أحدا نبذ هذه القاعدة وامتنع عن أكل الخبز وتبع نظاما غذائيا غير أكل البقول أو الخضروات أو الفاكهة ونال

مقاما رفيعا وتقديرا ،أو حتى اكتسب فضيلة المعرفة والتمييز.

ال يعني هذا أن الراهب يطلب طعاما غير عادي يختلف عن طعام اآلخرين ،لئال ينكشف أسلوب حياته
أمام العامة ،فيشعر بالتفاهة ،ويدمره هذا المرض .لهذا يصر (اآلباء) على أال يسمح بسهولة بإعالن قانون
سر.
الصوم التأديبي ألي شخص بل يظل في طي الكتمان ،وعلى قدر اإلمكان يبقى ا
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عند حضور إخوة زائرين البد أن يراعى قانون الكرم والمحبة بدال من اتباع نظام التقشف القاسي الذي
يمارس يوميا بصرامة .وعلينا أيضا أال نلتفت إلى رغباتنا الخاصة ونفعنا الشخصي أو ما تمليه علينا رغبتنا
الملتهبة ،بل نراعي أن تقدم الوجبات المالئمة للزائرين بسرور ،وما يطلبه ضعفهم فنعد لهم الطعام.1

الفصل الرابع والعشرون
رأينا كيف كان ُيكسر قانون الصوم اليومي بال تردد في مصر عند حضورنا

عندما أتينا من إقليم سوريا وتوجهنا إلى إقليم مصر بهدف التلمذة على قانون اآلباء وارشاداتهم تعجبنا
لبهجة القلب والترحاب الذي القيناه هناك ،حتى أنهم لم يحفظوا أي قانون يمنع تناول (المرطبات ،والوجبات

الخفيفة) في أي وقت بخالف األوقات القانونية النتهاء الصوم ،كما هو الحال بالنسبة لنا في أديرة فلسطين .فقد

كانوا يكسرون قانون الصوم اليومي عند حضورنا في أي يوم ما عدا أيام الصوم التقليدية ،أو األربعاء والجمعة

من كل أسبوع .وعندما تساءلنا عن سبب تجاهل قانون الصوم اليومي هكذا بال تردد عند حضورنا ،أجاب أحد
اآلباء:
حين.

]فرصة الصوم متاحة لي باستمرار ،لكن فرصة وجودك معي اليوم وأنا أقودك في رحلتك هي إلى
ورغم فائدة الصوم ...لكن الوصية تتطلب إتمام عمل المحبة.
فاستقبال شخص المسيح فيك يتطلب أن أوفيه واجب الضيافة.
ٍ
حينئذ أستطيع أن أوازن بين الضيافة المقدمة من أجل المسيح وقانون
لكن عندما أستودعك طريقك،

صوم أكثر صرامة لحسابي" .ألن بنو العرس ال يستطيعوا أن ينوحوا ما دام العريس معهم ،ولكن ستأتي أيام
ٍ
فحينئذ يصومون" (مت[.)6:22
حين ُيرفع العريس عنهم

الفصل الخامس والعشرون
عن ضرورة زهد أحد الشيوخ
الذي تناول شبه وجبات خفيفة دون أن يشبع

حاول أحد الشيوخ أن يحثني على تناول المزيد من الطعام ،وعندما أجبته بأنني ال أستطيع تناول
المزيد ،أجابني" :لقد أعددت مائدتي ست مرات حتى اآلن لعديد من اإلخوة الذين وصلوا إلى الدير ،ولكي أحثهم
على تناول الطعام شاركتهم فى كل مرة ،ومازلت أشعر بالجوع ،فهل يعقل أنك ال تستطيع أن تزيد من طعامك
بينما هذه هي المرة األولى التي تتناول فيها وجبة خفيفة؟"

الفصل السادس والعشرون
منفردا
طعاما في قاليته قط
عن شيخ آخر لم يتناول
ً
ً

رأينا شيخا آخر عاش منفردا في قاليته ،وأعلن أنه لم يستمتع قط بتناول الطعام وحده في قاليته .فكان
أحيانا يطوي خمسة أيام متصلة بال طعام إذا لم يجيء إليه أحد اإلخوة لزيارته في قاليته .وكان ينتظر أن يذهب
1

هنا يشير إلى األصوام االختيارية للرهبان .حيث كان معظمهم يتناولون الطعام مرة واحدة في اليوم .كان غالبية مشاهير الرهبان

يتناولون الطعام في المساء .وينص قانون  154لألب بندكت  Benedictأن يجلس رئيس الدير على رأس المائدة عند حضور الزائرين
ويكسر صومه ،على أال يكون صوم عام ال يمكن كسره .ويلتزم اإلخوة بفظ األصوام القانونية.
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إلى الكنيسة في أيام السبوت واآلحاد للخدمة ،فيدعو من وجده من اإلخوة إلى قاليته ليشاركه الطعام ،ليس
الحتياج جسده بل من أجل المحبة واكرام الضيف ،أي لحساب األخ الزائر فحسب.
هكذا كانت العادة في البرية إذ حضر ضيوف إخوة في الدير ،فكان اآلباء الرهبان يكسرون قانون

الصوم بال تردد ،ويقدمون وجبة خفيفة يشتركون فيها معهم .وعند انصراف الغرباء كانوا يواصلون أصوامهم

بقانون أكثر صرامة وجدية يعوضون به هذه االستضافة ولو كانت وجبة خفيفة .وكانوا يتجاوزون مثل هذا
أيضا قاموا بتقليل ساعات نومهم المعتادة.
النظام الصارم ،فلم يزيدوا من التقشف في أكل الخبز فحسب ،بل ً

الفصل السابع والعشرون
ماذا قال األبوان يوحنا وباسيوس  Passiusعن ثمرة ممارستهما

جاء الشيخ المسن يوحنا ،الذي كان أبا لدير عظيم ومسئوال عن عدد من اإلخوة ،ذات يوم لزيارة شيخ

آخر وهو باسيوس الذي كان يعيش في البرية الممتدة األطراف.

سأل األول أخاه عما فعله طوال األربعين سنة التي مضت على فراقهما والتي عاشها في وحدة تامة ال
يزعجه أحد فيها إال في القليل النادر .فأجاب الثاني" :لم ترني الشمس قط آكال" ،فرد الثاني" :وأنا لم ترني قط
جائعا".

الفصل الثامن والعشرون
الدرس والمثل اللذان تركهما األب يوحنا لتالميذه عند موته.

عندما جاءت ساعته رقد على فراش الموت في أنفاسه األخيرة ووقف حوله اإلخوة يناشدون ويتضرعون
من أجل آالم فراقه لهم .قدم لهم وصيته كنوع من اإلرشاد الخاص حتى يبلغوا قامة عالية في الكمال .تنهد وأطلق
شيئا
أحدا ً
هذه الكلمات في إيجاز ،مقدما وصيته في عبارة بسيطة قائال" :لم أعمل بحسب إرادتي قط ،وال علمت ً
لم أفعله أنا أوالً بنفسي".

الفصل التاسع والعشرون
عن األب ماخيتس  Machetesالذي لم ينعس قط أثناء الجلسات الروحية،
دائما أثناء الحديث في األمور العالمية
لكنه كان ينعس ُ

نعرف شيخ ما اسمه ماخيتس  Machetesكان يعيش بعيدا عن مجموعات اإلخوة ،وقد أعطاه الرب
نهار أو ليالً ال يغلبه النوم
نعمة كثمرة لصلواته اليومية .فكان إذا ما حضر أية جلسة روحية مع اإلخوة سواء ًا
قط .أما إذا ما حاول أحد أن يبث إليه بكلمات تحط من سمعة اآلخرين أو ينطق بحديث تافه ،كان يقع في
أبدا على تلويث آذانه.
سبات من النوم ًا
فور .كأن سموم القذف لم تكن قادرة ً

الفصل الثالثون
األب ماخيتس 2عدم إدانة أي إنسان

كان يعلمنا أن ال ندين اآلخرين ،وأشار إلى أنه كان يوبخ اإلخوة ويقدم لهم اللوم في ثالثة أمور:
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من يستأصل مهاة الحلق( 3اللوز)،



أو يحتفظ بعباءة في قاليته،



أو يحتفظ بزيت بركة ليعطيه لمن يسأل منه من الساكنين في العالم.
ويقول أنه هو ذاته قد فعل مثل هذه األمور.
كثير من مرض مهاة الحلق لمدة طويلة ،وكان علي أن أستأصلها لضعفها ،وقد نصحني
ا
إنني تألمت

مجبر بسبب هذا المرض أن أحتفظ أيضا بعباءة .ومكرها
ا
اإلخوة بذلك أيضا ،وحثوني على هذا العمل .وقد كنت
أيضا أن أبارك زيت ،وأعطيه لمن التمسوه مني ،األمر الذي كنت أستنكره بشدة ،إذ اعتبرته ناتجا عن جسارة

قلب .لكن فجأة أحاط بي كثيرون من أهل العالم حتى لم أستطع الفكاك منهم بأي حال من األحوال .وقد انتزعوه
مني بعنف ليس بقليل ،وتوسلوا إلي أن أضع يدي على إناء قدموه لي ألرشمه بعالمة الصليب .وحين اطمأنوا
بأنهم حصلوا على زيت البركة مني أخلوا سبيلي في النهاية .هكذا أدركت بوضوح أن الراهب الذي فعل مثل هذا
الخطأ وتورط فيه قد وضع في مثل هذا الموقف الذي تجاسر وأدان اآلخرين عليه .لذلك على كل إنسان أن يحكم

على نفسه وأن يالحظ نفسه بحرص في كل األمور لئال يحكم على إنسان في أسلوب حياته وسلوكه وفقا لقول

الرسول موبخا إيانا" :من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمواله يثبت أو يسقط" (رو )11،4:14وأيضا" :ال تدينوا
لكي ال تدانوا ،ألنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون" (مت .)3،1::بجانب السبب الذي ألجله نهينا عن اإلدانة
إذ من الخطر أن ندين اآلخرين ،ألن هذه األمور التي نستنكرها ال نعلم يقينا مدى الضرورة التي يسقط تحتها
الشخص الذي ندينه أو السبب القترافها ،وال نعلم إن كان هذا التصرف صائبا في عيني اهلل أو إلى أي مدى قد

قدم توبة وندم .فإننا نحكم على اآلخرين جزافا وبعدم روية .هذه ليست بالخطية الهينة ،ألننا بهذا ننظر إلخوتنا
بخالف ما كان يجب أن يكون.

الفصل الحادي والثالثون
الشيخ القديس ماخيتس يوبخ اإلخوة
عندما رآهم قد خلدوا للنوم أثناء االجتماعات الروحية،
قصصا تافهة
واستيقظوا في األوقات التي روى عليهم
ً

أوضح الشيخ ذاته بهذا الدليل أن الشيطان هو المحرض على القصص التافهة ،ويظهر نفسه دائما
كعدو لالجتماعات الروحية .ألنه حين كان يحاور بعض اإلخوة في أمور هامة ومواضيع روحية رأى أنهم تثقلوا
بالنوم وتثقلوا في نعاس عميق ،لم يستطع أن ينبههم ويبعد النعاس عن أجفانهم .فغير الحديث فجأة من الروحيات
إلى قصص تافهة .وحينما رآهم قد استيقظوا في الحال وابتهجوا بها واستمعوا إليها بآذان صاغية ،انتهرهم قائال:
جميعا وثقلت أجفانكم ،ولكن حين تحول
"حتى هذه الساعة كنا نتكلم عن أمور سماوية وقد غلبكم النوم
ً
يعا ،ونفضنا عنا ثقل النوم الذي غلب علينا .من هنا نعرف من هو
الحديث إلى قصص تافهة استيقظنا جم ً
عدو االجتماعات الروحية ،ومن هو الذي يقترح علينا االنخراط في األحاديث غير المفيدة والجسدية .ألنه من

الجلي أنه هو الذي يفرح باإلثم ،وهو المشجع لألخيرة والمضاد لألولى".

الفصل الثاني والثالثون
3

ربما عني المعنى الرمزي وهو ترك الحلق بال مهاة ،أي يكل بال حدود ،أو يترك حنجرته مفتوحة تنطق بال ضابط.
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الرسائل التي أُحرقت قبل أن تُقرأ

أظن أن القصة التالية ال تقل أهمية عن القصة السابقة ،وهي تخص تصرفا قام به أحد اإلخوة عزم

على الحفاظ على نقاوة قلبه .كان هذا األخ شغوفا جدا بالتأمل في األمور المقدسة .بعد مرور خمسة عشر عاما
على تركه العالم وصل إليه كم ضخم من خطابات أبيه وأمه وأصدقائه في إقليم بنطس .استلم هذه الخطابات
وراجع األمر في ذهنه لبعض الوقت:
"أية أفكار ستأتيني بها قراءة هذه الخطابات؟
ستثير في إما بهجة جوفاء ،أو حزن غير نافع!

ستصرف ذهني عن التأمالت الروحية التي تشغلني أليام طويلة بتذكري هؤالء الذين كتبوها!

كم من الوقت سأحتاج ألستعيد هدوء ذهني بعد االضطراب الذي تحدثه في؟
وأي جهد سيكلفني استعادة سالمي الداخلي األول؟
إذ أن ذهني سيتشوش بالحنين بسبب هذه الخطابات ،وبتذكر كلمات ومالمح الذين كتبوها ،وقد غابت

عن الذهن لمدة طويلة .فها هي ذكراهم تسترجعها الروح ويتعلق بها الفكر من جديد ،فتقطن هناك وتستقر ثانية
في الوجدان.
أي نفع إذا في االبتعاد عنهم بالجسد إن كنت أبدأ مرة أخرى أراهم بقلبي ،وتحيا ذكراهم في ،بعد أن
ماتت في هذه الذكرى يوم أن نبذت هذا العالم؟"
إذ دارت كل هذه األمور في ذهني صممت أال أق أر أية رسالة من هذه الرسائل ،بل باألكثر ال أتطلع
إلى مجرد أسماء الراسلين حتى ال أتذكر مالمحهم .وهكذا ألقيت بها في النار لتحترق ،وصرخت قائال" :ابتعدي
عني يا ذكريات حياتي األولى وال تحاولي أن تعيدي إلى ذاكرتي ما عزمت أن أهرب منه".

الفصل الثالث والثالثون
عن إيجاد حل لمسألة

نعرف أيضا األب ثيؤدور (تادرس) رجل موهوب بالمعرفة الكاملة ،ووصل إلى قمة القداسة .وتمتد
معرفته من خبرة الحياة العملية إلى فهم الكتب المقدسة التي لم يكتسبها بالدراسة وكثرة القراءة أو التعليم الدنيوي،

بل بنقاوة القلب وحدها .حيث أنه بالكاد يستطيع أن يفهم ويتكلم ما ال يتجاوز بضعة كلمات قليلة من اللغة

اليونانية .هذا الرجل حين كان يبحث عن تفسير لمسألة ما لها أهميتها ،استمر في الصالة بال انقطاع لمدة سبعة
أيام وسبعة ليال ،حتى كشف له الرب برؤيا في الليل عن حل المسألة المقدمة.

الفصل الرابع والثالثون
قول للقديس ثيؤدور عن مقدار الجهد
الذي يتطلبه الراهب لكي يكتسب معرفة الكتب المقدسة

عندما أبدى أحد اإلخوة تعجبه من نور معرفة هذا القديس العظيم ،تقدم ليسأله عن بعض المعاني في
الكتب المقدسة .أفصح القديس بقوله إن الراهب الذي يبتغي اكتساب المعرفة في الكتب المقدسة عليه أال يركز
جهده لدراسة أعمال المفسرين وتعليقاتهم ،بل عليه أن يزخر كل جهوده ويركز ذهنه ونواياه القلبية لتنقية

نفسه من الشهوات الجسدية .ألنه حين يطرد هذه الشرور من حياته تنفتح عيون القلب حتى تبصر أسرار
الكتب المقدسة بطرقة تتفق مع طبيعتها األولى .ألن هذه األسرار لم تُعلن لنا بالروح القدس حتى تبقى غير
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معروفة وغامضة ،لكنها صارت محتجبة عنا بسبب خطيتنا ،إذ أن حجاب خطايانا يغطي عيون قلوبنا .وعندما
ٍ
حينئذ تصير القراءة المجردة لألسفار المقدسة وحدها كافية
تعود هذه إلى حالتها الصحية الطبيعية األولى،
تماما إلدراك المعرفة الحقة.
ً
إنها ال تحتاج إلى معونة المعلقين ،تماما مثل عيون الجسد التي ال تحتاج إلى إنسان يعلمها كيف
تصبر ،طالما تكون غير مصابة بالعتمة أو ظلمة العمى .لذلك ظهرت مفارقات وأخطاء كثيرة بين المعلقين ،ألن
معظمهم إذ لم يلتفتوا إلى تطهير ذهنهم ،اقتحموا عمل تفسير الكتب المقدسة .وبمقدار ثقل عدم طهارة قلوبهم

جاءوا بآراء متنوعة ومتضاربة مع بعضهما البعض ومع اإليمان ،لذلك لم يستطيعوا أن ينعموا بنور الحق.

الفصل الخامس والثالثون
توبيخ الشيخ ثيؤدور لي عندما حضر إلى قاليتي في منتصف اليل

فاجأني الشيخ ثيؤدور ذاته بزيارة لقاليتي في جوف الليل ليفتقدني بأبوته ،ويرى ماذا أفعل وحدي في
ذلك الحين ،باعتباري راهبا مبتدئا .وجدني هناك بالفعل إذ كنت قد انتهيت من خدمة عشية ،وبدأت أعطي
جسدي المتعب راحة بالرقاد على األريكة .تنهد الشيخ من أعماقه ودعاني باسمي قائال" :كم عدد الذين يتصلون
باهلل في هذا الوقت بصلوات وتسابيح يا ابني يوحنا ويتمتعون بأحضانه ،ويقطن في داخلهم ،بينما أنت محروم

من نور عظيم كهذا وتستسلم هكذا لنوم الكسل؟!"

حثنا جمال فضائل اآلباء والنعمة المعطاة لهم أن نلتفت إلى القصة التالية .واني أظن أنه يجدر بي في
هذا الجزء من الكتاب أن أسجل عمل محبة يستحق التقدير والثناء رأيناه في هذا القديس العظيم أرخيبوس
 ،Archebiusوقد اختبرنا فيه الصالح .تعلمنا أن عمل المحبة إذا ما طعم بالطهارة والعفة يصير أكثر إشراقا،
إذ يتجمل بنوعية محببة من الفضائل .ألن الصوم المقبول أمام اهلل يصير كامالً خالل ثمار المحبة.

الفصل السادس والثالثون
وصف لبرية ديولكوس  Diolcosحيث يقطن الرهبان

جئنا من أديرة فلسطين كمبتدئين إلى مدينة بمصر تسمى  Diolcosلكي ندرس حياة مجموعة كبيرة
من الرهبان يتبعون نظام الشركة .هؤالء تتلمذوا على هذا النظام الممتاز ،الذي هو أيضا من النظم األولية .كنا

مشتاقين أيضا أن نرى بكل حكمة قلبية ،وندرس نظاما آخر يعد األفضل ،أال وهو نظام التوحد ،إذ حثني على
هذا االهتمام به ما سمعناه من مديح بخصوصه من كل إنسان.

عاش هؤالء الرجال أوال ولمدة طويلة في حياة الشركة ،وقد اجتهدوا أن يتعلموا قواعد الصبر والتمييز،
واكتسبوا فضيلتي التواضع وانكار الذات ،وأيضا تغلبوا على جميع أخطائهم حتى دخلوا في صراعات مخيفة مع
الشياطين ،واخترقوا عمق أعماق الصحراء .وقد وجدنا أن أمثال هؤالء الرجال كانوا يعيشون على ضفاف النيل

محاطين بالنهر في جانب وامتداد البحر في الجانب اآلخر ،كأنهم في شبه جزيرة ،في مكان ال يقطنه سوى
رهبان ينشدون مثل هذه األعماق ،حيث أن التربة الجافة والمملحة هناك تجعلها غير صالحة للزراعة ،فكنا
نتلهف لرؤية مثل هؤالء الرجال.
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تعجبنا جدا ألتعابهم التي يتحملونها للتلمذة على الفضائل وحبهم للوحدة .إن القحط الذي يعيشون فيه
حتى بالنسبة الحتياجهم من الماء كان قاسيا ،حتى أن حرصهم الشديد في استعماله كان يفوق ما يفعله أي بخيل
في حفظ وتخزين أثمن أنواع النبيذ .فقد كانوا يحملون الماء لمسافة ثالثة أميال أو ربما أكثر من منبع النهر

المذكور أعاله ليستعملوه في كل األغراض ،رغم طول المسافة مع وجود جبال رملية يمرون عليها في الطريق
مما جعل صعوبة المهمة قاسية مضاعفة.

الفصل السابع والثالثون
عن القاللي التي تنازل لنا عنها األب أرخبيوس  Archbiusبكل األثاث الذي فيها

إذ رأينا هذا اشتعلنا بالرغبة في محاكاتهم .أما عن األب المذكور أعاله أرخبيوس  Archbiusفكان
أكثرهم شهرة باقتناء نعمة الكرم .فقد استدرجنا إلى قاليته ،واذ اكتشف رغبتنا تظاهر بأنه يريد ترك المكان وأن

يهبنا قاليته ،وكأنه سوف يرحل ،زاعما أنه كان ينوي تركها حتى لو لم نحضر نحن إليه .أما نحن وقد تملكتنا
الرغبة في البقاء ،وقد تيقنا بتأكيدات رغبة مثل هذا الرجل العظيم ،وافقنا تماما على ذلك ،وأخذنا قاليته بكل ما
فيها من أثاث ومتعلقات .هكذا إذ نجح في حيلته الجديرة بالثناء ترك المكان لبضعة أيام حتى يدبر األمر لبناء
قالية أخرى .وعاد بعدها وبنى لنفسه قالية أخرى بكل اجتهاد .وبعد مرور بعض الوقت جاء إخوة آخرون وقد

التهبوا بذات الرغبة أن يمكثوا هناك فخدعهم بحيلة مملوءة محبة كاألولى ،وتنازل عن تلك القالية أيضا بكل ما

فيها .أما هو فبكل مثابرة وبال كلل من عمل المحبة بنى لنفسه قالية للمرة الثالثة ليقطن بها.

الفصل الثامن والثالثون
األب أرخبيوس  Archbiusيدفع دين والدته بتعب عمل يديه

أظن أنه من الجدير بالذكر أن أقص عمل محبة آخر لذات األب حتى يتعلم الرهبان المقيمين على
أرضنا من رجل واحد ليس كيف يكبحون شهواتهم الجسدية بصرامة فحسب ،بل أيضا كيف تكون المحبة
الصادقة .فقد نشأ في أسرة ليست بوضيعة ،ومنذ طفولته رفض محبة العالم وأترابه وهرب إلى الدير الذي يبعد
أربعة أميال عن المدينة سالفة الذكر ،حيث قضى كل حياته .فلم يخرج من الدير لزيارة قريته التي نشأ فيها طوال
الخمسين عام من رهبنته ،ولم ينظر إلى وجه امرأة خالل هذه المدة حتى وجه أمه.
حدث أن أباه توفى وترك وراءه دين يوازي مائة صلدوس (عملة ذهبية رومانية قديمة) .ورغم أنه لم
يرتبك بإرث أبيه .فقد شعر أن أمه مضطربة من هذا الدين .وبحكم الواجب أسرع ليرفع ثقل هذا الدين عن أمه

رغم أنه طوال المدة السالفة لم يشعر أن له أبا أو أما ،بل كان صارما بحسب ما جاء في اإلنجيل أن ليس له
والدان على األرض .ولم يتخل عن صرامته وبقي داخل أسوار الدير ،لكنه طلب أن يعمل ثالث أضعاف عمله
وتعبه ،فرفع عن أمه كل اضطراب وقلق ،وخلصها من ثقل هذا الدين بحيث ال يعاني من كسر حدة صرامته
التي وضعها على نفسه بحجة الواجب اإللزامي.
لم يستنكر أن يطيب قلب أمه بقيامه بالواجب من نحوها مع حفاظه على صرامته المطلوبة ،وكأنما

أهمل أمه قبالً من أجل المسيح ،واآلن اعترف بها من أجل اعتبارات الواجب.

الفصل التاسع والثالثون
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حيلة أحد الشيوخ إليجاد عمل لألب سمعان Simeon
عندما لم يكن لديه ما يعمله

جاءنا أحد اإلخوة األعزاء واسمه سمعان من منطقة إيطاليا ،وكان يجهل اللغة اليونانية تماما .اقترح
عليه أحد الشيوخ بكونه غريبا أن يقدم عمل محبة يكون مفيدا للطرفين .سأله عن سبب جلوسه في قاليته بال
عمل ،متوقعا أنه لن يستطيع الصمود طويال على هذه الحال ،ألن األفكار التي تنشئها البطالة تحوم حول العقل،
وأيضا يحتاج إلى عمل لسد احتياجات الحياة ،عالما بأنه لن يستطيع أحد أن يحتمل هجمات العدو في حياة
الوحدة إال من يكافح ليدبر الطعام لنفسه بعمل يديه .وحين أجاب اآلخر بأنه ال يستطيع أن يقوم بأي عمل من
األعمال التي يؤديها عادة اإلخوة هناك إال الكتابة بخط حسن إذا ما أراد أحد في مصر كتابة بالالتينية الستعماله
الشخصي ،اقتنص الشيخ الفرصة ليقويه بعمل محبة طالما تاق إليه تحت ستار أنه للمنفعة المزدوجة ،فقال" :هذه
الفرصة من عند الرب ،ألني كنت أبحث توا عن أحد يكتب لي رسائل بولس الرسول باللغة الالتينية .فلدي أخ
مجند في الخدمة العسكرية وهو دارس التيني جيد ،وأود أن أرسل له جزء من الكتب المقدسة ليقرأها من أجل

بنيان نفسه".

وعندما اعتبر سمعان هذه فرصة تسلمها من اهلل بشكر ،انتهز الشيخ هذه الذريعة حتى يستطيع أن
يعمل عمل المحبة الذي عزم عليه بحرية .ولم يكتف بأن يأتيه بكل احتياجاته لمدة عام على أنه أمر يخص
المعلم ،بل أمده بالورق وكل ما يحتاجه للكتابة .ثم تسلم منه المخطوط الذي لم يكن له أي نفع لديه (إذ أن سكان

هذه المنطقة كانوا يجهلون تماما هذه اللغة) .كان هدفه كله أن يكسب هذا الشخص عيشه وقوت يومه بدون
تشويش أو مذلة ،وفي نفس الوقت يذخر لنفسه مكافأة لمحبته وسخائه فيبدو كمن عليه دين ،ليس ليوفر ألخيه
القوت الضروري فحسب ،بل أيضا أدوات الكتابة وفرصة للعمل.

الفصل األربعون
مريضا بعض التين
عن الصبية الذين إذ أعطوا إنسا ًنا
ً
ماتوا من الجوع في البرية دون أن يذوقوه

قدمنا في هذا الجزء من الكتاب للحديث عن صرامة الصوم واالمتناع عن الطعام ،واختلط الحديث
بسرد بعض أعمال المحبة الحانية .نعود لنسجل عمل محبة على نمط منهجنا ،وهو عمل يستحق اإلشارة إليه

عن مجموعة من الصبية صغار في العمر لكنهم ليسوا كذلك في المشاعر.

جاء أحدهم ببعض التين لألب يوحنا المدبر في برية اإلسقيط ،وقد أثار هذا التين دهشة عظيمة ،إذ

جاء من ليبيا مريوط ،Libya Mareotis 4ولم يره أحد قط في هذه المناطق .وكان األب يوحنا هو المدبر في
الكنيسة في أيام القديس األنبا بفنوتيوس 4وقد عهد إليه بهذه المهمة .بادر على الفور بإرسال التين على يد

غالمين لشيخ مسن كان يرقد على فراش المرض على بعد ثمانية عشرة ميال من الكنيسة بعيدا في الصحراء .واذ
تسلما الفاكهة شرعا في اتخاذ الطريق إلى قالية الشيخ المذكور ،لكنهما فقدا طريقهما تماما ،األمر الذي كان
كثير ببساطة حتى بالنسبة للشيوخ ،بسبب ظهور ضباب كثيف مفاجئ .وحين هاما على وجهيهما طوال
ا
يحدث
أخير من
ا
النهار والليل في متاهة الصحراء الممتدة األطراف ،ولم يستدال مطلقا على قالية الشيخ المريض ،أنهكا

4

مريوط هي المنطقة المحيطة بترعة مريوط ،وهي بركة في جنوب الدلتا على حدود صحراء ليبيا (حديثا تسمى بركة مريوط) .موازية

للبحر المتوسط حيث يفصلهما جسر طويل ضيق من الرمال.

4

للمزيد من المعلومات عن بفنوتيوس راجع مناظرة .1:4
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إرهاق الرحلة من جانب ومن الجوع والعطش من الجانب اآلخر ،فسقطا على ركبهما وسلما الروح إلى اهلل في
وضع الصالة تماما.
فيما بعد جرى البحث عنهما طويال ،فتتبعوا آلثار أقدامهما التي كانت تنطبع على الرمال كأنها على

أخير أن التين الذي كانا
ا
الثلوج وعند هبوب أخف رياح تمحي اآلثار بطبقة رفيعة من الرمال تغطيها .وجدوا
يحمالنه لم تمتد إليه أيديهما ،فهو بالتمام كما تسلماه .لقد اختا ار أن يبذال حياتهما مع إخالصهما في مهمتهما،
وأن يفقدا حياتهما األرضية ،فضال عن انتهاكهما وصايا رئيسهما.

الفصل الحادي واألربعون
قول لألب مقاريوس عن سلوك الراهب
كمن سيعيش لمدة طويلة

أيضا كمن هو على وشك الموت كل يوم
و ً

توجد مسألة أخرى لها وزنها أتتنا من القديس الطوباوي مقاريوس ،فنختم كتابنا هذا عن الصوم واالمتناع
عن الطعام بهذا القول المأثور لقديسنا العظيم.
اهتماما كما ولو كان سيبقى في الجسد مائة عام ،وأن يكبح
قال إنه على الراهب أن يعير أصوامه
ً
عواطفه الداخلية ويتجاهل جراحاته ،ويترك الحزن ويحتقر األسى والخسائر المادية ،وكأنه في كل يوم يشعر

باقتراب منيته.

فالتعقل في الحالة األولى مفيد ومناسب ،ألنه يدفع الراهب دائما للسلوك بحرص واعتدال وال يعرضه
للضعف الجسدي والسقوط من فوق أكثر االرتفاعات الجارفة خطورة .والحالة الثانية من سمو المبادئ لها

قيمتها ،إذ تمكن اإلنسان ليس من احتقار الغنى المنظور في هذه الحياة الزمنية فحسب ،بل ال يسحق باألحزان
والعداوة ،بل يحتقرها كأنها شئ ضئيل أو تافه ،ألن نظره مثبت هناك حيث ينتظر يوميا المثول بين يدي اهلل.
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المؤسسات لنظام الشركة
للقديس يوحنا كاسيان
7

في روح الطمع
فييم مجه ييع ال محييم لقييس

النييساس انقجييا ياسييااع بييع دطاييع الطمييع و ييس قسامييع بييع الييجه ن ال ي م ي

ال هنات .فإع ل ُاغحب اإلجساع مع وطجع ن هنات سس انس لع بسن الدا إلهًا دطا ًا هن محبة المال.
سوق ل جا مجاء قسامجا بع يلاوات النساس انقجا ياسااع ع لقسمجا بع هذا اليلاب ،ن اجا جع انس لجا
مالمع ممحع دطا ة لحطمع ه جيحزى لحماذ إلا ع الجوم ،وحنانيا وسفيرة الحذاع يذوا بحى ال نح النسس وسوب

الطمع ،ويهوذا الذي داع ساس مع

ل مالماع مع الفضع.

فم هذا المنال انضح المواسئ اللالاع:

 .1وال غ مع دطن ة دطاع الطمع ،فنس اسل وست يما اع ،إال جع اسهل بال ها ،ألجها لاست يالجه نال هنات
لصس مع سادحجا دالل ص دات الوطع نق يات ال سس ،ول هم مع الدا ج دالل اإلغ اءات .هم صل

يل ال ن  ،ليجها لقا ب مع دا ج الجفس قلى افلح اإلجساع لها قحوع فلمحك نلسل وس.

صب
 .2اونى ال الج مع الطمع سهالً لحغااع ما سامت الدطاع لقا وجا مع الدا ج ،ليع إع محيت وإ اسلجا َا ُ
الدالص مجها.
 .3لوس الق ب والنحق نالدنف بحى المسلنول ،فافنس اإلجساع منلع فم اهلل مسو
الصسا ة.

من لاقلل المال م يز

 .0إذ السحل الطمع إلى النحب اقط اليما مع الفضائل ممل االلضاع نالمقوع نالطابع نال ي  ،فاصا
جاجاا ،يما ُافنس الجفس اسلن ا ها السادحم.
اقسا ملذم ًا،
ً
ً
امساً ،

ٍ
دطاء يما ٍة.
 .5والجسوع لح اهب اسف ع الطمع إلى

ا .اال لواط وصساقع مع ال جس اآلد  ،وما لحقفاظ بحى ما ا م ع.

ب .االسدا .

ج .قب االملالك قلى لألمن اللم سوق ع لدحى بجها.

س .فلن الذهع ال لوايع والماساات ،نفنساجع إاماجع واهلل المهل وع.

ه .االج غال ودسمات ا لماباع يما ة لقت سلا "مغونط هن ال طاء يم مع األدذ" ،فافنس ال اهب
 1ل مع :ال اهب واساحانس الس ااجم (الساوق).
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لأماللع اإللهاع.
 .6احاق وجا االقلساء وال سل الذاع ياجنا ا محنع وأاساه لا ا نا نال ا م نا ًائا ،يما ياع ال ب انس يل ما
لساع لا اش اليل و نح ال يع ،ال ا مع قس لجفسع ًائا.
محلهوا و هنة االملالك،
 .7اقذ جا النساس انقجا ياسااع مع جوذ ال ال نيل ما فاع مع الدا ج مع وناء النحب
ً
فدطاع الطمع هم غوع سادحاع ن جاجاع نقب املالك.
 .8إع ياع اقزى لحماذ إلا ع قس ُصاب والو ص وسوب طم ع ،فإع مع اصاب قحوع وهذا الم ض ا اجم مع
و ص سادحم ،نلصا جفسع سجسع.

اهوا إااها
هيذا اي ف المنال إلى قا ع الجفس إلى االلضاع ليم ا فاها المدحص مع و ص الطمع ،ن ً
نح القب القنانم الواذل.
القمص تادرس يعقوب ملطي
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الفصل األول
كيف أن قتالنا مع الطمع أمر غريب علينا ،وأن هذه

ع مال

السقطة ليست فطرية في اإلنسان ،كغيرها من السقطات

م يع لجا هم اللم ج جها ضس الطمع ،الذي جسلطاع ع جصفع بحى جع "مقوع المال" ،نهم

م يع غ اوع بجا ،ندا ع بع جطاق طوا لجا .نهم والجسوع ألي اهب ال للنلس إال بع بنل فاسس ملوحس،
نمقانلع مزافع لجوذ ال ال  ،نمقوع هلل فال ة مع ساسها ،نذلك ألع واقم مغ اات الدطاع المغ نسع فم الفط ة
الو اع لوسن يما لن ياجت وساالها يائجع مجذ نالسلجا ،ن ذن ها بمانع فم سسجا ،نلياس ع لينع م اص ة لمنلسجا.

إجها لس ك مسونًا مسى قس الجا بحى اللمااز واع الدا نال
اص بها و س هاس طنال.

 ،نبحى ال غ مع جها لها

الم ء موي ًا ًسا ،فهن

الفصل الثاني

مدى خطورة مرض الطمع

ال اصاوجا هذا الم ض إال فم م قحع ملأد ة ،نافس بحى الجفس الو اع مع الدا ج ،نلذلك اسهل بحى

س دط ًا نال ذ اجلزابع
نسمح لع والنلنج سادل النحب ،اصا
الم ء ع اأدذ مجع قذ نانانمع .ما إع ُهمل ُ
ًسا ،إذ اصوح " صالً ليل ال ن " ( 1لم  ،)14:6نمع م ا مل بحى اإليما مع مغ اات الدطائع.

الفصل الثالث

ما هو جدوى تلك الرذائل الفطرية لنا

لسجا ج اهس ممالً ع جنازع ال سس الطوا اع لاست فنط فم األنالس الذاع لسابسه وساطله بحى اللمااز

لماما بع هنة ال جس ،نليع جنازع ال سس
واع الدا نال  ،ول قلى فم األطفال الصغا نال ضع الو اساع ً
من نسة فاه نب ضع لإلما ة الفط اع؟

اض ييا ع ندي يزات الغض ييب الممال ييع من يينسة ويام ييل بجفناجه ييا ف ييم األطف ييال الص ييغا ؟ نقو ييل ع
ال جي ي ى ً
ال حمنا فضاحع الصو ناالقلمال ،ج س ع المظال لما ه  ،نا ي نع والمهاجيع نلين ياجيت بحيى سيوال السباويع ،نقيس

ا مسنع إلى االجلنا  ،بحى ال غ مع ض فه  ،قاع اسلوس وه الغضب؟!

ضيا ميع هيذ الجزبيات الليم
لست سنق هذا يم ن ع الحين إليى قيالله الفط ايع ،إجميا لييم اظهي ع و ً
لصس بجا مغ نسع فاجا لنصس مفاس ،واجما الو ض اآلد قس ُقق مع الدا ج ،وسوب اإلهمال ن الل ادم ،ن يهنة
اإل اسة ال ي ا ة .ألن هذذه النزعذات الجسذدية التذي تكلمنذا عنهذا نفسذذا ،غرسذها الخذالا بعنايتذ اإللهيذة فذي جوفنذذا

لغرض نافع ،مثل بقاء النوع وتنشئة األطفال ،وليس الرتكاب ضروب الزنى والخالعة ،التي تقع تحت طائلة كل
مذذن النذذاموس والقذذانون .كذذذلك أعطيذذت لنذذا وخ ذزات الغضذذب بحكمذذة بالغذذة ،حتذذى ذا مذذا غضذذبنا علذذى خطايانذذا
وأخطائنا يتيسر لنا أن نمارس الفضائل والرياضات الروحية ،مظهرين كل حب اهلل ومترفقين بإخوتنا.

يذلك ج ح ع للحزن فائدة عظيمة ،نمع ذلك فهن ُا يس ميع ال ذائيل إذا اسيلدسمجا وط انيع مضياسة .فهين
مع جاقاع ،إذا اء نفنًا لمدافع ال ب ،صوقجا فم مساس القا ع إلاع ،نمع جاقاع دي ى ،إذا ياء نفنًيا ألواطايل
ال ييال  ،سييف بييع ي مسييلطا  ،يمييا بحمجييا ال سيينل قيياع قييال إع "القييزع الييذي وقسييب م ييائع اهلل اج ي لنوييع

لدالص وال جسامع ،ن ما قزع ال ال فاج

منلًا" (2ين.)14:7
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الفصل الرابع
في أن باستطاعتنا أن نقول أن فينا بعض عيوب
فطرية دون اإلساءة لى الخالا

إع قحجا إ ًذا ع هذ الجزبات قس غ سها الدالق فاجا ،فال ا جم هذا ع جن ع إلاع الحن  ،ماسمجا قس سأجا

االدلاا وإساءة اسلدسامها ،ناجق فجا وها ألغ اض ضا ة ،ن قوجا وأقزاع قاااع الملم سة المهحيع نلاس والقزع

انن ابن ا جا ناج
الذي ِّ

لنوع لدالص وال جسامع.

فم قاالت قحاحيعً بجيسما جغضيب ال جن يع الغضيب ألجفسيجا (اسيلهسافًا لحفائيسة) ويل الدنلجيا ،مديالفاع ويذلك
نصاع الحَّع .نما وهجا فم ذلك واسلدسامجا لحقساس الذي ق زجا لحدا نلألغ اض الجاف يع .فنيس اسيلدسمع يدص
دصييا ميا ُسييلدس لإلضي ا ويياآلد اع مييا
مجقي ف فييم قلييل األو ايياء ،نهييذا ال ايسبنجا ع جحيين صيياجع الم ييسع ألع
ً
ُبس لحدا نألغ اض جاف ع نل اش س اس.

الفصل الخامس

في العيوب التي تُقحم نفسها في داخلنا دون نزعات فطرية

ليججا جؤيس ع و ض ال انب لجمن وسنع ع للهاأ اع ف صع طوا اع لمنلسها ،إجما ووساطع لل بع ط اق

االدلاييا القي إل اسة فاسييسة ي ا ة ،يالقسييس ،نوالييذات دطاييع الطمييع هييذ  .هاليياع الدطاليياع لفييساع إلييى النحييب مييع
يواا .إجهميا
الدا ج ،ل س ن نس صل لهما فم الغ ائز الفط اع .نالاس لحم ء ع اأديذ قيذ مجهميا ن ع ال جوهميا جس ً
افسساع ال نل الذي السحطاع بحاع ناسلوساع وع ،نمع م ال ذ لهائع األسناع ل فائع مجهما…

الفصل السادس
في تعذر استئصال فة الطمع ما دامت دخلت القلب

لمياذا ال ل ييل هييذ اآلفييع لصييا يمييا ليين ياجيت وييال نزع ،ن لصييا قحاحييع األهماييع ،والجسييوع ألي إجسيياع؟

ذلك ألجع ما سا مع السيهل لقا ياها ،فإجهيا وم ي س لسيحطها بحايع قحميا لسيمح ليع ولهائيع األسنايع ل يفائع مجهيا .فهيم

ني ي سائ ي لحدطااييا ،نهييم " صييل ليييل ال ي ن  ،نهييم والغييع اإللقيياح ف يم إغنائهييا بحييى ال ي  ،ينيينل ال سيينل بييع

"الطمع"… ن ول وا آد مقوع المال… " صل ليل ال ن " (1لم .)14:6

الفصل السابع

في المصدر الذي ينبعث من الطمع،
والشرور التي تتولد من

بجسما لسلنلم هذ ال ذاحع بحى جفس فال ة دامحع ألقس ال هواع ،لوس ل ويع فيم موحيغ صيغا ميع الميال،

منسميع لييع بييذا ًا ائ ييع اييياس ال نييل ع انوحهييا ،للو اي اقلفاظييع لجفسييع وييو ض المييال .فا ييين وييأع مييا امييس وييع الييسا
ٍ
ياف ،نوالياس اميع ع اسس قا اات سي سيحا قيني ...مياذا اف يل إذا ابلحيت صيقلع ،نلياس لسايع ميسد ات
غا
داصع إلباللع فيم قاليع ضي فع؟ ...نانينل إع م لويع ميع اليسا ضيئال طفايف ن ع الم ضيى واليسا ال ُا لجيى وهي
بحى اإلطالق ،ن جع ميا لي ان ن
يائا ،قليى الاسي ليع االهلميا و سيس  ،فهين هاليك ال مقاليع! نالمينب اليذي
يلع لجفسيع ً

ُاص ف لع ال ايفم ،الحه إال إذا ياع قس ق ز ًائا اقصل ويع بحيى مينب آدي  ...ن داي ًا انينل إجيع ميع المقلميل
ال اسلطاع الوناء طناالً فيم جفيس الميياع ن اليسا  ،ن جيع ميا لي اييع قيس اسدي الميال ل قحليع نلييالاف اجلناليع بوي
الوق  ،فإجع لع اسلطاع االجلنال قاي

ا ياء .نميا ساميت سيل طحع القا يع النياه ة بيع هيذا االجلنيال ،فسيلدا بحيى
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قاالييع الل اسييع نالمحييل ،نا ييز بييع إق ي از سجييى لنييس  ،ل ي ن وأجييع لييع اسييلطاع ،سنع إهييسا لي املييع ،ع

اسيلمس ال يينع ميع اآلدي اع ،يميا ليين ييياع ملسينالً ن مييع الم ينزاع .نهيييذا و ييس ع اديسع جفسييع ومميل هييذ األفيييا ،
ُا هس ذهجع يم اهلسي إلى نساحع اسلطاع وها ع اقصل نلن بحى ق ش ناقس ،م اوق فم لحهف بيع ي بم ٍيل

م و ٍح انن وع سنع ع ا ح ئاس السا  ،ناواع س ًا ما اجل ع .وذلك اقصل بحيى قط يع الجنيس الليم ا يلهاها ،نالليم
و س قصنلع بحاها ال افلأ ُا ذب جفسع ،ناوالغ فم ل يذاوها ،فيم سيوال مضيابفع مسد اليع ،نفيم اللفياي فيم الميياع
الييذي انسبهييا فاييع ن ال ييدص الييذي األمجييع بحاهييا .و ييس ذلييك لؤ قييع م يياغل منييل لل حييق ومييا اقسييع ع ا ييل اع
ومسد الييع ،ن والط انييع اللييم اسييلمم ها وهييا قلييى اضييابفها ،فييإذا مييا لقنييق يييل ييمء ننفييق مييا اهيينى ازساست لهفلييع

اليلجيياز الييذهب .نيحمييا زاس صيياس مجييع ،ازساست لهفلييع ناجف االلييع ،إذ جييع وزايياسة الم ي نة الفيياق

جيينع الطمييع نقييب

الميال ،و يس ذليك لسيان فييا مزب يع النقيع م هيا ع اطيينل بمي  ،ناضي ف وسجيع يحميا لنيس ويع السيع ،نلقيل وييع
األم ي اض ويافييع صييجنفها ،نوطيينل بهييس وهييا قلييى ا ييز بييع لقمحهييا فييم ييادندلع مييا ل ي ايييع قييس اسييل س لييذلك

واسدا لموحيغ يواي فيم يواوع .نهييذا للزبيزع هيذ اليجفس ال يناع ،ناحليف قنلهيا لجياع الطميع ،فيال لسيلطاع فيا ًييا،
واجما لقانل اهسة لمضابفع ينمع المال اللم ق زلها وطي ق غاي م ي نبع ناهلميا ممنينت ،لصيقوع يينا

ال

لدفيف ميع قيسة طمييع هيذ اليجفس وييل لزايس ا يل االً ،نا ماهيا بييع ييل يمء سيينى ال ي ي ن اء اليسيب نالقصيينل
وصاصيا ميع
بحى الميال ،نالفي ا ميع اإلذبياع ألجظميع اليسا وأسي ع نقيت ممييع ،نالل ي س ميع اإلامياع ،يحميا ن يس
ً
األمل فم إق از المال .نلهذا فهن لع الن ع بع ع ا لييب اميع الييذب ،ن يهاسة اليزن  ،ن السي قع ،ن يسي

اضيا إذا فنيس األميل فيم القصينل بحيى اليسيب ،فإجيع ليع الين ع
النبس ،ن االسل سال مع جنويات الهاياج ال ا قيعً .
بيع ع ال يانز قيسنس الحااقيع ناللناضييع ،نفيم ييل هيذا اصييوح اليذهب نمقويع الي وح النوياح إلهًييا ليع ،يأجع فيم ذلييك

أع الذاع ا وسنع وطنجه  ،نلهذا فإع ال سنل المطنب ،إذ جظ إلى س هذ اآلفع الممات ل انل فنيط جيع صيل

اضيا "بوياسة األنمياع" ،قيائالً" :نالطميع اليذي هين بوياسة األنمياع" (يين  .)5:3فأجيت لي ى
ليل ال ن  ،نلييع س َّيما
ً
إذع قيس السييننط الييذي انيينس إلايع هييذا ال جيينع دطيينة فدطينة ،قلييى ع ال سيينل اطحييق الصياقع مسناييع بأنذ عبذذادة

لألوثان المزيفة ،ذلك ألجع ولدطاع صين ة اهلل نمماليع (نهميا الحيذاع ا يب ع اقيلفظ وهميا ييل ميع ا ويس اهلل ويال نح
نالقق فم بماق جفسع سنع لزااف) قس آم

ع اقب نال حق والصن المجنن ع بحى الذهب وسالً مع اهلل.

الفصل الثامن

كيف أن الطمع يعرقل جميع الفضائل

وممل هذ الدطنات اليوا ة ،مجقس ًا إلى سفل ،اجساق مع سمء إلى سن  ،ن دا ًا ال اهل وأع اقلفظ
ٍ
اض بع ي مء،
لجفسع ،ال وفضائل اللناضع نالمقوع نالطابع ول نال وظحها ،إلى اجب جع اصوح غا
ٍ
بجسئذ نقس ض ب ويل د نع ب ض القائط فإجع ،يقصاع امح ،اجسفع ملهنًا
نالذم نا ين مع يل بمل.
مطحَق ال جاع ،ملأففًا مع ط امع الانمم نلواسع الم لاس ،م ًحجا جع قس ضاق وهما ذ ًبا ،ن ع اهلل لاس فم السا
قل النقت الذي اجنح فاع
الوس مع ل يع س ا ً ا ًسا ،ناال ّ
فنط ،ن ع دالصع غا قاص بحى ذلك المياع الذي ّ
بحى جفسع ألجها هاليع ال مقالع.



الفصل التاسع
كيف أن الراهب الذي يحرز المال ال يستطيع البقاء في الدير

ملنهمييا جييع قييس جولييت لييع
هيييذا قيياع انلجيم المييال الييذي اهاي لييع الل ينال،
ً
اصوح بحى لميا األهويع لالجلنيال ،نميع مي ا ايب بحيى مايع األنامي وط انيع افيع و ايسة بيع المنضينع ،ناسيحك
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يما لن ياع غ ًاوا ن زائ ًا ،نالص ف إزاء يل ما ا س فم قا ع إليى اإلصيالح واسلصيغا ناقلنيا  .نبحيى
ال غ مع ن نس مسد الع اللم اقلفظ وها س ًا فم مياع دفم ،فإجع ا ين قا لع إلى قيذاء نماياب ،ناغضيب ألجهيا
ع بطاييت ،وييأم مييع الي ئاس ،و ييض هييذ القا ييات لمييع هيين فييم

ل طييى لييع و ييس بجيياء ننقييت طناييل .ناذا قييس

مسيياس القا ييع إلاهييا قوحييع ،ا ييل حت فاييع جا ي اع الغضييب ،م لني ًيسا جييع قييس بنمييل واقلنييا يأجييع غ اييب .يمييا جييع ال
ا ضييى ع امييس اييس ألي بمي ٍيل ،وييل اييلحمس األدطيياء فييم يييل ييمء لسييلسبى الض ي ن ة ع اييل إج يياز فييم الييسا .
صيا لحغضيب بحيى جيع هياع ،ليئال اويسن جيع قيس دي ج بحيى جظيا اليسا
ن ً
اضا الحمس ،وجاء بحى هيسف منصينس ،ف ً
نقاسا ،قلى ال ُاظع جع قس د ج لدطأ ا ليوع ،فإجيع ال اييف بيع لقي اض
لسوب لافع ،ناذ ال انلجع ومفا قلع لحسا
ً

نافساس يو بسس مميع مع زمالئع ومسانالت فم الدفاء ...ما إذا بطحت ساءة الطنس قحلع ن سيفا  ،فأجيع اظيل
ملنهمييا جييع لييع ا ييس
ط ينال النقييت قحنًييا م ييغنل الوييال ،نال النقييف لقظييع بييع وييذ ال ييناق نامييا ة اللو ي ناللييذم ،
ً
السحناع بع بس قاحع ،نال ذ بع لنحوع ،ال وأع اسجس لحسا الجنص نسنء اللسوا .

الفصل العاشر

في األوجاع والتجارب التي يتعرض لها ناكث عهد الدير بسبب الطمع،
مع أن أعتاد من قبل على التذمر ألتف األسباب

الييسا

هيييذا اجسيياق ال اهييب ناييزساس ل حنييع ال ييامح والمييال ،الييذي لييع اسبييع قييط ،و ييس اقلجائييع ،اضي ًياا والونيياء فييم

ن والم ا ييع فييم ظييل ي جظييا ن لقييت سييحطاع .نقيياع ُافصييل يقايناع نق ييم ،بييع ويياقم النطاييع القيينل،

لقا لع إلى صقاوع إلى قاناع ب ضع لالفل اس ،ول نوسهنلع .نلق ماجع مع زمالء مناماع ،اضيط  ،نهين اليذي

ياع ال فع بع الناا وأدف مها السا  ،لحيسح لاالً نجها ًا سنع لنقف س ًاا ن اء اليسب .هيذا ميع يأجع ع ا حيع
با ًاز بع القفاظ بحيى طنينس ال وياسة ،ن جظيا الصين  ،ن قنابيس السيه  ،ويل ناوابيس واجيع نوياع قنابيس ال يفابع
الالئنع ماسا فم اسلطابلع لحواع جساء جنع ال
جع النه جع ادمسها بع ط اق االقلجاء.

ع ،نسس قا الع الانماع .هذا ازاس جا الطميع ا يل االً ،فيم قياع

الفصل الحادي عشر

في الزعم بأن للمحافظة على المال وتدبيره
البد من البحث عن النساء لإلقامة معهن

اجسيياق يما ي نع إلييى الميينت بييع ط اييق مجقييس نب ي وسيينطع ال قاامييع مجهييا .ناذ ال ايلفيينع وييأع املحي ينا

المييال الييذي لي اسييوق لهي قييط ع قصييحنا بحاييع ،ن جهي اقل ييزن ووسااييع سائييع ،ليييجه اوقميينع بييع الجسيياء لييانمع

م ه ي  ،لحمقافظييع بحييى مييا م يين ن اقل ييزن بييع ط اييق غا ي م ي نع ،نان طيينع جفسييه فييم يما ي مييع األميين

الدط ة الضا ة ،األم الذي اهني وه إلى بماق ال قا  ،واجما ه ا فضنع االملمال لننل ال سنل" :إع ياع له

قيينت نيسيينة فحايلفينا وهمييا" ،نهمييا مييا ييياع امييسه وهمييا الييسا فييم قييسنس طاقلييع ،نليييع ل ي غوله ع اينجينا غجايياء،
اسنطنع فم ل وع نفخ ن هنات يما ة غواع نمض ة لغ ق الجاس فم ال طب نالهالك ،ألع مقويع الميال  -ول واي

آدي "الطميع"  -صيل ليييل ال ي ن "اليذي إذا اولغيا قيين ضيحنا بيع اإلامياع نط جينا جفسيه وأن ياع يماي ة" (1لييم
.)14-6:8

الفصل الثاني عشر

مثال لراهب فاتر سقط في شباك الطمع

065

المؤسسات  7 -الطمع

دصا اظع فم جفسع جيع اهيب ،ناألسين ميع ذليك جيع اطي ي جفسيع واليميال ،يياع قيس قُويل
بف
ً
فييم ساي  .نقيياع نبظييع ئيياس الييسا يييم ال ا يينس وأفيييا صيينب لحييك األ ييااء اللييم لدحييى بجهييا نجوييذها ،وييل اقي

جفسيع مييع الطمييع ،ن مقويع المييال ،اللييم هييم صيل ليييل ال ي ن  ،نمييع ال ي اك األ ضيياع ،ن جييع إذا اس ع الطهي

مع جزبالع السالفع ،اللم ن س جها ياجت ل هنع نلييس جفسيع ميع قياع إليى آدي  ،ف حايع ع اييف بيع االهلميا ولحيك

مناسا واألغالل اللم ل اسيلطع قط ًيا لقطامهيا
األ ااء ،اللم ل ليع مح ًيا لع قلى مع قول ،نليجع إذ ياع ما ازال ً
ل ز بع ع اق ز ي ج اح للطها جفسع مع سنطالع ،لي الي سس بيع الي س نهين سيادط قيائالً" :إذا يجيت جيت قيس
بحم ع قلجاع ممحك؟"
اقلجات ما لسلطاع ع ل نل وع اآلد اع ،فحماذا لق
َّ

الفصل الثالث عشر

ماذا يروي الشيوخ لألحداث عن موضوع الخطايا العادية

يطقاا ن منضيع ابلي اض ليسى يدص آدي  .ذليك ألجيع ميا لي لُي ييف نالً
لييع ال ليسع هيذا اويسن مي ًا س ً
مدلحييف ج يناع الدطااييا ،نلسلنصييم صيينل ن سييواب األم ي اض ،فإجييع ال الاس ي نصييف األسناييع ال ييافاع الصييقاقع

اضا لألصقاء ع اقافظنا بحى يمال سالمله  .ألع يال هذاع األم اع ،ن من د ى يماي ة
لحم ضى ،نال الاس
ً
لنس ون ع با إل ياس االدينة األقيسا ميع ال يانا فيم ا لمابياله  ،لميا قي زن ميع دوي ة فيم سينطات ال قصي
لها ،نفاما صاب ماع صفنف الجاس مع سما .

غالوييا مييا يجييا جفطييع إلييى اليماي مييع هييذ األميين فييم جفسييجا ،هييذ اللييم اظه هييا ال ييانا نانضييقنجها لجييا،
ً
ي ال بياجنا هي جفسيه ميع جفيس الجزبيات .يجيا ج يالو نجوي سنع د يل ن ا لوياك ميع اجوجيا ،ذليك ألججيا سنع ع

وأي مء يجا جل ح ض نب ال الج ،نجنف بحى سواب الدطااا اللم ياجت ل هنجا ،ناللم غفحجاها نل جنل
جصِّح ّ
بجهييا يياًئا ،ال دنفًييا مييع االديينة ،إجمييا د يياع ع انييع هييذا اليليياب فييم اييسي و ييض ممييع ا يينزه اإل يياس فييم هييذا
السييوال مييع القايياة .نقييس اص يِّ قنع لغا ي المدلو ي اع جييع اجوغييم الّ ا حمييع سيينى نلئييك الييذاع ا اهييسنع ناس ي نع
لحنصنل إلى بحى م الب اليمال.

الفصل الرابع عشر

أمثلة تبين أن مرض الطمع مثلث المعالم

ٍ
مسان مع الح جع نالمنت.
هذا الم ض ن القالع غا الصقاع ممحمع الم ال  ،نقس ج لع ماع اآلواء ونس
لنس نصفجا فاما سوق الصن ة الفاسسة ألقس هذ الم ال  ،نهم اللم لدسع النطاع الويائس وتحرضهم علذى

االدخار ،بحى ال غ مع جه ياجنا ال املحينع ًائا قاع ياجنا فم ال ال .

ناألدي ى هييم ع لييسف ه إلييى اشذذتهاء وامذذتالك تلذذك األشذذياء التذذي تخل ذوا عنهذذا فذذي األيذذام األولذذى مذذن

تنسكهم وتركهم للعالم.

نالصيين ة المالمييع لييل مييع وسااييع ضييا ة داطئييع .الس ي صييقاوها بفتذذور الذذذهن وتذبذذذب ال ذرأي ،ولذذذلك لذذم

يستطيعوا أن ينبذوا جميع ممتلكاتهم األرضية ،خوفسذا مذن الفقذر ولعذدم يمذانهم ،نهيؤالء اليذاع اقل يزنع األمينال
ناألمالك ،اللم ياع اجوغم ع الدحنا بجها ناه نها ،ال اميع اع اوحغنا قط يمال اإلج ال.
ن ججييا لج ييس فييم األسييفا المنسسييع ممحييع لهييذ اليينا

الييمال  ،اللييم لنييع بحاهييا بننوييع غاي هاجييع ،ف جييسما

اس جيحذذزي  -ديياس الا ييع الجوييم  -ع انلجييم مييا لي املحييك ممحييع قييط مييع قوييل ،لي اف ييل فنييط فييم القصيينل بحييى
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بطايع الجويينة ،الليم ييياع ميع قنييع ع السيحمها مييع م حميع والدالفييع الن امايع ،ليجييع بحيى ال يييس صياولع ل جييع

الا ع الجوم وو ٍ
ص سائ .

ما يهوذا فإذ اس ع اسل س املاليع لحم نة اللم سيوق ع لنيم وهيا قياع لويع المسياح ،لي اسينط فنيط فيم

اضيا لي ايلح ليع ع ادليل قااليع وصين ة باسايع ،ويل جهاهيا وماليع
امع دااجع سياس  ،نافنيس لوليع ال سينلاع ،ليجيع ً
بجافع.
ما حنانيا وسفيرة إذ اقل از زًء مما ياع محيهما مع قول ،بنقوا والمنت نفنًا ليحمع ال سنل.

الفصل الخامس عشر

في الفرا بين نسان ينبذ العالم بطريق رديئة
و خر ال ينبذه على اإلطالا

الهاما من هُا وط انع دفاع ،فيم سيف اللمجايع ،إليى نلئيك اليذاع اننلينع اجهي قيس جويذنا هيذا ال يال ،
إع ممع
ً
نو ييس ذلييك اجهزميينع وييجنص اإلاميياع ،إذ اد ينع ضييااع مملحييياله األ ضيياع ،نجصييع يمييا احييم" :مييع هيين ال ييل
الدائف نالض اف النحب ،لاذهب نا ع إلى والع ،ليئال ليذنب قحينب ادنليع مميل قحويع" (لي

 ...)8:24ايع يهاسة
ال انييسمنا بحييى هييذا

ينقا مييع هييذ ؟ ...ليياس مييع الناضييح ع اليليياب المنييسس اييؤم
اقليياج إلاهييا الم ي ء يم ي نضي ً
ال هس ،قلى فم نل م اقحع ،ن ع اقمحنا اسمع ،لئال اصوقنا قسنة سائع لغ ي غاي ه بحيى االجقي اف بيع يميال
اإلج ال المنسس ،ناض فنه وفزبه الذي ا نز اإلاماع.

لهذا فاألم من ع إلاه فم ص اقع واالجسقاب مع النلال نال نسة إلى مجازله  ،ألجع ما مع قس اسلطاع

ع ا ييل ك فييم م ي يع ال ي ب نلييع ايياع ،ذلييك ألع " ييل ذن ايياع هيين ملنحنييل فييم ماييع ط قييع" (اييع  .)8:1احييز

اللفياي فييم الممييل الييذي ن س فييم اإلج اييل (ليين  .)31 ،34:10بييع ذاك الييذي اييذهب و ي ة آالف

ييل ضييس محييك

اييألم و ي اع لفًييا ،قييس ال اسييلطاع منالحلييع ،بحاييع  -ميياسا ذلييك و اي ًيسا ع اسييأل مييا هيين لحصييالح .وم جييى اجييع مييع
يس،
األفضل له ال اأدذنا قلى الدطنة األنلى فم ط اق ل ك ال ال  ،فضل مع ع ان طنا جفسه فيم دطيا
و س د ن ه إلى هذا الط اق مل اداع غا ملقمساع ،ألجع "ال لجذ دا مع ع لجذ نال لفم" ( ا  .) 0:5سق

جص هن الذي اصف مع ايألم و ي ة آالف لمالقياة آدي و ي اع لفًيا ،ألع بيسس الدطاايا الليم لها مجيا يمي ميع
الفضييائل اللييم لنالييل بجييا .نالناقييع اجييع "ال اسييلطاع إجسيياع ع ادييس الحَّييع نالمييال" (مييت  ،)20:6نيييذلك "ليياس قييس
اضع اس بحى المق ا ناجظ إلى الن اء اصحح لمحينت الحَّع" (لن .)62:6

الفصل السادس عشر
في السلطة التي تحمي تحتها أولئك الذين يعترضون على التخلي عن ممتلكاتهم

ه يؤالء إذع اقييانلنع ع افل ح ينا قضيياع ل

ي ه األصييال ،مسييلدسماع و ييض جصيينص اليليياب المنييسس،

اطنبينا ناقِّ فينا قينالً لح سينل ن آدي لحي ب جفسيع ،نال
اللم افس نجها وو ابع دوامع .نللقنايق غوياله الداصيع ع ِّ

ا يحنع قااله نفهمه لحيلاب المنيسس ويل ا حينع م جيى اليلياب ال ييل قسيب غويات يهناله  ،نمنافنًيا لن هيع
جظ ه  .اننلنع وأجع ميلنب" :مغونط هين ال طياء يمي ميع األديذ" ( ع ،)35:24نولفسيا ويالغ الدطيأ لهيذا اليجص
اظجيينع ع فييم منييسن ه ع اض ي فنا مييع قيينة قيينل ال ي ب" :إع ست ع لييينع يييامالً فاذهييب نوييع ماليييك ن بييط
الفن ي اء فاييينع لييك يجييز فييم السييماء نل ييال الو جييم" (مييت .)24:16اظجيينع جه ي لقييت هييذا الظييل ال اقلييا نع ع
اق م ينا جفسييه مييع غجيياه  ،مص ي قاع وييأجه سيياينجنا يم ي غوطييع سنع ييك ،إذ ا طيينع مييع فضييالله  ،ممييا هيين
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اسناا ،ن ع الجانلنا ط ا السا الملناضع .ممل هؤالء ا ب اع
صالً محك له  ،مل الاع بحى ع انلجنا بمالً ً
ا حمنا جه ادسبنع جفسه  .إجه ل اجوذنا ال ال قنًا ،ماسامنا ال ازالنع مل حناع وغجاه  .ما إذا ياجنا ا اسنع قنًيا
نصسقًا ع اننمنا ومما سع القااة ال هواجاع ،ف حاه ع الدحنا ناه نا ماع هذ األ ااء نال اقل يزنا ألجفسيه ي
مء مما جوذن فالم سنع مع ال سنل "فم نع نبطش نفم و س نب ى" ( 2ين.)27:11

الفصل السابع عشر

في ترك الرسل والكنيسة االولى ألباطيل العالم

دصيا
اوسن ذاك (الذي ولأياس جع قاصل بحى املاازات مناطع نماجم مجذ منلس  ،ا هس وأجع لي اييع
ً

نضا ً ا نفنًا ألنضاع هذا ال ال ) جيع لي اييع قياس ًا بحيى ع اليزنس ميع األميالك الليم ياجيت ليع ميع قويل! ...نيياع
نلئك الذاع ياجنا ُمال ًيا أل ٍ
اض نوانت فم ن حا نوابنا يل مء سنع ع اسلوننا ألجفسه ًائا بحى اإلطيالق،
ناقض نا الممع ننض ن بجس قسا ال سل ل ايع ومنسن ه ع اسسنا مطالب ساسه مع ماليه !...
لكن الواقع أن الرسل اعتبروا أن هذه هي الخطة المثلى للحيذاة ،و ثروهذا علذى كذل شذيء عذداها ،وقذد

تخلوا عن جميع ممتلكاتهم في الحال ،و ثروا أن يعولوا أنفسهم من ثمار عملهم ،نميع إباجيات األمماياع ،اليذاع

يقا لهي بييع منقفييع مييع هييذا األمي  .فنييس
ليحي ال سيينل النييساس بييع م هي لهيا ،فييم سيياللع إلييى هييل نماييع ،مفصي ً
قمه بحى الناا وهذا ال مع ،قائالً" :نليع اآلع جا ذاهب إلى ن حا ألدس النساساع ،ألع هل منسنجايع نادائايع
اسلقسييجنا ع اصييج نا لنزا ييا لفن ي اء النساسيياع الييذاع فييم ن ييحا  ،اسلقسييجنا ذلييك ن جه ي مييساجنع له ي ألجييع إع ييياع

األمي قييس ا ييل ينا (مييع مييؤمجم ن ييحا ) فييم نقايياله  ،فا ييب بحيياه ع ادييسمنه فييم ال سييساات" ( ن -25:15

.)27

نهن اويسي جفيس االهلميا ميع هيل ين جمينس ،ناقيمه ويأيم ا لهياس ييم ا يسنا قويل نصينلع ميا ا م نجيع

نهن ما ياع اجنى إ سالع لسس قا اله قائالً " :ما ميع هيع ال ميع أل يل النساسياع فيميا نصيات يجيائس غالطايع
اضا ،فم يل نل سونع لاضع يل ناقس مجي بجس دازًجا ما لاس قلى إذا ئت ال اينع مع
هيذا اف حنا جل
ً
قاجئذ ،نملى قض ت فالذاع لسلقسجنجه

سحه و سائل لاقمحنا إقساجي إلى ن يحا " ( 1يين .)0-1:16نلييم

اضا فساذهونع م م" ،انصس الننل وأجيع
ا ه بحى زااسة ال مع اضاف قائالً" :ناع ياع اسلقق ع ذهب جا ً
مسل س لال ل اك فم قمل لنسمله نالسف وها مع النفس الم افق إذا ياجت مع النف ة وقا لسلسبى ذلك.
نيذلك ا هس لحغالطااع وأجع بجسما اح انلس دسميع اليي ازة ميع ال سيل ،ليب األمي ميع ا نينب نوطي س

نانقجا بحى ع انن والي ازة واع األم  ،نليع اجوغم ال اغفل ال جااع والفن اء وأن حا نلسوا

لدحنا بع ماع مملحياله نادلا نا الفن االدلاا ي مع

من ه  ،نلئك الذاع

ل المساح .نقس قيال فيم سياللع إليى هيل غالطايع وهيذا

الصسس" :فإذ بح والج ميع الم طياة ليم ا نينب نصيفا نانقجيا الم لوي نع اجهي بميسة بطينجم نو جاويا امياع ال ي يع
لجينع جقع لألم  ،ن ما ه فححدلاع ،غا

اضا يجت ابلجات ع ف حع" (غل...)14-2:6
ع جذي الفن اء ،نهذا ً

مييع ه ي إذع يم ي اسييلقناقًا لحج مييع ،نلئييك الييذاع ل ي ا م ينا مييع ويياع اليينمجااع إال ملييأد ا نل ييزه بييع
اال لنيياء إلييى م الييب يمييال اإلج اييل ،فل ييومنا ومملحييياله نايلفييم ال سيينل وجهيياه بييع بويياسة األنميياع ناالملجيياع بييع

الزجييى نالييس نالمدجيينق ( ع .)24:15نابلجن ينا اإلاميياع والمسيياح مييع اقلفيياظه ويافييع مملحييياله ،

نلئييك الييذاع

اضيا يمء ميع مملحيياله
ا ا نع نفنًا لنصااا اإلج ايل ،ناقمحينع صيحاب الي ب ييل اين  ،نال ا ايسنع ع اسيلوننا ً
لجف ه الداص؟…
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إذا يياع ال سيينل الطنويياني مناي ًيسا والسالسييل ناألصييفاس ،ن باقليع م يياق السييف  ،نلهييذ األسييواب لي
سائما ،فصيّح جيع لسيح ميا اسيس اقلاا اليع ميع االدينة اليذاع قيسمنا
الاس لع ع ا نل جفسع واساع ،يما ياع اصجع ً
مييع منسنجاييع .قييائالً" :ألع اقلاييا م سي ّيس االديينة الييذاع قي نيسمنا مييع منسنجاييع" (2ييين .)6:11يمييا انيينل ألهييل فاحوييم:

اضييا ل حميينع اهيا الفاحاوايينع جييع فيم وييساءة اإلج اييل لميا د ييت مييع منسنجايع لي ل ييا يجم يجاسيع ناقييسة فييم
"ن جيل
ً
يم مي ة نمي لاع لقيا لم" (فيم-15:0
اضيا سيحل إل َّ
قساب ال طاء ناألديذ إال جيل نقيسي  ،فيإجي فيم لسيالنجايم ً
ينجنهييا فييم وي نسة قحيينوه  ،اصييوح نلئييك النيين
( .)16نمييا سا األمي يييذلك) فييإذع نفنًييا لفيي ة هيؤالء ال ييال ،اللييم ّ

يم اسلقناقًا لحج مع مع ال سنل ال ظا  ،ألجع قس الضح جه دسمن وماله ! ما مع قيس ال اسي بحيى هيذا النينل
نلن ياع مف طًا فم قماقلع!

الفصل الثامن عشر
في أننا لو رغبنا في أن نحاكي الرسل

ينبغي علينا أال نحيا وفقسا لمواهبنا الخاصة بل نحذو حذوهم

جفسيجا يألوياع لح سينل ناليجاسيع األنليى وأيمحهيا ،ن ل وياء

لن سجا ع جطاع نصااا اإلج ال ،ن ع جظه

ا لييذاع فييم اامجييا قييس نصييحنا إلييى فضييائحه نيميياله  ،بحاجييا ال جسلسييح للصيين الجا ،نابييساع جفسييجا واليمييال مييع هييذ

القال ييع الف ييال ة ال ييناع الل ييم لج ييا ،و ييل إذ جنلف ييم آم ييا ه  ،اجوغ ييم بحاج ييا ال جس ييلهسف االهلم ييا وفي ج ييا وأا ييع ق ييال م ييع

األقنال ،إجما جلمسك وأجظمع السا ن نامي  ،ييم الاسي لجيا قنًيا جويذ واطايل هيذا ال يال  ،غاي مقلفظياع ويأي يمء
مييع لحييك األ ييااء اللييم اقلن جاهييا ،غاي مسلسييحماع فييم ذلييك لل اييع جنييص اإلاميياع ،وييل جسي ى فييم القصيينل بحييى

ط امجا الانمم ،ال مع مالجا الميلجز ،ول مع يس اساجا.

الفصل التاسع عشر

قول القديس األسقف باسيليوس موج ضد سنكليتوس

ان س قنل مأمن ن س بحى لساع النساس واساحانس سنف قاصا اع ضس يدص ايسبى سيجيحالنس ،يياع

آد ًذا فم بس المواالة مع ض ب ميع الفلين  ،اليذي ليحمجيا بجيع .بحيى الي غ ميع لأيايس جيع جويذ واطايل هيذا ال يال
فنييس اسييلونى لجفسييع و ييض مملحيالييع ،غاي

اغي ٍ
يب فييم ع ا يينل جفسييع مييع بمييل اساييع ،ن ع اقيينز اللناضييع القنانييم

اهوا.
ول س ن هاس ال اق ندضنبع لحسا  .نمع م قال لع النساس" :لنس فسست اا سجيحالنس ،نل لصوح ً

الفصل العشرون

مدى حقارة من يغلب الطمع

اضا هذا ال سن الدط مع
لن سجا ع ج اهس وط انع قاجنجاع فم ص ابجا ال نقم ،بحاجا ع جط س ً
ق حنوجا ،ذلك ألع اجلصا جا بحاع لاس فاع مع الفضاحع قس ما فم اجلصا بحاجا مع با نمهاجع .ألجع إذا اجلص

بحاك دص قني فإجع بحى ال غ مما اسف بع الهزامع مع سى ،نما اسووع ضااع الجص ة مع ل  ،فممع

و ض بزاء قس ل س فم ن ك وأع مع غحوك قني .ما إذا ياع ال سن هزاالً ،نالص اع لافهًا ضئاالً ،فو اجب
األسى الذي لدحنع الهزامع ،فهجاك دزي س مهاجع ،نبا سن مع الدسا ة.

الفصل الحادي والعشرون
كيف يمكن قهر الطمع
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لل بظ جص ة ن دحيس ظفي إذا لي اليسجس ضيما ال اهيب ،يميا انيال ،وياملالك صيغ قط يع جنيس.

ذلييك ألع مييع لنه ي

قييل محيايع اسييمح ل ييذن

ا ييل ل و ييس ذلييك وجا ي اع ييهنة

ييهنة ي ا ة ع لدلي ق قحوييع .ناسييلقال بحييى ممييل هييذا ال ييدص ال

ييس .ف جييسي المسيياح اجلص ي ناييج

ويياألمع نالطمأجاجييع ،ناللق ي

مييع يييل ه مييات

اال يلهاء ،ميا سامييت هيذ الي نح المم جييع فيم ال ي ال لغي س فيم قحويع وييذ ة هيذ ال يهنة .هيييذا واجميا جقيع مطييالونع

باسة فم يل الدطااا ،ع ج اقب س اللجاع (لك ،)15:3فيل ما احزمجا ف حع إزاء هذ الدطايع هين ع جيينع يمي

قذ ًا ن س قاطع ،ألججا إذا قوحجاها جمت إذ لغذي جفسها ،نلنقس لذالها جا ًا س دط ًا .مذن ثمذة ينبغذي علينذا لذيس
أيضذا مذن نفوسذنا تلهفنذا عليذ  ،ذ مذن واجبنذا ،ال أن نتحاشذى
فقط أن نأخذ حذرنا مذن حيذازة المذال ،بذل ننتذزع س
نتائج الطمع ،نما باألكثر أن نستأصل جذور كل نزوع لي  ،ذ أن عدم امتالكنذا للمذال ال يفيذدنا مذا دامذت فينذا

شهوة الحصول علي .

الفصل الثاني والعشرون

في أن قد يوصم بالطمع من ال مال عنده

مستعبدا لعلة الطمع ،وال تنفعذ نعمذة الفقذر المذدقع ،ألنذ
شيئا يكون
من المحتمل أن نسا سنا ال يملك س
س
اضذيا بثقذل
لذم يسذتطع أن يستأصذل مذن نفسذ جذذور خطيذة الشذراهة ،متقذبالس مزايذا الفقذر ال لحسذن فضذائل  ،ور س

الحاجذة نمذا فذي فتذور القلذب .ذليك ألجيع يميا ع يحميع اإلج ايل ل حيع ع اليذاع ال السجسينع وال سيس قيس ازجينع فيم

النحييب ،ن ع مييع المقلمييل ع نلئييك الييذاع ال امنييل ييياهحه بييبء المييال لحقنه ي ل جييع جزبييع الطمييع نقصييس ألع مييا
ياع ا نزه هم "ف صيع" االميلالك نلاسيت "إ اسليع" ،ألع الماجايع هيم الليم ُالن هيا الحَّيع سنع ال وي  ،لهيذا احزمجيا ع
جسلدس يل قصاجع ،لئال للوسس مما هاسجا فم غا ميا ا يسي .ألجيع ميع المقيزع ع القميل المي ء ميا الفني ن
ال نز ،نليجع افنس مما  ،وسوب سننط اإل اسة المزبزبع.

الفصل الثالث والعشرون
مثل مأخوذ من حالة يهوذا

ل اس ع ل ح مسى دطن ة هذ الغنااع ن ض ا ها ،ما ل لُنلحع وقذ  ،بحى صاقوها نالسما الذي لحقنع
وع ،نما ال ب مجها مع ف نع لى الدطااا؟ اجظ إلى اهنذا ،الم سنس مع واع اللالماذ ،نلأمل ياف وسوب

ن
سمع ،نياف جع لما نقع فم واك هذ ال هنة لنت وع
إقسامع بحى سقق س هذا اللجاع النالل ،قُضم بحاع و ُ
دالص اإلجساع ومالماع مع
فم الدطاع نفم سنطع با حع ،قلى جها غنلع بحى واع فاسي األجا  ،نمج
الفضع ،ن جع ل ايع مع المسلطاع سف ع إلى هذ الدطاع المجي ة ،دطاع دااجع ساس  ،ما ل ايع قس لطدلع خطية

بنس جفسع بحى
الطمع .يذلك ما ياع لاجساق إلى اإل ا فم قق ساس وهذ الصن ة الو ع ،ما ل ايع قس ّ
الس قع مع الياس المنسع لساع.

الفصل الرابع والعشرون

في أن ال يمكن قهر الطمع ال ذسا جرد المرء نفس من كل شيء

هذا ممل ناضح فظاع لهذا الطغااع الذي إذا نقع ال نيل فيم سي دي ج بيع ييل قنابيس األماجيع ،نال انجيع

وأي مزاس مع األ واح .ذلك ألجع ل از بحاجا ع جقس هيذا ال جينع ،لياس ويالم اء إجميا ول ايس جفسيجا مجيع .داي ًا فيإع
اهيينذا بجييسما لسييح الييياس المدصييص لحلنزاييع بحييى الفني اء ،نالميينسع فييم ذملييع لهييذا الغي ض ،يييم الاسي لييع بحييى
األقل ع ا ضم جفسع والمال اليماي  ،ناضيع ق ًيسا ل

ي ع ،سف يع هيذا اليماي اليذي لقيت ايس إليى مزايس ميع الطميع
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نال ع ،قلى جع ل ا س انلص بحى الس قع س ًا مع الياس ،ول واع سياس والف يل ،ألع جينع هيذا ال
ال انجع وأي قس مع الم اء.

يع

الفصل الخامس والعشرون

في الميتات التي حلّت بحنانيا وسفيرة ويهوذا بسبب شهوة الطمع

ن دا ي ًا فييإع ال ظييا فييم ال سييل ،إذ ل ح ي مييع هييذ األممحييع ،نل حمييع ع المصيياب وييأي قييس مييع الطمييع ال
اسلطاع يوح ماقع ،ن جع غا ماسن نضع قيس ليع وموحيغ ميع الميال يواي ًا يياع ن صيغا ًا ،إجميا وفضياحع جويذ ييل

ييمء ،باقييب قجاجاييا نسييفا ة وييالمنت ،ألجهمييا اسييلوناا ييزًء مييع ممجييع لمحيهمييا ،قلييى ع الميينت الييذي القييا اهيينذا
طائ ً ا ال لياوع دطاع دااجع ساس  ،الوس ع احقنهما لنقنبهميا فيم دطايع الييذب وسيوب طم هميا ،فميا قينى الصيحع
النائمع واع الدطاع نال ننوع فم يل مع القاللاع! نهيذا ياجت جلا ع الطميع فيم القاليع األنليى هيم الدااجيع ،نفيم
القالع الماجاع اليذب؛ فم القالع األنلى ُهس القيق نلميت دااجيع ،نفيم القاليع الماجايع ا ليويت دطايع الييذب ،فميع
ع جلائو بمالهما قس لوسن مدلحفع ،إال جهما الفناع فم نقسة الهسف نلمامحع .فناقس إذ اس الفي ا ميع الفني

غيب

فييم ع اسييل س مييا سييوق ع لدحييى بجييع ،واجمييا اآلد ي اع إذ د يياا ع اصييوقا فنا ي اع قييانال اسييلوناء ييزٍء مييع ممييع
نجاييع صييافاع ،ن ع اهوييا
نمحيهمييا الييذي وابييا  ،نالييذي ييياع مييع نا وهمييا إمييا ع اسييحما لح سيينل فييم إاميياع ماوييت ّ
لالدنة وأيمحع .هيذا فم يل مع القالاع اءت بننوع المنت فم األبناب ،ألع يل دطاع مجهما جولت مع ذن

الطمييع .ناذا ياجييت ممييل هييذ ال ننوييع ال ييساسة قييس نق ييت بحييى نلئييك الييذاع لي اطم ينا فييم مملحيييات اآلدي اع إجمييا

الذاع قانلنا فنيط القي ص بحيى ميا امحيينع ،ناليذاع لي اسيلهسفنا القايازة ناالقلجياء ويل م ي س االقل ياز ناالسيلوناء،

فميياذا جظييع فييم مصييا نلئييك الييذاع ا غويينع فييم مييع الم ي نة نايلجازهييا ،سنع ع اييينع له ي فاهييا س ه ي ن ساجييا ،
نالذاع الظاه نع والفن ما الجاس ،نليجه ما الحَّع مساجنع والغجى الزائف وسوب هنة الطمع؟

الفصل السادس والعشرون

ٍ
ببرص روحي
في أن الطمع يصيب النفس

نالذاع ال اءنع م زنماع فم ال نح نالنحب ،ممل اقزي الذي إذ ا لهى غجى هذا ال ال غا الاناجم،

اضقا فم ع يل جفس مسجسع ونصمع ال اهع اصاوها و ص
سهمع م ض الو ص الوغاض ،نوهذا ل ك لجا ممالً ن ً
الدطاع ال نقم نل لو ما الحَّع مسجسع وصفع سائمع.

الفصل السابع والعشرون

إع يجت وسافع مع غولك فم اليمال قس ه ت ماع األ ااء نلو ت المساح الذي اننل لك" :اذهب

نوع ماليك بط الفن اء فاينع لك يجز فم السماء نل ال الو جم" (مت  ...)21:16لماذا و س ع نض ت اسك
بحى المق ا

لجظ إلى الن اء ،قلى ا حع ال ب جفسع بجك جك غا صالح لمحينت السمنات؟ (لن …)62:6

آمجا بحى قمع سنف اإلج ال ،جزلت إلى الوات للقمل و ض ما فاع مع لحك األ ااء اللم
نلماذا و س ع يجت ً
سوق ع اقلن لها؟ ...نلماذا و س ع د ت إلى القنل ن قت ل لغل والفضائل ُبست مس ًبا نقانلت ع لحوس

ماجاع مااب هذا ال ال اللم دح لها بجك قاع جوذلع؟ (لن ...)31:17نليع إذ قس باقك الفن بع املالك مء

للدحى بجع ،فواألق ى اجوغم ال ليلجز ما ل ايع لك قط مع قول ،ألجك وج مع ال ب يجت م ًسا لهذا الغ ض يم
ساسا ماسامت ال ل نقكن واك الغجى .لالع ال اغل إجساع ناف ل ألجع ا نز ن
ما لُسا ع إلاع ن جت يم اسل ً
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الدحى بجع ،ألجع ما مع قس إال نلساع مء الدحى بجع.
تماما من قلب الرغبة في حيازتها وامتالكها.
لقد نبذ جميع مقتنيات هذا العالم ،أي نسان استأصل س

الفصل الثامن والعشرون

في أن االنتصار على الطمع ال يمكن تحقيق ال ذا جرد اإلنسان نفس من كل شيء

هذا إذع هن االجلصا اللا بحيى الطميع ،ال جسيمح لنمضيع ميع صيغ فضياللع ع لونيى فيم قحنوجيا ،إذ

ج ح جع لع اينع لساجا اع قس ة بحى إدماس إع اقلفظجا فم بماقجا وأصغ

ا ة مجع.

الفصل التاسع والعشرون
كيف يستطيع راهب أن يحتفظ بفقره

جسلطاع ع جقافظ بحى هذ الفضاحع سنع مسياس إذا ميمجيا منامياع فيم ساي  ،نيميا انينل ال سينل" :فيإع

ياع لجا قنت نيسنة فحجيلف وهما" (1لم.)8:6

الفصل الثالثون

طرا الوقاية من مرض الطمع

ع جه

اضا مء مما لدحاجا بجع نجذ جا
إذ جذي
سائما مصا قجاجاا نسفا ة ،الوس ع ج زع نجلقا ى اسلوناء ً
ً
اء نفاقًا .لهذا فحجقل س
 .فحجل ظ مع ممال اقزي السا  ،فوسوب دطاع الطمع بنقب والو ص السائ ز ً

مع اقلجاء م نة ل جملحيها قط مع قول .ضف إلى هذا بحاجا ع ج هب سنطع اهنذا نمنلع ،نمع ممع جل جب ويل
قناجا اسل ساس ي زء مع لحك الم نة اللم سوق ع لدحصجا مجها ،نفنق يل هذا ،بحاجا نجقع ج قب طوا لجا

مسجسا نلن بقرش
الض افع الملغا ة فجلق لئال األم ان ال ب بحاجا يحص فم الحال (1لس .)0:5نا س ضما جا
ً
ناقس ،الع ذلك اق مجا مع يل مما جوذجا لح ال  ،نان ع إلاجا يحمات ال ب لحغجم ،اللم اءت فم اإلج ال":اا
غوم هذ الحاحع لطحب جفسك مجك ،فهذ اللم بسسلها لمع لينع؟!" (لن )24:12ناذ ال جهل والغس بحاجا ال جسمح

قط ألجفسجا وإغنائجا بع قنابس الل س نالجسك.

الفصل الحادي والثالثون
في أن ما من أحد يستطيع أن يغلب الطمع

ال ذا أقام في خلوة الدير ،وكيف يستطيع اإلقامة هناك

ليييع مييع المؤيييس اجييع لييع ُاسييمح لجييا وهييذا ،ن قلييى والونيياء لقييت سييحطع جظييا  ،إال إذا لأسسييت فاجييا نالً
نلسبمت فضياحع الصيو ناالقلميال ،الليم ال امييع اجو امهيا إال ميع التواضذع يمصيس لهيا ،ألع الناقيسة ل حمجيا ال

جزبو ي دص آد  ،ناألد ى ل حمجا ع جقلمل فم سماقع نالساع صس إهاجات اآلد اع لجا.
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مؤسسات نظام الشركة
للقديس يوحنا كاسيان
8

في روح الغضب
يفتتح القديس يوحنا كاسيان كتابه "في روح الغضب" بالكشف عن خطورة الغضب ،إذ يصيب البصيرة

الداخلية ،فيفقدنا قدرتنا على رؤية األمور كما ينبغي:


ال نستطيع أن نحرز الحكمة ،وال يكون لنا الحكم السليم على األمور ،ألن "الغضب مستقر في حضن



لن نستطيع أن نكون شركاء في الحياة ،أو داعين للبر ،أو حتى يكون لنا قدرة على تلقي نور الروح



ال نستطيع إدراك الحياة األبدية ،ألن "الغضب يهلك ذوي الحصافة" (أم .)5:72

الجهال" (جا .)74:1

الحقيقي ،ألن أعيننا يربكها ظالم الغضب.

البر ،حتى إن كنا كاملين وطاهرين في نظر الجميع ،ألن "غضب اإلنسان ال
 لن يتيسر لنا إحراز قوة ّ
يصنع بر اهلل" (يع .)54:7
كثير ما نشاهدهما حتى في أبناء العالم ،ولو كنا بمولدنا
 لن نستطيع أن ننال التقدير واإلجالل اللذين ًا
من طبقة األشراف والنبالء ،ألن "اإلنسان الغاضب محتقر" (أم .)51:77


لن نستطيع إحراز الفكر الناضج حتى إن توهم الناس أننا ذوو أهمية بالغة ،ألن "السريع الغضب يعمل



ال نستطيع التخلص من القالقل الخطرة أو ننجو من الخطية حتى ولو لم تحل بنا أية قالقل من

بالحمق" (أم .)51:0

اآلخرين ،ألن الرجل الغضوب يهيج الخصام والرجل السخوط كثير المعاصي" (أم .)52:55

يبرر البعض غضبهم بما ورد في الكتاب المقدس أن اهلل نفسه "يغضب" ،وهم يخطئون إذ يفسرون مثل

تلك العبارات حر ًفيا ،بينما ال يحمل اهلل انفعاالت بشرية ،إذ هو "حب"!
هل يجوز عالج أخطاء الغير بالغضب؟

ٍ
سليما معافى ال
شخص ما أن يكون
يقول القديس يوحنا كاسيان[ :ينبغي على من يريد أن يشفي جرح
ً
يشكو من أي ضعف ،لئال توجه إليه عبارة اإلنجيل" :أيها الطبيب اشف نفسك" (لو  ،)6::2ولئال وهو يرى
القذى في عين أخيه ال يرى الخشبة التي في عينه .إذ كيف سيرى حتى يخرج القذى من عين أخيه ،ذاك

الذي في عينه خشبة الغضب؟ (مت ].)5-: :7
 7ترجمة :الراهب باسيليوس السرياني (السابق).
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تقديم القرابين والغضب

كثير ما نمتهن اخوتنا الذين نؤذيهم ونحزنهم ونستصغر شأنهم ،ونقول إننا لم نضرهم بأي
[إذ كنا ًا
خطأ من جانبنا ،فإن شافي النفوس ،المطّلع على جميع أسرارنا ،لرغبته الكاملة في أن يبدد من قلوبنا كل ٍ
أثر

للغضب ،ال يوصينا فقط بأن نغفر لمن يسيئون إلينا ،ونصالح اخوتنا ،وأال نحتفظ في ذاكرتنا بأية إساءة أو
أي شيء ضدنا ،سواء كانوا على حق أو على
تعديات ارتكبوها ضدنا ،إنما يكلفنا ً
أيضا بأننا إذا شعرنا بأن لهم ّ
غير حق ،أن نترك قرباننا .بمعنى أن نرجئ صلواتنا ونسارع أوالً السترضائهم ومصالحتهم ،وعندما يتم عالج

كثير قرابيننا قدر ما
هذا األخ نستطيع عندئذ أن نقدم قربان صلواتنا دون عيب ،ألن الرب إله الجميع ال يعنيه ًا
ٍ
شخص ما ،بسبب تركنا للسخط يتحكم فينا .ألن خسارة أي إنسان يصيب اهلل ،إذ هو يريد ويبحث عن
يعنيه فقده
خالص جميع خدامه بخط واحد ال يتغير].

عالجا للغضب
اعتزال الناس ليس
ً
في معالجته للخطايا يوجه القديس يوحنا كاسيان أنظارنا ،ال إلى التصرفات الظاهرة ،بل إلى جذور
الخطية الكامنة في أعماق القلب ،حتى نهتم بملء الفراغ الداخلي خالل الحب اإللهي .يقول:

نحمل اآلخرين وزر خطأنا ،لن نستطيع قط أن نبلغ بغيتنا في الكمال والقدرة على االحتمال].
[مادمنا َّ
[ هكذا في حالة الذين يبتغون الكمال ،ال يكفي أال يغضبوا من الناس ،فإننا نذكر أننا حين كنا نعيش

في عزلة ،كان يتسلل إلى نفوسنا شعور الغضب ضد القلم الذي نستعمله لزيادة طوله أو زيادة قصره ،أو ضد

المطواة لعدم حدتها ،أو ضد حجر القداحة إذا طارت منه شراره تعطلنا عن المطالعة .فال نتخلص من اضطراب
ذهننا بسبب مادة جامدة أو الشيطان .وهكذا باطالً نظن بلوغ الكمال لعدم وجود من يثيرون غضبنا .فمادام لم
يتم نوال الصبر فإن مشاعر السخط التي مازالت كامنة في قلوبنا يمكن إطالق العنان لها ضد جماد أو شيء
تافه ،وال تتيح لنا بلوغ حالة دائمة من السالم ،أو التخلص من رواسب سقطاتنا ،اللهم إال إذا اعتقدنا أننا قد

لونا من الشفاء من انفعاالتنا ،إزاء الواقع من أن األشياء العديمة النطق والحياة ال
نحرز بعض النفع ،ونحقق ً
تستطيع الرد على سبنا لها وسخطنا عليها أو أن تدفع نوبات غضبنا المطلقة العنان ألن تنفجر في ثورة عارمة

مخبولة أسوأ وأنكي].

يقول القديس أوغريس:

[ عندما يثار الجزء القابل لإلثارة في النفس ،لسبب أو آخر ،تقدم لنا الشياطين "التوحد" كنصيحة نافعة،

داخليا) من دافع الغضب.
لكي به ننزع عنا أسباب الضيق ،لكننا ال نكون قد تحررنا ( ً
وبالعكس عندما تلتهب الشهوة فينا ،تحركنا الشياطين نحو حب الناس (حب االختالط بهم) ،وتصور لنا
االنعزال عنهم بربرية وقسوة ،وذلك لكي نلتقي بأجساد أخرى فنشتهيها.

فليتنا ال نصدق الشياطين في شىء ،مجاهدين بكل طاقتنا ضد ما تمليه علينا ].
5

الغضب المقدس والغضب الشرير
يقول القديس يوحنا كاسيان:
[ البد من التسليم بأنه ثمة فائدة للغضب قد غرست ببراعة فينا ،وهي وحدها التي تستطيع أن توفر

5

القديس أوغريس :توجيهات إلى أنالوتيس عن الحياة العاملة.71 ،
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جدا ألن األشياء التي
لنا النفع واإلفادة ،ذلك مثالً عندما نغضب ونسخط على نجاسات قلوبنا ،وعندما نتضايق ً
ووكرا ،إذ نرتعد عند حضور المالئكة
نخجل من فعلها أو ذكرها أمام الناس قد أخذت لها من حنايا قلوبنا بؤرة
ً

وفي حضرة اهلل نفسه ،الذي يخترق أستار كل شئ في كل مكان ،ويشتد فزعه لعلمه أن أسرار قلوبنا ال يمكن

أن تُخفى عليه].
["ال تغرب الشمس على غيظكم وال تُعطوا إبليس مكا ًنا" (أف .)5::0فإن كان من الخطر أن تغرب
شمس البر على غيظنا ،واذا كنا حينما نغضب ُنعطى مكا ًنا إلبليس في قلوبنا ،فكيف إذن يطلب إلينا أن

وحدة طباعكم"؟ لئال
نغضب قائالً" :اغضبوا وال تخطئوا"؟ أليس من الواضح أنه يعني "اغضبوا على سقطاتكم ّ
إذا استسلمتم لها يشرع المسيح شمس البر في الغروب عن عقولكم المظلمة ،وحين ينصرف عنكم تصبح

مرتعا إلبليس؟]
قلوبكم ً

ويقول القديس أوغريس:

[ عمل الغضب الطبيعي هو شن الحرب ضد الشياطين والصراع ضد كل نوع من أنواع اللذة الشريرة.
فالمالئكة تحثنا نحو اللذة الروحية ،وتجعلنا نتذوق بركاتها ،وتوجه غضبنا ضد الشياطين.

وأما الشياطين فتجذبنا نحو الشهوات األرضية ،حتى تجعلنا نستخدم الغضب ضد الناس ،األمر الذي

خائنا للفضائل].1
يخالف الطبيعة ،وهكذا إذ تختل الطبيعة يظلم (القلب) ويصير
مستهينا ً
ً
[الغضب أسرع كل أنواع الشهوات .فإن اإلنسان يثور ويلتهب ضد من أساء إليه أو من يبدو كمن قد
أساء إليه.

فشيئا.
شيئا ً
(أ) الغضب يقسي النفس ً
(ب) والغضب يأسر العقل أثناء الصالة ويورد حاالً للذاكرة صورة المعتدى.

(ج) وفي بعض األحيان يتباطأ الغضب في النفس فينشأ عنه عداوة في القلب.

(د) والغضب يسبب األحالم (المقلقة) ،فيصور له العذابات الجسيمة ومخاوف الموت وهجمات الحيات

السامة والوحوش.

اع لنفسه].0
هذه المظاهر األربعة تصاحب ميالد العداء ،وتجلب ًا
أفكار كثيرة كما يالحظ كل إنسان و ٍ

القمص تادرس يعقوب ملطي

1

القديس أوغريس :توجيهات إلى أنالوتيس عن الحياة العاملة.72 ،

 0القديس أوغريس :إلى أنالوتيس عن األفكار الثمانية.72 ،
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الفصل األول
كيف أن رابع صراع لنا موجه ضد خطية الغضب،
شرور كثيرة
ًا
وكيف أنها تلد

في رابع قتال لنا البد من استئصال سم الغضب القاتل من أعماق نفوسنا .فإنه مادام له وجود في
طامسا بظالمه المؤذي عيون نفوسنا ،ال نستطيع أن نحرز الحكمة ،وال يكون لنا الحكم السليم على
قلوبنا،
ً
األمور .وال ننال البصيرة النفاذة التي تنبعث من التفرس األمين أو المشورة الصالحة المختبرة.
كما أننا لن نستطيع أن نكون شركاء في الحياة ،أو داعين للبر ،أو حتى يكون لنا قدرة على تلقي نور

الروح الحقيقي ،ألن أعيننا ،على حد قول أحد الناس ،يربكها ظالم الغضب.

كذلك لن نستطيع أن نكون شركاء في الحكمة ،حتى إن أجمع الناس على اعتبارنا حكماء ،ألن

"الغضب مستقر في حضن الجهال" (جا .) 74:1 :

وال نستطيع إدراك الحياة الخالدة على الرغم من اشتهارنا بالحصافة بين الناس ،ألن "الغضب يهلك

ذوي الحصافة" (أم .)5:72

أيضا لن يتيسر لنا بعدالة القلب الصافية إحراز قوة البر الضابطة حتى ولو كنا كاملين طاهرين في
ً
نظر الجميع ،ألن "غضب اإلنسان ال يصنع بر اهلل" (يع .)54:7
كثير حتى في أبناء العالم،
كذلك لن نستطيع على أي وجه أن ننال التقدير واإلجالل اللذين نشاهدهما ًا
إن كنا بمولدنا من طبقة األشراف والنبالء ،ألن "اإلنسان الغاضب محتقر" (أم .)51:77
أيضا لن نستطيع إحراز الفكر الناضج حتى لو توهم الناس أننا ذوو أهمية بالغة ،ألن "السريع الغضب
ً
يعمل بالحمق" (أم  .)51:0كما ال نستطيع التخلص من القالقل الخطرة أو ننجو من الخطية حتى إن لم تحل
بنا أية قالقل من اآلخرين ،ألن الرجل الغضوب يهيج الخصام والرجل السخوط كثير المعاصي" (أم .)52:55
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الفصل الثاني

فيمن يقولون أن الغضب غير مؤٍذ إذا غضبنا على المخطئين،
مادام الغضب قد ينسب إلى اهلل ذاته

لقد سمعنا البعض يحاولون تبرير هذا المرض البالغ الضرر الذي يلحق بالنفس ،ملتجئين إلى طريقة

منفرة في تفسير الكتاب المقدس لهذا التبرير ،كقولهم بأنه ليس من الضرر في شيء أن نغضب على إخوتنا
الذين يخطئون ،مادام اهلل ذاته ،على حد قولهم ،قد ذكر عنه أنه يسخط ويغضب على أولئك الذين لم يعرفوه أو

عرفوه ثم رفضوه ،وفقًا للنص" :فحمي غضب الرب على شعبه ،وكره ميراثه" ،أو وفقًا لكلمات النبي وهو يصلي
قائالً" :يا رب ال توبخني بغضبك ،وال تؤدبني بغيظك" (مز  ،)7 ::غير مدركين أنهم إذ يريدون تلمس األعذار
الرتكاب خطية بالغة األذية ،ينسبون إلى العزة اإللهية ومصدر كل نقاء إحدى وصمات االنفعال البشري.

الفصل الثالث

في تلك األشياء التي نسبت إلى اهلل كتشبيه باإلنسان

أيضا أنه ينام وفقًا
ألن هذه األشياء التي تقال عن اهلل إذا فسرت حر ًفيا بصورة مادية يمكننا القول ً
للنص" :استيقظ يارب لماذا تتغافى" (مز  ،)51:00مع أنه قيل عنه في مكان آخر" :إنه ال ينعس وال ينام حافظ
كرسي واألرض موطئ قدمي" (إش  ،)7:::مع
إسرائيل" (مز  .)0 :757وأنه يقف ويجلس إذ يقول" :السموات
َّ
أنه "كال بكفه المياه وقاس السموات بالشبر" .وهو "معيط من الخمر" حسب قوله "واستيقظ الرب كنائم ،كجبار

معيط من الخمر" (مز  ،):2:18في حين أنه هو "الذي وحده له عدم الموت ،ساكنا في نور ال يدنى منه" (7
أخير وصف
كثير ما يرد ذكرهما في الكتاب المقدس .و ًا
تي  .)7:::وال داعي لذكر "الجهل" و"النسيان" اللذين ًا
إنسانا ،كالشعر والرأس واألنف والعينين والوجه واليدين والذراعين
أعضاء الجسد التي نسبت إليه كما لو كان
ً

جميعا وفق معناها الحرفي العادي ،فيلزمنا أن نفكر في اهلل بما
واألصابع والبطن والقدمين .إذا عمدنا إلى أخذها
ً
تماما عن
يتفق مع صورة األعضاء وشكل الجسم ،وهذا أمر بشع حقًا حتى مجرد الكالم عنه ،ويتحتم أن نستبعده ً
أفكارنا.

الفصل الرابع

بأي معنى ينبغي أن ندرك العواطف واألعضاء البشرية
المسندة إلى اهلل غير المتجسد وال متغير

ال يمكن  -دون تجديف  -تفسير هذه األشياء حر ًفيا عنه ،وهو الذي أعلن ،بنص الكتاب المقدس ،أنه

مدرك ،غير مفحوص ،بسيط ،غير مركب .إذن ال يمكن إسناد نزعة الغضب
غير مرئي ،ال يعبر عنه ،غير َ
والسخط إلى تلك الطبيعة غير المتغيرة دون تجديف فظيع ،إذ علينا أن ندرك أن األعضاء تعني قدرات اهلل
وأعماله غير المحدودة ،التي ال يمكن تمثيلها لنا إال بالوصف المعتاد لألعضاء .فينبغي أن ندرك أن الفم معناه
دائما في حواس النفس الخفية ،أو التي تكلم بها بفم اآلباء واألنبياء.
منطوقاته التي ،من رحمته علينا ،تنسكب ً
وأن العينين يعنيان الطبيعة غير المحدودة لبصره الذي يرى ويخترق به أستار كل شيء ،ولهذا ال يخفي عليه

شيء صنعناه أو يمكن أن نصنعه أو حتى ما يساورنا من أفكار .وأن اليدين ترمزان لعنايته وعمله اللذين بهما
خلق جميع األشياء وأبدعها .وأن الذراعين يرمزان لقدرته وسلطته ،بهما يرفع ويحكم ويضبط جميع األشياء.

ناهيك بأشياء أخرى ،كشعر رأسه األشيب مثالً ،الذي ال يعني سوى خلود اهلل ودوامه ،فهو أزلي ال بداية لوجوده،
إذ هو قبل كل األزمان ،وهو يعلو جميع المخلوقات.
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حين نق أر عن غضب الرب وسخطه ،ينبغي أال نفهم اللفظ وفق معنى العاطفة البشرية غير الكريمة.

إنما بمعنى يليق باهلل ،المنزه عن كل انفعال أو شائبة .ومن ثم ينبغي أن ندرك من هذا أنه الديان والمنتقم
عن كل األشياء الظالمة التي ترتكب في هذا العالم .وبمنطق هذه المصطلحات ومعناها ينبغي أن نخشاه بكونه

المجازي المخوف عن أعمالنا ،وان نخشى عمل أي شيء ضد إرادته .ألن الطبيعة البشرية قد ألفت أن تخشى
أولئك الذين تعرف أنهم ساخطون ،وتفزع من اإلساءة إليهم ،كما هو الحال مع بعض القضاة البالغين ذروة

العدالة.

فالغضب المنتقم يخشاه عادة أولئك الذين يعذبهم اتهام ضمائرهم لهم .بالطبع ليس لوجود هذه النزعة

في عقول هؤالء الذين سيلتزمون تمام اإلنصاف في أحكامهم ،ولكن بينما هم في غمرة من هذا الخوف ،فإن

ميول القاضي نحوهم تتسم بالعدالة وعدم التحيز واحترام القانون الذي ينفذه .وهذا مهما سلك بالرفق واللطف،

موصوم بأقسى نعوت السخط والغضب الشديد من أولئك الذين عوقبوا بحق وانصاف.

مجاز
ًا
سيكون مبعثًا للملل وخارًجا عن نطاق عملنا الحاضر ،لو أننا شرحنا جميع األشياء التي قيلت
ٍ
َّ
الموجه ضد خطية الغضب بما
بصور بشرية ،لهذا نكتفي لتحقيق غرضنا الحاضر
عن اهلل في الكتاب المقدس
ٍ
سببا لهذا الشر والموت األبدي من تلك األسفار المقدسة،
قلناه من أنه ما من أحد ،بسبب الجهل ،ينتزع لنفسه ً
التي ينبغي أن يبحث فيها عن القداسة والخلود كأدوية شافية لنوال الحياة والخالص.

الفصل الخامس

هادئا
كيف ينبغي أن يكون الراهب ً

قانونيا في قتاله الروحي ،أن يتخلص من
يجب على كل راهب ينشد الكمال ويرغب في أن يجاهد
ً
خطية الغضب والسخط بأكملها ،وأن ينصت للتحذير الذي يوجهه إليه "اإلناء المختار" ،قائالًُ " :ليرفع من بينكم

كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث" (أف  .)17:0وحين يقول" :ليرفع من بينكم كل غضب"

فور أن يعالج أي
أحدا مهما كان ،لما تقتضيه الضرورة أو لما هو نافع لنا ،واذا احتاج األمر ،فينبغي ًا
ال يستثني ً
ٍ
يضا بحمى خفيفة فورط نفسه
أخ مخطئ بطريقة ال يكون من شأنها أن تجعله شبيهًا
بشخص راح يعالج مر ً
ٍ
شخص ما
بغضبه وسخطه فيما أدى به إلى فقد بصره وبصيرته .ذلك ألنه ينبغي على من يريد أن يشفي جرح

سليما ُمعافى ال يشكو من أي ضعف ،لئال توجه إليه عبارة اإلنجيل" :أيها الطبيب اشف نفسك" (لو
أن يكون
ً
 ،)6::2ولئال وهو يرى القذى في عين أخيه ال يرى الخشبة التي في عينه .إذ كيف سيرى حتى يخرج القذى
من عين أخيه ،ذاك الذي في عينه خشبة الغضب؟ (مت .)5-: :7

الفصل السادس

في َنزعتي الغضب البارة واألثيمة

عيني النفس ،واذ تصيب بصرنا بخشبة
تنبعث عاطفة الغضب هائجة من كل سبب تقر ًيبا ،فتطمس
ْ
سوء ،تمنعنا من رؤية شمس البر .ليس ثمة فارق في أن يكون لوح من رصاص أو ذهب أو
مميتة لمرض أشد ً
أي معدن تشاء هو الموضوع فوق جفوننا ،ألن قيمة المعدن ال تختلف في تأثيرها على ما يصيبنا من عمى.

الفصل السابع
082

المؤسسات –

 8الغضب

نافعا لنا
في الحالة الوحيدة التي يكون فيها الغضب ً

البد من التسليم بأنه ثمة فائدة للغضب قد غرست ببراعة فينا ،وهي وحدها التي تستطيع أن توفر لنا

جدا ألن األشياء التي
النفع واإلفادة ،ذلك مثالً عندما نغضب ونسخط على نجاسات قلوبنا ،وعندما نتضايق ً

ووكرا ،إذ نرتعد عند حضور المالئكة
نخجل من فعلها أو ذكرها أمام الناس قد أخذت لها من حنايا قلوبنا بؤرة
ً
وفي حضرة اهلل نفسه ،الذي يخترق أستار كل شئ في كل مكان ،ويشتد فزعه لعلمه أن أسرار قلوبنا ال يمكن

أن تُخفى عليه.

الفصل الثامن

مبرر
أمثلة من حياة داود الطوباوي كان فيها شعور الغضب ًا

على أي وجه (هذا هو الحال) حين ننفعل ضد هذا الغضب ذاته ،ألنه تسلل إلينا ضد أحد إخوتنا،

وكر له .يعلمنا ذاك
وحين ننتزع ضروب إثارته المميتة ونحن ساخطون ،وال نسمح له أن يتخذ من حنايا قلوبنا ًا
تماما عن قلبه ،ومن ثم لم يرد أن يثأر من أعدائه الذين
النبي أن يكون غضبنا على هذا النمط ،ولذلك أبعده ً
أوقعهم الرب في يده ،حيث يقول" :اغضبوا وال تخطئوا" (مز .)2:0ألنه حين اشتاق إلى الماء من بئر بيت لحم،

فور على األرض ،وهكذا في
واستحضره له رجاله األشداء والذين أتوا به مخترقين ربوات جيش العدو ،سكبه ًا
غضبه أخمد شعور شهوته للذة ،وأراقها من أجل الرب ،دون أن يشبع لهفته ،التي كان قد أفصح عنها قائالً:

"حاشا لي يا رب أن أفعل ذلك ،هذا دم الرجال الذين خاطروا بأنفسهم" (5صم...)71:51

وحين رشق شمعي بالحجارة داود ،وسبَّه على مسمع منه أمام الجميع .وأراد أبيشاي بن صروية قائد

الجيش أن يقطع أرسه ويثأر عن سبِّه للملك ،ثار داود الطوباوي في سخط ورع ضد هذا االقتراح البشع ،وفي
اضع ٍ
وصبر ٍ
ٍ
حازم قال وهو هادئ رابط الجأش" :مالي ولكم يا بني صروية ،دعوه يسب ،ألن الرب قال له
جم
تو ٍ
سب داود ،ومن يقول ال تفعل هكذا؟! هوذا ابني الذي خرج من أحشائي يطلب نفسي فكم بالحري بنياميني؟ دعوه

خير عوض سبته بهذا اليوم" (5صم-74:7:
يسب ألن الرب قال له .لعل الرب ينظر إلى مذلتي ويكافئني الرب ًا
.)75

الفصل التاسع

في الغضب الذي ينبغي أن يوجه ضد أنفسنا

الوصية موجهة للبعض بأن "يغضبوا" على نمط سليم ،بمعنى أن يوجهوا الغضب إلى أنفسهم والى

أخير فاآلية التالية تفسر هذا المعنى
أفكارهم الشريرة التي تبرز" ،وأال يخطئوا" ،بأن يوجهوها مثالً وجهة رديئة .و ًا
بكل وضوح "الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم" (مز ،)2:0أي أن كل ما تفكرون فيه بقلوبكم،
عندما تداهمكم االنفعاالت المتوترة المفاجئة أصلحوها بالحزن النافع ،ثم ارقدوا على فراش الراحة ،وطاردوا بتأثير

أخير فإن الرسول المبارك حين استشهد بهذه اآلية قائالً:
المشورة الصالحة كل صخب السخط وعجيجه .و ًا
"اغضبوا وال تخطئوا" أضاف إليها" :ال تغرب الشمس على غيظكم وال تُعطوا إبليس مكا ًنا" (أف .)5::0فإن كان
من الخطر أن تغرب شمس البر على غيظنا ،واذا كنا حينما نغضب ُنعطى مكا ًنا إلبليس في قلوبنا ،فكيف إذن
وحدة
يطلب إلينا أن نغضب قائالً" :اغضبوا وال تخطئوا"؟ أليس من الواضح أنه يعني "اغضبوا على سقطاتكم ّ

طباعكم"؟ لئال إذا استسلمتم لها يشرع المسيح شمس البر في الغروب عن عقولكم المظلمة ،وحين ينصرف
مرتعا إلبليس؟
عنكم تصبح قلوبكم ً
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الفصل العاشر

في الشمس التي قيل أنه ينبغي أال تغرب على غيظكم

عن هذه الشمس نطق الوحي اإللهي على لسان النبي قائالً" :ولكن أيها المتقون اسمي ،تشرق شمس

أيضا يقال أنها "تضرب" في منتصف النهار على الخطاة واألنبياء الكذبة
البر والشفاء في أجنحتها" (مل ً .)5:0
وأولئك الذين يغضبون حين يقول النبي" :إني أغيب شمسهم في الظهر" (عا  .)2:8على أية حال فإن العقل أو
القوة العاقلة ،التي تسمى بحق الشمس ،ألنها تشرق على جميع األفكار واشراقات القلب ،يجب عدم إطفائها

بخطية الغضب ،لئال عند "غروبها" تتسلل ظالل االنزعاج في صحبة إبليس منشئها ،إلى قلوبنا وتمأل حناياها،

واذ تطمسها ظالل الغضب كأنها ظالم الليل الحالك ال نعلم ماذا ينبغي أن نفعل .هذا المعنى هو الذي دعانا أن
نقدم هذه الفقرة من أقوال الرسول ،التي تسلمناها من تعاليم اآلباء ،ألن الحاجة كانت تدعو ،ولو بالتعرض لبحث
مطول ،لبيان مدى شعورهم فيما يتعلق بالغضب ،ألنهم ال يصرحون ،ولو إلى لحظة واحدة أن نجعله يلج إلى

قلوبنا ،ملتزمين بعناية بالغة قول اإلنجيل المقدس" :كل من يغضب على أخيه يكون مستوجب الحكم"

مباحا ،فإن فيض سخطنا وانتقام غضبنا سيتمكنان من إطالق
(مت .)55:2أما إذا كان الغضب حتى الغروب ً
عنان انفعال ٍ
عارم خطر قبل أن تميل تلك الشمس نحو الغروب.

الفصل الحادي عشر

حدا لسخطهم
فيمن ال يضع غروب الشمس ذاته ً

حدا لحقدهم ،بل يطيلونه بضعة أيام ،ويغذون شعور
ماذا أقول عن الذين ال يضع غروب الشمس ذاته ً

الغل والكراهية في أنفسهم ضد الذين أثاروهم ،وعلى الرغم من ذلك يقولون أنهم غير غاضبين ،لكنهم في الواقع

وبالفعل مضطربون إلى حد اإلسراف؟ (ال أستطيع ذكر ذلك دون أن أشعر بالعار من جانبي) ...ألنهم ال
يتكلمون معهم ب ٍ
لطف وال يلتزمون بأبسط قواعد المجاملة عند مخاطبتهم لهم ،ويظنون أنهم ال يخطئون بهذا
التصرف .ألنهم ال ينشدون األخذ بالثأر عن مضايقتهم .إن كانوا ال يتجاسرون على ذلك ،أو على أي ٍ
وجه ال
سر داخل
يقدرون على اإلفصاح عن غضبهم ،واطالقه من محبسه ،فإنهم يمتصون سم الغضب ويرعونه ًا
قلوبهم ،مسيئين إلى أنفسهم أبلغ إساءة ،دون محاولة لتنقية عقولهم من هذه النزعة العابسة المتبرمة ،لكنهم بمرور
نوعا ما.
األيام يهضمونها في أحشائهم ،وبعد حين تتلطف حدتها ً

الفصل الثاني عشر

كيف أن خاتمة المطاف فيما يتعلق بنوبات الغضب
هي ان تستبد بالمرء فيطلق لها العنان

ٍ
إنسان ،لكن البعض يستطيعون فقط إشباع سخطهم واستيائهم
يبدو أن هذا ليس هو خاتمة المطاف لكل

إذا هم أفصحوا عن ثورة الغضب ما استطاعوا .وهذه كما نعلم هي حالة الذين يكبتون مشاعرهم ،ال بغية تهدئتها،

شيئا للساخطين عليهم سوي إغفال قواعد
إنما لعدم سنوح فرصة االنتقام ،ذلك ألنهم غير قادرين أن يفعلوا ً
المجاملة المعتادة عندما يخاطبونهم ،أو يبدو أن الغضب ال يتيسر تلطيفه إال بالفعل فحسب ،دون استئصاله من

مكمنه الخفي في صدورنا .هكذا في قتام ظالله السوداء نعجز ليس فقط عن تقبل النصيحة الرشيدة والمعرفة
ساكنا فينا ،ولكن السخط الذي
أيضا عن أن نكون هيكالً للروح القدس ،مادام روح الغضب ً
الصحيحة ،بل نخفق ً
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يتربع ويتغذى داخل القلب ،مع أنه قد ال يؤذي الواقفين عن كثب ،فإنه يطمس بهاء تألق الروح القدس،

كالسخط الذي يطلق له العنان سواء بسواء.

الفصل الثالث عشر

في أنه من واجبنا أال نستبقي غضبنا حتى ولو لحظة واحدة

كيف يمكننا االعتقاد أن الرب قد يسمح باستبقائه ولو إلى لحظة واحدة ،في حين أنه ال يأذن لنا أن

أحدا يشعر بم اررة من نحونا قائالً" :فإن قدمت قربانك إلى المذبح،
نقدم قرابين صلواتنا الروحية إذا تذكرنا أن ثمة ً
شيئا عليك ،فاترك هناك قربانك قدام المذبح ،واذهب أوالً :اصطلح مع أخيك ،وحينئذ
وهناك تذكرت أن ألخيك ً
أخا لنا؟ لن أقول لبضعة أيام ،بل حتى إلى
تعال وقدم قربانك" (مت .)51:2،50كيف إذن نظل مخاصمين ً
غروب الشمس ،مادم غير مصرح لنا برفع صلواتنا إلى اهلل بينما يوجد من له شيء علينا؟ ومع ذلك فالرسول

أيضا" :في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب وال
يوصينا قائالً" :صلوا بال انقطاع" (7تس .)71:2و ً
جدال" (7تي .)8:5إذن إما أننا ال نصلي على اإلطالق ،محتفظين بهذا السم في قلوبنا ،ونصبح مذنبين فيما
يتعلق بهذه الوصية الرسولية أو اإلنجيلية التي أمرنا بها أن نصلي في كل مكان ودون انقطاع ،واال إن تجاسرنا

اما علينا إدراك أننا ال نقدم أية صلوات هلل ،إنما
على تقديم صلواتنا ،خادعين أنفسنا ،وغير آبهين بوصيته ،فلز ً
عنيدا بروح متمردة.
نقدم سلو ًكا ً

الفصل الرابع عشر
في مصالحة إخوتنا

كثير ما نمتهن إخوتنا الذين نؤذيهم ونحزنهم ونستصغر شأنهم ،ونقول إننا لم نضرهم بأي خطأ
إذ كنا ًا
من جانبنا ،فإن شافي النفوس ،المطلع على جميع أس اررنا ،لرغبته الكاملة في أن يبدد من قلوبنا كل ٍ
أثر
للغضب ،ال يوصينا فقط بأن نغفر لمن يسيئون إلينا ،ونصالح إخوتنا ،وأال نحتفظ في ذاكرتنا بأية إساءة أو

أيضا بأننا إذا شعرنا بأن لهم أي شيء ضدنا ،سواء كانوا على حق أو على
تعديات ارتكبوها ضدنا ،إنما يكلفنا ً
غير حق ،أن نترك قرباننا .بمعنى أن نرجئ صلواتنا ونسارع أوالً السترضائهم ومصالحتهم ،وعندما يتم عالج
كثير قرابيننا قدر ما
هذا األخ نستطيع عندئذ أن نقدم قربان صلواتنا دون عيب ،ألن الرب إله الجميع ال يعنيه ًا
ٍ
أي إنسان يصيب اهلل ،إذ هو يريد ويبحث
يعنيه فقده
شخص ما ،بسبب تركنا للسخط يتحكم فينا .ألن خسارة ّ
ثم فإن صالتنا ستفقد أثرها إذا كان ألخينا أي شيء علينا.
عن خالص جميع خدامه بخط واحد ال يتغير .ومن َّ

بالضبط كما لو رحنا نغذي مشاعر الم اررة ضده بروح ساخطة متعالية.

الفصل الخامس عشر

تنص الشريعة القديمة على استئصال الغضب
أيضا
ليس من األفعال فقط بل ومن األفكار ً

يدا من الوقت في االستشهاد بالوصايا الرسولية واإلنجيلية ،في حين أن الناموس القديم
لماذا نصرف مز ً
أيضا" :ال
الذي يظن أنه متساهل بعض الشيء يحذر من نفس الشيء ،حين يقول" :ال تبغض أخاك في قلبك" ،و ً

تحتد على أبناء شعبك" (ال  .)72 78 ، :71وكذلك يقول" :طرق الذين يحتدون تؤدي إلى الموت" (أم
أيضا ،وفقًا للوصية التي تنص
 .)58:75هكذا ترى أن الشر منهي عنه ليس بالفعل فقط ،بل ومن خفايا الفكر ً
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على استئصال الشر من القلب ،ال االنتقام عن اإلساءة إلينا فحسب ،بل ومجرد التفكير فيها.

الفصل السادس عشر

ال جدوى من خلوة أولئك الذين ال يتخلون عن سلوكهم الرديء

في بعض األحيان عندما نقع فريسة للكبرياء ونفاذ الصبر ،ونريد إصالح سلوكنا الجاف البغيض،

نشكو بأننا في حاجة إلى العزلة ،كما لو كنا سنجد فضيلة الصبر واالحتمال هناك حيث ال يثيرنا أحد .ونعتذر
نحمل اآلخرين
عن إهمالنا قائلين أن علة اضطرابنا ال تصدر من نفاذ صبرنا ولكن من خطأ اخوتنا .مادمنا ّ
وزر خطأنا ،لن نستطيع قط أن نبلغ بغيتنا في الكمال والقدرة على االحتمال.

الفصل السابع عشر
ال يعتمد سالم قلوبنا على إرادة اآلخرين ،بل في ضبطنا لعواطفنا

اما علينا أال نغلق الجزء األكبر من إصالح تفكيرنا وهدوء أنفسنا على إرادة أي شخص آخر ،األمر
لز ً
خاضعا لسلطاننا .إذ هو يكمن باألحرى في ضبطنا لعواطفنا .وهكذا ينبغي أال
الذي ال يمكن بحال أن يكون
ً

يكون عدم غضبنا نتيجة لكمال اآلخرين ،بل بسبب فضيلتنا الخاصة التي نحرزها ال عن طريق احتمال أي
إنسان آخر لنا ،ولكن لطول أناتنا وقدرتنا على االحتمال.

الفصل الثامن عشر

في الحماسة التي ينبغي أن ننشد بها

الصحراء واألشياء التي نحرز فيها تقدمنا هناك

إن الكاملين والمتطهِّرين من جميع األخطاء هم الذين ينبغي أن ينشدوا الصحراء .عندما يستأصلون

تماما كل هفواتهم وهم وسط اخوتهم ،عليهم أن يدخلوها ليس بدافع من الفرار والجبن ،إنما بغية التأمل
ً
المقدس .ورغبة في إحراز بصيرة أكثر عمقًا للتغلغل بها في األمور اإللهية ،التي ال يتيسر إال للكاملين أن
يحصلوا عليها في العزلة واالنفراد بأنفسهم .ذلك ألن أية سقطات نأتي بها إلى الصحراء قبل شفائنا منها نجد أنها
باقية خفية فينا وليس بوسعنا التخلص منها .فعندما تصلح طباعنا ،عندئذ فقط تفتح لنا العزلة أبو ًابا أنقى
لضروب التأمل على مصراعيها ،وتلهم معرفة األسرار الروحية لدى النظرة الصافية .العزلة ال تستبقى فقط ،بل
بعيدا
ًا
وتقوي أخطاء أولئك الذين لم يصلحوا أنفسهم من قبل .فالواقع أن المرء يبدو لنفسه
اضعا مادام ً
صبور متو ً
عن االحتكاك بأي شخص آخر ،لكن سرعان ما يرتد إلى طبيعته األولى كلما وقع ما يستدعي اإلثارة من أي

معني بإطعامها
فور بعد أن ظلت مختفية .وكخيل مطلقة العنان،
نوع ،أعني أن تلك األخطاء تطفو إلى السطح ًا
ٌ
جدا من البطالة ،تنطلق متخطية الحواجز بمزيد من اللهفة والشراسة لتحطم سائق المركبة التي
خالل فترة طويلة ً

تجرها.

عندما تزول فرصة ممارسة أخطائنا بين الناس ،تتزايد في أعماقنا أكثر فأكثر ،ما لم نكن قد تطهرنا

منها قبل ذلك .إن مجرد ظالل الصبر الذي يبدو حين نختلط باخوتنا كأننا نمتلكه ،في القليل بدافع من االحترام
لهم وحسن السمعة ،نفقده بالكامل بسبب الكسل واإلهمال اللذين كانا علة ترك العالم.

الفصل التاسع عشر
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مثال يساعد على تكوين فكرة عن

الذين يصبرون فقط إذا لم ُيثرهم أحد

هذا يشبه كل أنواع األفاعي السامة والوحوش الضارية التي ال تؤذي مادامت وحيدة داخل أوجرتها .ذلك

أحدا .ألن هذا ناتج ال عن أي شعور
ألنه ال يمكن في الواقع الزعم بأنها غير مؤذية ألنها ال تؤذي بالفعل ً
بالخير ،إنما بسبب ما تفرضه العزلة .وحين تتهيأ لها الفرصة إليقاع الضرر بأي أحد ،سرعان ما تنفث السم
المختزن فيها ،وتكشف عن شراسة طبعها.

هكذا في حالة الذين يبتغون الكمال ،ال يكفي أال يغضبوا من الناس ،فإننا نذكر أننا حين كنا نعيش

في عزلة ،كان يتسلل إلى نفوسنا شعور الغضب ضد القلم الذي نستعمله لزيادة طوله أو زيادة قصره ،أو ضد
المطواة لعدم حدتها ،أو ضد حجر القداحة إذا طارت منه شراره تعطلنا عن المطالعة .فال نتخلص من اضطراب

ذهننا بسبب مادة جامدة أو الشيطان .وهكذا باطالً نظن بلوغ الكمال لعدم وجود من يثيرون غضبنا .فمادام لم
يتم نوال الصبر فإن مشاعر السخط التي مازالت كامنة في قلوبنا يمكن إطالق العنان لها ضد جماد أو شيء
تافه ،وال تتيح لنا بلوغ حالة دائمة من السالم ،أو التخلص من رواسب سقطاتنا ،اللهم إال إذا اعتقدنا أننا قد

لونا من الشفاء من انفعاالتنا ،إزاء الواقع من أن األشياء العديمة النطق والحياة ال
نحرز بعض النفع ،ونحقق ً
تستطيع الرد على سبنا لها وسخطنا عليها أو أن تدفع نوبات غضبنا المطلقة العنان ألن تنفجر في ثورة عارمة

مخبولة أسوأ وأنكي.

الفصل العشرون

الطريقة التي ينبغي أن نسبعد بها الغضب وفقًا للكتاب المقدس

لو رغبنا في إحراز جوهر الجائزة اإللهية التي قيل بصددها" :طوبى لألنقياء القلب ألنهم يعاينون اهلل"

تماما من أعماق نفوسنا .ذلك ألنه لن
(مت ،)8:2علينا ليس فقط أن نستبعد الغضب عن أفعالنا ،بل وأن نقتلعه ً
يجدي فتيالً أن نكبت الغضب في ألفاظنا وال نظهره في أفعالنا ،مادام اهلل الذي ال تخفى عنه أسرار القلوب يرى
باقيا في خفايا صدورنا .إذ أن كلمة اإلنجيل تأمرنا ان نستأصل جذور سقطاتنا وليس ثمارها .ألن هذه
أنه مازال ً
عند إزالة جميع الجذور لن تنبت من جديد دون شك .ومن ثم فإن العقل يستطيع االستمرار في الصبر والقداسة
عند إزالة هذا الغضب ،ليس من سطح األفعال واألعمال ،إنما من أعماق األفكار .فلتجنب ارتكاب جريمة القتل

ينزع الغضب والكراهية اللذين بدونهما ال يمكن أن ترتكب جريمة القتل ،ألن "من يغضب على أخيه يكون
مستوجب الحكم ،وكل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس" (7يو .)72:1ألنه في قلبه يود أن يقتل ذاك الذي نعلم

تماما أنه لم يسفك دمه بين الناس بيديه أو بسال ٍح ما .ومع ذلك فبحكم انفجار غضبه يعلن اهلل أنه قاتل .فاهلل
ً
عقابا.
يحاسب كل إنسان ،ليس فقط وفق نتيجة أعماله ،ولكن وفق قصده ورغباته وأمنياته ،إما ثو ًابا أو
ً
أيضا قوله" :وأفكارهم فيما بينها
حسب قوله على لسان النبي" :أنا أجازي أعمالهم وأفكارهم" (إش .) 8:22و ً
مشتكية أو محتجة ،في اليوم الذي فيه يدين اهلل سرائر الناس" (رو…)72:5،7:

الفصل الثاني والعشرون

ضروب العالج التي نستطيع أن نستأصل بها الغضب من قلوبنا

قانونيا أن يستأصل شعور السخط .والعالج الناجح لهذا المرض
ينبغي على المجاهد من أجل المسيح
ً
هو أن نعتزم بالدرجة األولى على أال نغضب إطالقًا ،ال باطالً وال على غير باطل ،لعلمنا أننا سرعان ما نفقد
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نور البصيرة وحسن التمييز ،وأمن المشورة الحكيمة ،مع استقامة الرأي ،وسالمة التقدير عندما تحجب ظالل

وثانيا ألن نقاء نفوسنا سرعان ما يتبدد ويختفي ،ومن ثم ال تستطيع
الغضب وهج الضوء األساسي في قلوبناَ .
أخير فإننا سنشعر أنه ال ينبغي أن
هذه النفوس أن تظل هيكالً للروح القدس ،مادام روح الغضب كامنة فيها .و ًا
نصلي قط ،وال أن نسكب ابتهاالتنا أمام اهلل مادمنا غاضبين .وفوق كل هذا ،إذ أمام أنظارنا حالة الجنس

يعا ،وأن عفافنا وكبح شهواتنا ،وتخلينا
البشري المتقلبة .ينبغي أال نغفل أننا في أي يوم البد سنفارق الجسد سر ً
عن جميع أمالكنا واحتقارنا للثروة ،وجهودنا في األصوام واألسهار ،لن ينفعنا بشيء على اإلطالق ،مادام قاضي

األنام سيجازينا بالعقاب األبدي جزاء وفاقًا على ما يستبد بنفوسنا من سخط وحقد.
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مؤسسات نظام الشركة
للقديس يوحنا كاسيان
9

في روح االكتئاب
حياة متهللة سماوية!

مع صغر الكتاب الذي سجله لنا القديس يوحنا كاسيان في مقاومته لخطية الكآبة ،إال أن تخصيص

ٍ
هباني ُيهاجم الكآبة كأحد الخطايا الرئيسية ،إن صح التعبير ،له معناه الخاص في الفكر المسيحي األول.
كتاب ر ٍ

فييي حييديعنا ذيين هييذا الكتيياب فييي الفصييل الخيياص بكتابييات القييديس يوحنييا كاسيييان رأينييا أن المسيييحية هييي

دذوة للتمتع بيالفر السيمائي ال للكآبية القاتلية .وقيد حيذرنا القيديس يوحنيا كاسييان مين هيذه الخطيية الميرة ،مؤكيدا أن
البنياء،
ذلتها ليس أخطاء من هم حولنا ،بل فراغ القلب الداخلي .فقد جاء مسيحنا يطلب منا دميو التوبية ،الحيان ،

ذيني النفس ذلى أبواب السماء لتفر ويفر معها السمائيون.
المملوء رجاء ،يفتح
ْ

لعله من أخطر الخطاييا التيي يسيقط فيهيا كعييرون فيي العصير الحيديأ هيو الييأس وصيغر الينفس وفقيدان

الهدف مما يدفع النفس إلى حالة من الكآبة تهدم كيان اإلنسان الداخلي ،وتُحطم رجاءه في الرب.

ُبهر القديس كاسيان وغيره من رجال الغرب الذين جاءوا إلى مصر و أروا البراري قد تحوليت إليى فيراديس
ذبيير ذيين ذلييه بقولييه إنييه إذ ذبي يير ميين اإلسييكندرية حتييى أقصييى جنييوب مصيير ،كييان يسييمع صييوت
مملييوءة فرحييا، .
التهليييل يصييدر ذيين األدي يرة والق لييي والمغيياير حتييى تسيياءل :تُييره هييل ه يؤالء م ئكيية نال يوا ذلييى األر

ارتفعوا إلى السماء؟!

أم أُنيياس

إذ انجييذب القددديس يوحنددا الددلفمي ال ددم إلييى رو الفيير الييذي ذي ،يم الرهبنيية ،قييال فييي إحييده ذ اتييه ذلييى
إنجيل القديس متى"[ :هلموا إلى بريية مصير لتروهيا أفميل مين كيل فيردوس! رييوات الطغميات الم ئكيية فيي يكل

ب يري… لقيد تهيدم طغييان ال ييطان وأ يرو ملكيوت المسييح ببهائيه!…السيماء بكيل خوارسيها ليسيت فيي بهياء برييية
مصر الممتلئة من ق لي النساه! ]

تحتييام مفاهيمنييا إلييى مراجعيية ،فالحييديأ المسييتمر ذيين الخطييية ُيحطييم الرجيياء ،لكيين الكنيسيية األولييى مييع

رد لي بهجة خ صه!"
دذوتها المستمرة للتوبة ركات أن ارها ذلى الصليب ،لتردد مع داود التائب، " :
في هذا الكتاب يسجل لنا القديس كاسيان.
ترجمة :الراهب باسيليوس السرياني (السابو).

In Matt. Hom 4:8. PG 74:45.
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.
.

الكآبة هي ذدو النفس ،كالعأ المفسد للعياب ،والسوس الذي يفسد الخ ب (فصل .)3

كعير ما نسقط في هذه الخطية كعمرة ل عورنا بالف ل واإلهمال ،وذجانا ذن النمو الروحي (فصول
ا

.)4-8،8

.3
.8

وراء الكآبة فراغ النفس ال أخطاء اآلخرين التي نحاول أن نتعلل بها (فصل .)7

يليييو بنييا التمييييا بييين الحييان المفييرط المفتييرس لليينفس والحييان الروحييي الييذي يم ي اليينفس س ي ما داخليييا

(فصول - 1

.7

.) 3

).

المعييد لنييا والبهجيية اإللهييية المرتقبيية همييا دواء اليينفس لل ييفاء ميين الكآبيية (فصييل
التأمييل فييي المجييد األبييدي ُ
القمص تادرس يعقوب ملطي
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ال صل األول
خامس صراع لنا موجه ضد روح االكتئاب
وما يصيب مه الن س من أضرار

في خامس ص ار لنا ،ذلينا أن نقاوم نوبات االكتئاب المهلكة :ذله ألنه لو أُتيحت لهذه النوبات ،ذن

طريو هجمات متفرقة طائ ة ،وتغيرات ذ وائية غير متوقعة ،فرصة التسلط ذلى تفكيرنا ،إلذاقتنا باستمرار،
ذن كل استرسال حكيم في التأمل اإللهي ،ولدمرت تماما وأحبطت العقل الذي ينحدر من حالة نقائه الكامل.

عم يتعذر ذليه أن يمارس صلواته كما اذتاد ببهجة قلب ،أو أن ينتفع بما تُمفيه مطالعة األسفار المقدسة
ومن َّ
من تعاية ،أو أن يعامل اإلخوة بالهدوء والرفو ،بل تجعله ذنيفا ،ميو الصدر في إتمام جميع الواجبات المتعلقة
بالعمل والعبادة ،وما دامت كل م ورة صالحة قد صارت هباء ،وس مة القلب تبددت ،فإن الم اذر قد تنهار
حتى تصل إلى حافة الخبل والسفه ،ويستبد بها القنوط جااء لها.

ال صل الثاني

في العناية الالزمة لش اء مرض االكتئاب

لماذا ينبغي ذلينا ،إن كنا جادين في إتمام الجهاد القانوني بمعركة قتالنا الروحي ،أن نسعى لع م هذا
المر

أيما ،بعناية ليست بقليلة؛… ذله ألنه كما أن "العث ي سد الثياب ،والسوس ي سد الخشب ،فكلا فإن

االكتئاب ي سد قلب اإلنسان" (أم "1: 7الترجمة السبعينية")… وهكذا في وفرة من ومو تام ودقة المعنى ذبَّر
الرو القدس ذن ذنف هذه السقطة الخطرة الممعنة في المرر.

ال صل الثالث
ممالا تُقارن الن س التي تقع فريسة لنومات االكتئاب

كما أن العوب الذي يفسده العأ ال يعود ذا قيمة تجارية أو ذا نفع ذلى اإلط و ،وكذله الحال مع

الخ ب الذي يفسده السوس ال يعود صالحا ل ستعمال حتى في بناء ذادي ،بل يلام أن يصبح طعاما للنار،

كذله أيما النفس التي تقع فريسة لنوبات االكتئاب الملحة المهلكة ،تصبح غير أهل لذله العوب الكهنوتي الذي
هو وفقا لنبوة داود البار ،طيب الرو القدس الناال من السماء ،أوال ذلى لحية هارون ،عم ذلى ُهدب عوبه ،كما
جاء بالمامور" :معل الطيب ذلى الرأس الناال ذلى اللحية ،لحية هارون الناال إلى طرف عوبه" (مامور : 33
).

كذله ال يمكن أن يكون لنا نصيب في ت ييد أو تجميل ذليه الهيكيل الروحيي اليذي وميع القيديس بيولس

أساساته ،كبنياء حكييم قيائ " :أنيتم هيكيل او ورو او يسيكن فييكم" ( كيو  ، 8:3كيو  .) 9:8وميا هيي األليوا

الخ بية التي لهذا إال كما تقول العروس في ن يد األنا يد" :جوائا بيتنا أرا وروافدنا سرو" (ن ييد  ،) 8:وهكيذا
فييان هييذه األن يوا المنتقيياة ميين الخ ييب لهيكييل او ذات رائحيية ذكييية وغييير معرميية ألن تتآكييل أو تبلييى ميين طييول

الامن أو نخر السوس.

ال صل الرامع

من أين يمرز االكتئاب؟ وعلى أي وجه؟

أحيانا يتمح أنه ناتج ذن سقطة غمب سابو ،أو ذن رغبة في بع

الكسب الذي لم يتحقو ،حين

يجد إنسان ما أنه ذجا ذن تحقيو أمله في نوال تله األ ياء التي استهدفها وخطط لها.
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وأحيانا أخره ،دون أي سبب اهر في استدراجنا للوقيو فيي هيذه المحنية تحيل ذلينيا فجيأة بغوايية العيدو

الخبيأ كآبة بالغة ال نستطيع معها أن نستقبل ،في أدب الئو ،ايارات أقرب الناس وأذياهم إلينيا ،حتيى لنعتبير أن

أي مومييو للحييديأ يطرقونييه جيياء سييقطا وفييي غييير مومييعه! كييذله نعجييا ذيين الييرد المهييذب بسييبب المي اررة التييي
تستولي ذلى كل ركن من أركان قلوبنا.

ال صل الخامس

تقع علينا االضطرامات ليست مسمب أخطاء اآلخرين مل مسمب أخطائنا

حيأ عبت في ومو أن أوجا االمطرابات ال تحدأ فينا دائما ذن طريو أخطاء اآلخرين ،إنما ذن

طريو أخطائنا ،ألننا اختانا في أنفسنا بواذأ التعدي ،وبذور السقطات ،التي ما يكاد رذاذ من التجربة يبلل

فور في نبت وعمر.
نفوسنا ،حتى تبرا ا

ال صل السادس

ليس ثمة أحد يقع في الحزن مسمب سقطة م اجئددة،

لكنه يتحطم لسقوطه في سلسلة طويلة من ضروب اإلفمال

عار بخطأ خص آخر ما لم يكن لديه وقود ال ر مختانا في قلبه،
ما من أحد ينساو إلى الخطية ُم ا
كذله ينبغي أال نتوهم أن رج تتم غوايته فجأة حين يتطلع إلى امرأة فيقع في هوة ال هوة الم ينة ،إذ الواقع ان

فرصة رؤيته لها جذبت إلى السطح أذ ار

المر

التي كانت مخفية ومخبأة في أذماو نفسه.

ال صل السامع

سعيا وراء الكمال،
ينمغي أال نتخلى عن التعامل مع إخوتنا ً
لكن يحسن أن نزرع على الدوام فضيلة الصمر واالحتمال

هكذا فإن او ،خالو جميع األ ياء الهتمامه فوو كل يء بكمال وحسن صنعه ،وألن جذور سقطاتنا

وأسبابها ال ذ قة لها باآلخرين إذ هي داخل نفوسنا ،تعطى لنا الوصية بأال نتخلى ذن االتصال باخوتنا ،وأال
نتجنب أولئه الذين ن ن أننا أسأنا إليهم ،أو هم أساءوا إلينا ،بل يلامنا مصالحتهم وتهدئه نفوسهم ،عالمين أن

كمال القلب ال يحرزه اإلنسان ماالمتعاد عن الناس واعتزالهم قدر ما يحرزه عن طريق فضيلة االحتمال والصمر،

التي إلا تمسكنا مها حقًا وفرت لنا أسماب السالم حتى مع أولئك اللين يمغضون السالم .لذله إن لم نحراها،
نصبح ذلى الدوام غير ن راء للكاملين ومن هم أفمل منا ،ذله ألن الرغبة في االبتعاد ذن من تربطنا بهم

أواصر الوداد ال تدوم طوي ما دمنا نعيش بين الناس ،لذله لن نح ى بكامل الفرار والنجاة إنما يلام أن نغير
بواذأ االكتئاب التي من أجلها افترقنا ذن أصدقائنا األولين.

ال صل الثامن

إن أحسنا سلوكنا تيسر لنا الت افم مع جميع الناس

لزم علينا أن نسعى جافدين إلصالح أخطائنا ومعالجة سلوكنا ،فإلا ما ُوفّقنا في للك توفرت لنا
أسماب السالم دون أدنى شك ،ليس مع المشر فحسب ،مل وحتى مع الحيوانات والوحوش ،مصدقين ما جاء

المطوب" :ألن وحوش المرية تسالمك" (أى  .)32-5:ألننا لن نخ ى أية مروب لإلعارة تأتى
في س ر أيوب
َّ

إلينا من الخارم ،وال أية فرصة للسقوط تاذجنا ،مادامت ال تلج أو تغرس داخل نفوسنا :ألن "س مة جايلة
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لمحبي ريعته وليس لهم مععرة" (ما 9

.) 87:

ال صل التاسع

أو إص

يوجد أيما نو بغي

نوع أخر من االكتئاب يؤدى إلي القنوط من الخالص

من االكتئاب ،الذي ال يولد في النفس المذنبة ذاما ذلى تطهير الحياة من ال ر

األخطاء ،إنما يغذيها باليأس المؤده لله ه ،كما حدأ مع قايين الذي لم يندم ويتب بعد قتله ألخيه،

ومع يهوذا االسخريوطي ،بعد خيانته ،فإن يأسه لم يدفعه لتره ال ر بل أده به إلى نو نفسه.

ال صل العاشر

الشيء الوحيد اللي ين عنا مه الحزن

ذلينا أن نعلم أن الحان يفيدنا في حالة واحدة فقط ،حين نذذن له إما في الندم ذلي الخطيئة ،أو

المطوب:
يدفعنا للتعطش نحو الرغبة في الكمال ،أو التأمل في متعة العطف اإللهي ،وذن هذا يقول الرسول
َّ

"ألن الحان الذي بحسب م يئة او ين ئ لخ ص ب ندامة ،وأما حان العالم فين ئ موتا" ( كو .) 1-5:

ال صل الحادي عشر

كيف نميز ميت الحزن النافع اللي فو حسب مشيئة اهلل،
والحزن المهلك اللي يوحي مه إمليس؟

االكتئاب أو الحان الذي "ين ئ توبة لخ ص ب

ندامة" يجعل اإلنسان مطيعا ،مهذبا ،متوامعا،

ذطوفا ،لطيفا ،طويل األناة ،ذله ألنه نابع من محبة او .وهو ينبعأ دون ملل أو كلل ،من رغبة في الكمال،

ممتدا إلى كل أسى جسدي أو حان روحي ،بطريقة أو بأخره ،إذ يبتهج ويتغذه ذلى رجاء لنفعه الخاص،
يحتف بلطف معاملته وطول أناته ،ذله ألن في ذاتها كل عمار الرو القدس ،التي قدم الرسول نفسه قائمة بها:

"وأما عمر الرو فهو محبة ،فر  ،س م ،طول أناة ،لطف ،ص

 ،إيمان ،وداذة ،تعفف" (غل

.) 3-7:

أمييا النييو اآلخيير ميين الحييان فهييو ذنيييف ،ميييو الصييدر ،قيياس ،مفعييم بالحقييد ،واألسييى الييذي ب ي نفييع،

ويع ،وقيه ذين الحيان السيليم الصيحي ،ألنيه غيير معقيول،
واليأس القاتل ،لهيذا فهيو يحطيم ال يخص اليذي يتعليو بيهُ ،
ويفقده طاقته .فهو ال يعطل العمار المرجوة من صي ته فحسيب ،لكنيه إليى جانيب ذليه يهليه فعي كيل عميار اليرو
ُ
القدس التي ذددناها ،والتي يعرف النو األول من الحان كيف ينتجها.

ال صل الثاني عشر

فيما عدا للك الحزن السليم الصحي اللي يمرز في ثالثة طرق،
ينمغي مقاومة كل حزن أو اكتئاب يس ر عنه ضرر

إيعار للحياة القادمة،
ا
أجل ،فإنه فيما ذدا الحان الذي ُيقبل ألجل توبة الخ ص ،سعيا وراء الكمال ،أو
ال مناص من مقاومة كل حان واكتئاب يتعلو بهذا العالم ،ومادام كذله "مؤديا إلى الموت" ف بد من استئصاله

من قلوبنا كرو الانى والطمع والغمب.

ال صل الثالث عشر
71
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الوسائل التي مها نستطيع أن نقتلع جلور االكتئاب من قلومنا

ينبغي ذلينا إذن أن نكون قادرين ذلى أن ننتا من قلوبنا هذه الناذة المفرطة في المرر ،كي
دائما مالرجاء في المستقمل وتدمر وعود المهجة اإللهية
نستطيع بالتأم ت الروحية أن نجعل عقولنا مشغولة ً
المرتقمة .فبهذه الوسيلة يتيسر لنا اإلفادة من كل أنوا هذا االكتئاب ،سواء في ذله ما ن عر به بسبب العجا
ذن الكسب ،أو ميا

ٍئ ما أو اإلساءة إلينا ،أو إلعارة طائ ة تستبد بالعقل.

أوال ،ذلييه النييو الييذي يم نييا قنوطييا مميتييا وميين عي َّيم نبييتهج بالتغلغييل روحيييا إلييى أذميياو األمييور الخالييدة

والمستقبلية ،واالستمرار في الكف ذن ذدم االستقرار ،ف نكتئب لما يصييبنا فيي الحامير مين كيوارأ ،أو نسيرف

فييي االبتهييام بالنجييا واالادهييار ،إنمييا نرنييو بأبصييارنا إلييى كييل حاليية منهييا باذتبييار أنهييا غييير عابتيية وميين المحتمييل

اوالها سريعا.
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المؤسسات لنظام الشركة
للقديس يوحنا كاسيان
01

في روح الضجر أو الملل

0

مقاومة الضجر بالعمل ال بالهروب!

عمليا عن مشكلة "الضجر" الذي ُيصيب الراهب في الظهيرة،
عرضا
يقدم لنا القديس يوحنا كاسيان
ً
ً

ويدعوه "شيطان الظهيرة".

عالمات الضجر هي:


شعور الراهب أنه ليس في الموضع الالئق به ،فإنه كان يمكنه أن يلتحق بدير آخر ينتفع منه،

وينفع هو كثيرين.




يصارع مع أفكار النقد الالذعة ضد الدير ورئاسته وروحانيته ،ويسيطر عليه روح الملل.
جسدي ٍ
يشعر بإرها ٍ
شديد مع جوٍع.
ٍ
ق

يظن أنه لن يتخلص من الضجر إال بزيارة أحد اإلخوة إليه ،إذ يشعر أنه ال يوجد من يهتم به

ويقدره؛ أو باللجوء إلى النوم؛ أو الخروج لتقديم خدمة ،خاصة للجنس اآلخر.
ُ
أما عالج الضجر فيكمن في تدريبين هامين:
التدريب األول :هو العمل الدائم إلشباع احتياجاته واحتياجات اآلخرين ،فال يكون عالة على الغير.

وان كان الدير غير محتاج فإنه يعمل ألجل بنيانه الروحي .وان كان في عزلة بعيدة جداً وال يوجد نفع مادي من
العمل… يعمل ويحرق ما قد أنتجه.

التدريب الثاني :عدم الخروج من القالية ،حتى للذهاب إلى أب االعتراف ،فإن شيطان الضجر يذل

اإلنسان الهارب من موضعه ويستعبده .ليصمد الراهب في قاليته كما في معركة روحية ،وال يلقي بسالحه
ويهرب!
يقدم لنا القديس يوحنا كاسيان في شيء من اإلطالة اهتمام الرسول بولس بالعمل اليدوي ،إذ يقدم نفسه
قدوة ،كما يوصى بروح األبوة الحانية مع الحزم الصارم بخصوص التزام المؤمن بالعمل والهروب من التراخي
والكسل.
 0ترجمة :الراهب باسيليوس السرياني (السابق).
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ويحدثنا القديس أوغريس عن الضجر ،قائالً:
أعذار تبدو لك أنها صحيحة ،خاصة إن هاجمك
ًا
[في وقت التجربة ال تغادر قاليتك ،منتحالً لنفسك
شيطان الضجر ،الذي هو بالحقيقة أشر جميع الشياطين ،لكنه الوحيد من بينهم الذي يقدم للنفس خبرة.
جبانا ،يهرب بسهولة ].
إذا ما هربت أو تحاشيت المعركة ،يظل عقلك عديم الخبرةً ،
ويتحدث عن شيطان الظهيرة ،قائالً:
[تقف الشياطين التي تثير النفس بإلحاح وتُزعجها حتى الموت ،أما الشياطين التي تثير حركة شهوة

الجسد فتتقهقر بأكثر سهولة من األولى.

احدا من النفس
جانبا و ً
أضف إلى هذا أن بعض الشياطين تشبه الشمس المشرقة أو التي تغرب ،تلمس ً
ويغرق الذهن ].
أو آخر ،أما "شيطان الظهيرة" فقد اعتاد أن ُيغلّف النفس كلها ُ
أخير فإن هذه الحرب ليست خاصة بالرهبان وحدهم بل هي قائمة ضد كل نفس تود أن تتقدس للرب
ًا
وأن تفعم بالتأمل في أس ارره والتمتع بشركة الطبيعة اإللهية.
الحي.
الرب قادر أن يهبنا روح الجهاد
ّ

القمص تادرس يعقوب ملطي

توجيهات إلى أناتوليس عن الحياة العاملة .01
توجيهات إلى أناتوليس عن الحياة العاملة . 6
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الفصل األول
كيف أن سادس صراع لنا موجه ضد روح الضجر ،وما هي صفته

أما سادس صراع لنا فهو موجه ضد ما يسميه اليونانيون بالضجر ،أو ما يصح لنا ان ندعوه بالملل أو
تعب القلب ،وهو وثيق الصلة باالكتئاب .يالحق النساك بوجه خاص ،وهو عدو خطر كثير التردد على سكان

الحمى التي يقع المرء فريسة لنوباتها ،وما تسببه
الصحراء .ال يزعج الراهب عادة إال في الساعة السادسة ،مثل ُ
أخير فثمة شيوخ ُيعلنون أن هذه الروح هي
من ارتفاع شديد في ح اررة المريض ،خالل ساعات معينة منتظمة .و ًا

"شيطان الظهيرة" الذي ورد ذكره في المزمور التسعين.

الفصل الثاني
وصف الضجر ،والطريقة التي يتسلل بها إلى قلب الراهب،
والضرر الذي يلحق بالنفس

حين يستولي هذا على نفس تعيسة يسفر عنه كراهية للمكان ،واشمئزاز من القالية ،واستصغار واحتقار
لإلخوة الذين يعيشون معه أو بالقرب منه ،كما لو كانوا متهاونين أو غير حارين بالروح.
اخيا في كل ضروب العمل الذي يلزم إنجازه حيث يقطن وينام،
أيضا كسوالً متر ً
الضجر يجعل اإلنسان ً
فال يحتمل البقاء في قاليته ،وال يهتم بالمطالعة.
مقيما هناك ،فيتنهد ويتأوه ألنه
كما يجعله ُيكثر من الشكوى ،فيظن أنه ال يستطيع أن يعمل ً
حسنا مادام ً
أي
ًا
منضما إلى هذه الجماعة .ويتبرم من المكان الذي فيه،
ال يستطيع اإلثمار مادام
متحسر أنه ال يجتني منه ّ
ً
ويظن أنه في استطاعته أن يقود اآلخرين ويسدي النفع إلى عدد كبير من الناس ،ألجل تثقيفهم أو
نفع روحيُ ،
إفادتهم بتعاليمه وارشاداته.

نفعا ،وأشد
يبالغ في إطرائه على األديرة المختلفة والبعيدة ،ويصف مثل هذه األماكن بأنها أكثر ً
مالءمة للخالص .إلى جانب ذلك يمتدح العالقة بين اإلخوة هناك وينعتها بالعذوبة وح اررة الروح .ومن ناحية
أخرى يزعم أن كل شيء حوله جاف ،وأنه ليس ثمة ما يعمل على تثقيف اإلخوة المقيمين معه ،بل أن طعام
البدن ذاته ال يمكن الحصول عليه إال بكل مشقة.

مقيما في ذلك المكان ،إال إذا ترك قاليته وابتعد عنها
ًا
أخير يتصور أن أحواله لن تتحسن ً
أبدا مادام ً
بأسرع ما استطاع (إذ يعتقد أنه إذا بقي فيها يصير ميتًا ال محالة).
بعد ذلك في الساعة الخامسة أو السادسة يحل به تعب جسماني مع اشتياق للطعام ،فيتخيل أنه مرهق

كمن جاء من رحلة طويلة أو من قام ٍ
بعمل شا ٍ
ٍ
انقطاعيا لمدة يومين أو ثالثة.
صوما
مضن ،أو كمن مارس
ق
ً
ً

إلى جانب هذا يتطلع حواليه هنا وهناك ،ويتحسر أنه ليس أحد من اخوته من يأتي لرؤيته .وال يكف

جدا في الغروب.
عن دخول قاليته والخروج منها،
متطلعا إلى الشمس بين الفينة والفينة ،كما لو كانت متباطئة ً
ً
ٍ
ٍ
تماما عن كل اإلنجازات
كقتام
ثم فإن ضرًبا من االرتباك الذي ال مبرر له يستبد بعقله،
ومن َّ
دامس يشلّه ً

الروحية ،األمر الذي يجعله يتخيل أنه ال نجاة له من هذه النوبة العارمة إال بزيارة أحد اإلخوة أو اللجوء إلى النوم

وحده.
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ودودا نحو اإلخوة ،وأن يزور المرضى
ثم يوحي إليه هذا المرض أن من واجبه أن يكون مجامالً
ً
البعيدين عنه والذين عن قرب.
أيضا يتحدث عن بعض المسئوليات تبدو له أنها واجبات دينية يلتزم بها ،كأن يستفسر عن أحوال
ً
البر حقًا أن يكثر من زيارة تلك المرأة
أقربائه بالجسد ،وأن يذهب لزيارتهم من حين إلى آخر .ويرى أن من أعمال ّ

كرست حياتها لخدمة الرب ،والمحرومة من كل عون أو قريب .وأنه من أروع األعمال أن يسد
التقية التي َّ
احتياجات مثل هذه المرأة التي أهملها أهلها واستصغروا شأنها .وأن من واجباته الدينية أن ي ّكرس وقته لهذه

مقيما في قاليته دون نفع أو إفادة.
األمور بدالً من أن يظل ً

الفصل الثالث
اهبا
الطرق المختلفة التي يقهر بها الضجر ر ً

الحيل من العدو ،يستبد بها االنزعاج ،حتى إذا ما أنهكها الضجر
حين ترتبك النفس التعسة بمثل هذه َ
ٍ
كهدف أُطلق عليه قذيفة ،فتشعر أنها إما أن تتعلم أن تستغرق في النوم ،أو أن تتعود أن تخرج من حبس القالية،
على أن تنشد السلوى ضد هذه الهجمات بزيارة أحد اإلخوة ،األمر الذي يزيد من ضعفها بهذا العالج الوقتي .ذلك
ألن العدو يضاعف هجماته ويشتد ضد من الذ بالفرار من القتال ،دون أن ينشد السالمة في الصمود واالنتصار.
تماما عن قاليته ،ويبدأ في نسيان هدف نذره ،وهو أن يقصر تفكيره وتأمالته على ذلك
وشيئا ً
ً
فشيئا يبتعد اإلنسان ً
النقاء اإللهي الذي يفوق جميع األشياء ،والذي ال يمكن إح ارزه إال بالصمت والبقاء الدائم في القالية والتأمل .هكذا

يصبح جندي المسيح هارًبا من خدمة سيده ومن ميدان جهاده ،ويشغل نفسه باألمور الدنيوية دون إرضاء الرب
الذي سبق أن كرس له نفسه.

الفصل الرابع
يعطل الضجر العقل عن كل تفكير في الفضائل

عبر داود عن جميع متاعب هذا المرض أجمل تعبير في آية واحدة ،حيث يقول" :نعست نفسي من
ّ
التعب" ،يقصد بذلك الضجر .وهو على حق إذ يقول أن نفسه ال بدنه ،هي التي نعست ،إذ الواقع أن النفس
التي تصيبها حربة الضجر البد أن تنام وتغفو عن كل تأمل واستغراق في الحواس الروحية.

الفصل الخامس
نوبة الضجر ثنائية

قانونيا في قوائم الكمال أن ُيسارع إلى طرد
ينبغي على المجاهد المسيحي األمين الذي يبغي أن يجاهد
ً
هذا المرض من خفايا نفسه ،وأن ُيقاتل روح الضجر هذه ،الممعنة في الشر ،في كال االتجاهين ،لكي ال يقع
بعذر أو بذر ٍ
يعا بحربة النوم ،أو ُيستبعد من حياة النسك بالدير ،حتى إن كان ٍ
يعة من التقوى ،فيرحل كاآلبق
صر ً
الهارب.

الفصل السادس
مدى ما يسفر عن الضجر من أضرار
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حين يبدأ الضجر في هزيمة أي شخص بأي قسط ،وعلى أي نحو ،إما أن يدفعه للبقاء في قاليته

شاردا ،ليس له استقرار ،متراخًيا في كل
أي نجاح روحي ،أو يبعده عنها ،ويجعله قلقًا ً
عاطالً كسوالً ،دون تحقيق ّ
ودو ًا
ار ال يكف عن الذهاب إلى قاليات اخوته ،والتردد على مختلف األديرة.
ضروب العملَّ ،

يصير غير مهتم إال بأن يتلمس األعذار لكي ينتعش بطعام أو شراب ،ذلك ألن الكسالن العاطل ال
أي شيء سوى الطعام والملذات.
يستطيع التفكير في ّ
فيضيع وقته
إنه يحاول أن يحظى بصحبة رجل أو امرأة يكون أو تكون مثله في التبلد وعدم المباالةّ ،
ثعبانا قد
في شئونه ومشاغله .ومن َّ
شيئا ً
ثم ً
فشيئا يقع في حبائل التزامات خطيرة ال يستطيع الفكاك منها ،وكأن ً
التف حوله ،وشل حركته ،فلم يعد في مقدوره العودة إلى كمال نذره السابق.

الفصل السابع
أحاديث للرسول تتعلق بروح الضجر

إن الرسول المبارك ،كطبيب حقيقي للروح ،إما عن طريق رؤيته لهذا المرض الذي انبعث من روح
الضجر ،وتسلل فعالً (في أيامه) ،أو عن طريق إدراكه مسبقًا بواسطة إلهام الروح القدس أن هذا المرض سيظهر
بين الرهبان ،أظهر بوضوح ما وصفه من أدوية شافية في إرشاداته.
ٍ
كطبيب بارٍع قدم لمرضاه دواء كلماته الرقيقة الملطفة،
ففي رسالته إلى أهل تسالونيكي ،في مبدأ األمر

وممتدحا إياها في تلك النقطة .فإن هذا الجرح المميت إذا عولج بدواء لطيف مقبول يتخلص
مبتدئا بالمحبة
ً
ً
عالجا أشد وأقسى .يقول" :وأما المحبة األخوية فال حاجة لكم أن
اإلنسان من حدة قروحه ،ويسهل أن يحتمل
ً
أيضا لجميع اإلخوة
بعضا ،فإنكم تفعلون ذلك ً
أكتب إليكم عنه ،ألنكم أنفسكم متعلمون من اهلل أن يحب بعضكم ً
الذين في مكدونية كلها" (0تس.)1:،،01

ابتدأ أوالً باستخدام الثناء الملطف ،وجعل آذانهم خاضعة ومستعدة لعالج الكلمات الشافية .ثم استطرد

قائالً" :إنما أطلب إليكم أيها اإلخوة أن تزدادوا أكثر" وهكذا يبالغ في الترفق بهم بعبارات لطيفة طيبة ،خشية أن

يجدهم غير مستعدين لتقبُّل عالجهم التام.

ما الداعي أيها الرسول أن تطلب منهم أن يزدادوا في المحبة ،التي تكلمت عنها آنفًا" :وأما المحبة

األخوية فال حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها"؟… وما الذي ُيلزمك أن تقول لهم" :وانما أطلب إليكم أن تزدادوا
أكثر" ما داموا ليسوا في حاجة للكتابة إليهم عن هذا الموضع على اإلطالق؟ بخاصة أنك تضيف علة عدم
شيئا ثالثًا أكثر أهمية وهو
حاجتهم قائالً" :ألنكم أنفسكم متعلمون من اهلل أن يحب بعضكم
بعضا" ،ثم تضيف ً
ً
أيضا ينفذون بالفعل ما قد تعلموه… "ألنكم تفعلون هذا" .يقول ال
أنهم ليسوا متعلمين من اهلل فقط ،بل إنهم ً

لواحد أو اثنين بل "لجميع اإلخوة"… "في مكدونية كلها"… حبذا لو أخبرتنا إذن لماذا تعمدت هذا االستهالل؟ مرة

أخرى يستطرد قائالً" :وانما أطلب إليكم أيها اإلخوة أن تزدادوا أكثر".
أخير ُيصرح في تردد وتثاقل بما كان يرمي إليه من قبل قائالً" :وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين"،
ًا
هكذا كشف عن الغرض األول.
غرضا آخر قائالً" :وتُمارسوا أموركم الخاصة".
ثم يضيف
ً
غرضا ثالثًا" :وتشتغلوا بأيدكم أنتم كما أوصيناكم"،
ثم يضيف
ً
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ابعا" :وتسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج"،
رً
خامسا" :وال تكون لكم حاجة إلى أحد".
ً

عذر لعرض هذه المقدمات وارجاء التفوه بما كان يمأل ذهنه" :وان
الواقع أنه في استطاعتنا أن نقدم ًا
تحرصوا على أن تكونوا هادئين" ،بمعنى أن تقيموا في قالياتكم وال تنزعجوا باإلشاعات التي تنبعث عادة من
رغبات وثرثرة الكسالى ،وهكذا تتسببون أنتم أنفسكم في إزعاج اآلخرين...

وتدسون أنوفكم في
كي "تمارسوا أموركم الخاصة"؛ ينبغي أال تكونوا فضوليين تستطلعون شئون العالم،
ّ
شئون اآلخرين وحياتهم ،فتبددون قواكم ال في اصالح أنفسكم ونشد الفضيلة ،إنما في انتقاص قدر اخوتكم.
"وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم" ،ليضمن بذلك أال يفعلوا ما سبق أن حذرهم منه ،بمعنى أن من

واجبهم أال يكونوا قلقين وال فضوليين يدسون أنوفهم في شئون غيرهم من الناس ،أو أن يسلكوا بغير لياقة عند
الذين هم من خارج ،أو أن تكون لهم حاجة إلى أحد.
اآلن يضيف قائالً" :وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم" ،ذلك ألنه أوضح في جالء أن وقت الفراغ

فضوليا إال
وجه اللوم بخصوصها آنفًا .فما من أحد يمكن أن يكون قلقًا أو
هو علّة حدوث تلك األشياء التي ّ
ً
إذا كان غير راغب في العكوف على عمله الخاص.

أيضا عاقبة وخيمة رابعة تنبعث هي األخرى من هذا الفراغ ،إذ ينبغي أال يسلكوا بغير لياقة،
يضيف ً
حين يقول" :وتسلكوا بلياقة عند الذين هم من الخارج" .الواقع إنه ال يستطيع أن يسلك بلياقة ،حتى بين الذين
من هذا العالم ،من ال يرضى أن يتمسك بالعزلة في قاليته ،وبعمل يديه .إذ ما من شك أنه سيسلك بغير لياقة

حين يبحث عما يحتاجه من الطعام ،ويلجأ إلى النفاق ،والجري وراء التعرف على األخبار ،واثارة اإلشاعات،
وتلمس الفرص للثرثرة ،ورواية القصص التي قد تهيئ له دخول منازل اآلخرين والترحيب به فيها.
"وال تكون لكم حاجة إلى أحد" ...إنه متأكد أن من ال يهتم بأن يوفر لنفسه قوت يومه عامالً بيديه في

هدوء وشعور بواجبه ...ينظر إلى مواهب اآلخرين وخبراتهم بعين الحسد… ها أنت ترى أية مالبسات تنجم عن

معا.
مرض البطالة والفراغ ومدى خطورتها ومهانتها ً

أخير فإن هؤالء الذين استخدم معهم في رسالته األولى أرق العبارات عمد في رسالته الثانية إلى
ًا
عالجهم بوسائل أشد صرامة وقسوة ،إذ لم ينتفعوا من عالجه اللطيف المترفق .بدالً من أن يستخدم عبارة رقيقة

مثل" :أطلب إليكم أيها اإلخوة" قال" :ثم نوصيكم أيها اإلخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بال
ترتيب" ( تس  .)5:هناك يطلب ،وهنا يوصي ويستحلف .هناك نجد ترف ًقا إذ يحث ،وهنا نجد صرامة إذ يعترض
ويهدد.

"نوصيكم أيها اإلخوة" ،ألننا عندما "طلبنا منكم" في بداية األمر سخرتم بنا ولم تنصتوا ،فاآلن ال أقل

نوعا من الرعب على هذه الوصية اآلمرة مع استخدام اسم ربنا يسوع المسيح،
من أن تطيعوا تهديدنا .إنه يلقي ً

حذر من غضبه ،خشية أن يسخروا من كالمه مرة أخرى ظانين أنه مجرد قول بشري ،ويتوهمون أنه قليل
ُم ًا
ثم فكطبيب مختبر ماهر يحاول العالج بإج ارء جراحة بسالح روحي قائالً" :أن تتجنبوا كل أخ
األهمية .ومن َّ

يسلك بال ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا" ( تس  .)5:هكذا يأمرهم أن يتجنبوا أولئك الذين ال

شوهتها قروح البطالة والفراغ ،خشية أن ينتقل مرض التراخي
ُيكرسون وقتًا للعمل ،وبترهم كأعضاء من البدن ّ
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يجيا إلى األجزاء السليمة من الجسم ،مثل بعض األمراض المعدية المميتة.
والكسل تدر ً
حين يتكلم الرسول عن أولئك الذين ال يعملون بأيديهم ،ويأكلون خبزهم في هدوء ،يحثنا على تجنبهم.
أيضا" :ال
استمع إلى ما يدفعهم به من ضروب المالمة والتوبيخ عند استهالله .فهو أوالً :يدعوهم "بال ترتيب" ،و ً

يسلكون حسب التعليم" .وبعبارة أخرى يصفهم بالعناد ألنهم ال يسلكون وفق توجيهه ،وبعدم اللياقة ألنهم ال
يلتزمون باألوقات الالئقة المضبوطة في خروجهم وزياراتهم وأحاديثهم .ألن الشخص غير المرتب يتعرض بالتأكيد

لكل هذه األخطاء.
"وليس حسب التعليم الذي أخذوه منا" ،بهذا يوبخهم على أنهم على ٍ
نحو ما متمردون ،ومستهزئون ،قد

استخفوا بالتعليم الذي أخذوه منه ولم يحرصوا عليه ،ولم يتبعوا ما تذكروا أنه قد علمهم به ال باللفظ فحسب بل
أيضا" ...إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن ُيتمثَّل بنا" ( تس .)5:
ومارسه بالفعل ً
يحشد الرسول كومة هائلة من التقريع واللوم حين يؤكد أنهم لم يراعوا ما ال يزال عالقًا بذاكرتهم .والذين
أيضا في شخصه كقدوة في العمل البد أن تُحتذى.
تعلموه ليس فقط باإلرشاد الشفوي ،بل تسلموه ً

الفصل الثامن
اإلنسان الذي ال يشتغل بيديه البد أن يصبح قلقًا

تماما أن
ًا
"ألننا لم نكن قلقين بينكم" ،أراد الرسول التدليل بأنه بممارسته العمل لم يكن قلقًا بينهم،
مظهر ً
دائما قلقين بسبب رذيلة الكسل...
الذين ال يشتغلون يكونون ً
خبز مجا ًنا من أحد" ...هكذا يتقدم رسول األمم في كل مرة خطوة جديدة في التوبيخ .فكارز
"وال أكلنا ًا
مجانا من أحد ،مع أنه يعلم أن الرب أوصى "أن الذين ينادون باإلنجيل ،من
خبز
اإلنجيل يقول إنه لم يأكل ًا
ً

أيضا "الفاعل مستحق أجرته" (مت.)01:001
اإلنجيل يعيشون" (0كو ،)0،:1و ً

مادام كارز اإلنجيل وهو يقوم ٍ
بعمل على هذا القدر من السمو والروحانية لم يرد أن يستغل وصية الرب
مجانا ،كم باألحرى يعوزنا بالحق ليس فقط أن نكرز بالكلمة بل والى جانب هذا ال نداوي أية
بأن يأكل خبزه
ً
نفوس سوى نفوسنا (باالهتمام بالعمل بغير كسل).
كيف تجرؤ أن تأكل خبزك مجا ًنا في حين أن "اإلناء المختار" ،وهو مقيد باهتمامه باإلنجيل وعمله

ونهار
ًا
وكد ّّ ليالً
في الكرازة ،لم يجسر أن يأكل خبزه دون أن يشتغل بيديه ،...فيقول" :بل كنا نشتغل بتعب ّ
لكي ال نثقل على أحد منكم" (2تس)3:8؟!
هكذا فإنه حتى هذه النقطة يتمنع عن التوبيخ وال ُيكثر منه ،ألنه لم يقتصر على أن يقول" :ولو
أكلنا خبزنا مجا ًنا من أحد منكم" ،ذلك ألنه كان من المحتمل أن يظن البعض أنه كان يتزود من دخل خاص به

ومن مال ادخره ،أو عن طريق أشخاص آخرين ،دون االستعانة بعطاياهم أو بما يجمعون .فهو يقول" :لكن

ونهار" .يعني أنه كان يتزود من شغل يديه .ويستطرد الرسول قائالً :إنه لم يفعل
ًا
وكد ليالً
كنا نشتغل بتعب ّ
ذلك بدافع من الرغب ة في االستمتاع بضرب من الرياضة البدنية ،بل تحت ضغط من الحاجة إلى التزود
أيضا أثناء الليل،
بالطعام .وأن هذا كان يكلفه الكثير من ّ
الكد والتعب ،ذلك ألنه ليس طوال النهار بأكمله ،بل و ً
وهو الوقت المكرس لراحة البدن ،يواصل العمل بيديه ليوفر لنفسه الطعام.
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الفصل التاسع
ليس الرسول وحده بل واالثنان
اللذان معه كانوا جميعهم يشتغلون بـأيديهم

يشهد أنه ليس وحده الذي عاش على هذا النمط بينهم  ،لئال يظن الناس إذا اقتصر هذا النمط من

ثم فهو يعلن أن جميع الذين ُعينوا لخدمة
عاما .ومن َّ
العيش على الرسول وحده ،أنه أمر غير هام أو ليس ً
تماما .إذ يقول "لكي ال
اإلنجيل مثل سلوانس وتيموثاوس ،الذين شاركوا في كتابة هذه ،كانوا يعيشون مثله ً
كبير من الخزي والعار ،ذلك ألنه إذا كان ذلك الذي كرز باإلنجيل ورفعه
قدر ًا
أثقل على أحد منكم" يلحق بهم ًا
مجانا ،لئال يثقل على أحد ،فكيف يستطيع أولئك الذين
عاليا بأقواله وأعماله العظيمة ،لم يجسر أن يأكل خبزه
ً
ً
يتناولونه كل يوم في الكسل والبطالة أال يشعروا أنهم عبء ثقيل على اآلخرين.

الفصل العاشر
اشتغل الرسول بيديه كي يضع لنا قدوة في العمل

يبسط الرسول بطريقة غير مخفية السبب الذي من أجله أسند إلى نفسه هذا العمل قائالً" :ليس أن ال

سلطان لنا بل لكي نعطيكم أنفسنا قدرة حتى تتمثلوا بنا" .فإذا نسيتم دون قصد كلماتنا التي طالما وقعت على

مسامعكم ،ال تنسوا قدوة معيشتي بينكم التي كانت مكشوفة أمام بصائركم .هنا يوبخهم بقدر غير قليل ،حيث

كد وتعب خالل النهار وا لليل ،ال لسبب إال لكي يقدم لهم قدوة حسنة ،على الرغم من أنه لم يكن
مارس عمله في ّ
لزما بذلك .ثم يستطرد قائالً بأنه ما من شك أنه على الرغم من أن لدينا السلطان لكنني أخشى أن يتحول ما
ُم ً
أفعله أنا شر ًعا وحقًا إلى مثال سيئ في البطالة الوخيمة العواقب عند اآلخرين .لهذا آثرت عند كرازتي باإلنجيل
أن أقوت نفسي بعمل يدي ،كي أقدم طريق الكمال أمامكم أنتم الذين تريدون السير في طريق الفضيلة ولكي

أضع بعملي قدوة للحياة الطيبة.

الفصل الحادي عشر
وعظ الناس وعلَّمهم أن يشتغلوا
َ
أيضا
ليس باالقتداء فحسب بل وبالكالم ً

لكن خشية أن يتبادر إلى الذهن أنه حين كان يعمل في صمت ويحاول تعليمهم عن طريق االقتداء لم
أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا أنه إن
يحذرهم ويرشدهم إلى قواعد السلوك المستقيم ،استطرد قائالً" :فإننا ً
أيضا".
كان أحد ال يريد أن يشتغل فال يأكل ً
وضوحا ،ألنهم وهم يعلمون أنه كمعلم صالح كان يشتغل بيديه
مع ذلك فهو يبرز كسلهم للعيان أكثر
ً
أيضا يثبتنا في الكد
من أجل تعليمهم لكي يحسن إرشادهم وتهذيبهم ،فإنهم كانوا يخجلون من االقتداء به .وهو ً
واالهتمام بقوله إنه لم يعطهم هذا كمثال يقتدون به ،حال وجوده فحسب ،بل ونادى به على الدوام باأللفاظ قائالً:
أيضا.
أنه إن كان أحد ال يريد أن يشتغل فال يأكل ً
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الفصل الثاني عشر
أيضا"
"إن كان أحد ال يريد أن يشتغل فال يأكل ً

مستعيدا
صارما .ضدهم كمستهزئين،
قضائيا
حكما
ً
ً
ً
اآلن ال يقدم إليهم نصيحة معلم أو طبيب ،بل يوجه ً
منذر إياهم ،أن الرب قد منحها له ،حين أوصى
سلطته الرسولية التي صرح بها حين كتب إلى أهل كورنثوس ًا

أولئك الذين سقطوا في الخطية ،أن يسارعوا إلى إصالح حياتهم قبل مجيئه قائالً" :ولكن أطلب أن ال أتجاسر وأنا

شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب
أيضا" :فإني وان افتخرت ً
حاضر بالسلطة التي ُمنحت لي عليكم" و ً
حرما
لبنيانكم ال لهدمكم ال أخجل" ( كو .) :01،5وهو إذ يعاقبهم ال بسيف دنيوي بل بسلطان الروح القدسُ ،م ً

إيثار
عليهم مشتهيات هذا العالم ،حتى إذا لم يفكروا إال قليالً في عقاب الموت القادم ،وظلوا سائرين في عنادهم ًا
للحياة الناعمة ،فإنهم في آخر المطاف ،تحت ضغط مطالب الطبيعة والفزع من الموت المفاجئ ،يضطرون

إلطاعة هذه الوصية النافعة.

الفصل الثالث عشر
بعضا منكم يسلكون بغير ترتيب"
"لقد سمعنا أن ً

بعد كل هذه الصرامة البادية في نص اإلنجيل ،يوضح الرسول السبب في غير جفاء السبب الذي من
شيئا بل هم
وما يسلكون بينكم بال ترتيب ،ال يشتغلون ً
أجله بسط كل هذه األمور قائالً" :ألننا نسمع أن ق ً
فضوليون"… وهو ال يقنع بأن يقول عن أولئك الذين ال يقبلون العمل بكل قلوبهم أنهم ضحايا آفة واحدة ،إنما
يصفهم بأنهم "يسلكون بغير ترتيب" وأنهم "ال يسلكون حسب التعاليم التي تسلموها منه" ،ويؤكد إلى جانب ذلك
قوما يسلكون بينكم بال ترتيب" وفي
أنهم "قلقون" وأنهم "يأكلون خبزهم ّ
مجا ًنا" .ثم يقول هنا" :ألننا نسمع أن ً
شيئا قط" ثم يضيف آفة ثالثة تبرز من
الحال يشفع هذا بسقطة أخرى ،هي أصل هذا القلق فيقول" :ال يشتغلون ً
هذه األخيرة كأنها البرعم" :بل هم فضوليون".
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الفصل الرابع عشر
العمل اليدوي يقي المرء من سقطات كثيرة

متغاضيا عن
ناجحا لهذه السقطات الكثيرة،
عالجا
هكذا ال يضيع الرسول وقتًا إذ سرعان ما يستخدم
ً
ً
ً
سلطانه الرسولي الذي استخدمه قبل ذلك بقليل ليتصرف مرة أخرى في رفق الوالد الطيب أو الطبيب العطوف،
كما لو كانوا أبناءه أو مرضاه .يستخدم معهم أدوية نصائحه الشافية في عالجهم قائالً" :فمثل هؤالء نوصيهم
ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم" .إنه يعالج علّة جميع هذه الباليا التي

المَرضية
تصدر عن البطالة والكسل كطبيب موفور الخبرة بوصية نافعة فريدة للعمل ،لعلمه أن جميع األعراض َ

سريعا حالما يزول سبب المرض األصلي.
الرديئة األخرى تنبعث كما من منبع واحد البد ستختفي
ً

الفصل الخامس عشر
ينبغي أال يُحرم حتى الكسالى والمهملون من العطف

ضا يمد
على الرغم من هذا ،فهو كطبيب يقظ بعيد النظر ال يهتم فقط بشفاء جراحات المرضى ،لكنه أي ً
دائما على صحتهم فيقول" :ولكن ال تكفوا عن عمل ما هو حسن" .أنتم
األصحاء بإرشادات نافعة للمحافظة ً
الذين تقتدون بنا في عملنا وسلوكنا ،ال تجارونهم في خمولهم وتكاسلهم "ال تكفوا عن عمل ما هو حسن" ،بمعنى
قصروا في مراعاة ما قلناه .واذ كان قد عامل أولئك الضعفاء بصرامة ،فإنه
أن تعاملوهم بالرفق إذا حدث أن ّ
يخشى لئال إذا أوهنهم الكسل يسيطر عليهم القلق والفضول ،ينصح األصحاء أال يحرموهم من العطف الذي
أوصى الرب أن نضفيه على األخيار واألشرار .حتى إن انحرف بعض الناس األردياء عن التعاليم القديمة ،أال

يكفوا عن فعل الخير لهم ونصحهم بعبارات التشجيع والتقريع ،إلى جانب ما ألفه الناس من رفق ولطف.

الفصل السادس عشر
ينبغي أن نوجه اللوم لمن يخطئون
بدافع من الحب ال البغض

يعود مرة أخرى ،بعدما شجع هذا السلوك الرقيق خشي لئال يلجأ البعض إلى االستهزاء بوصاياه وعدم
إطاعتها ،عاد إلى االعتصام بالصرامة فيقول" :ولكن إن كان أحد ال يطيع كالمنا بالرسالة ِ
فسموا هذا وال

تخالطوه لكي يخجل" وفي إنذاره لهم بما ينبغي عليهم أن يراعوه بدافع من اهتمامهم به ولصالح الجميع ،واالهتمام
الواجب أن يحرصوا على إبدائه نحو الوصايا الرسولية.

سرعان ما يمزج اإلنذا ر بشفقة الوالد الممعن في السماحة والتسامح ،ويعلمهم كما لو كانوا أبناء له ما
ينبغي أن يغرسوه نحو اآلنف ذكرهم من ميل أخوي ،بدافع من المحبة .فيقول" :ولكن ال تحسبوه كعدو بل أنذروه

كأخ" .هكذا يمزج صرامة القاضي بعطف الوالد .ويخفف وطأة الحكم الرسولي الشديد بقدر كبير من اللطف
والرفق .ذلك ألنه يأمرهم أن يالحظوا ذلك مع الذي يستخف بوصاياه وال يطيعها فيطلب منهم أال يخالطوه ،لكنه

يطلب إليهم أال يفعلوا ذلك بدافع من شعور الكراهية غير القويم ،بل بحافز من العطف األخوي ،والتفكير في

أخير بأن
إصالحه ،فيقول" :ال تخالطوه لكي يخجل" .ومن ث َّم فإنه حتى وان لم ينصلح بتوجيهاتي الرقيقة ،ينصلح ًا

يوما ما إلى طريق الخالص.
يخجل بفصله عالنية منكم
ً
جميعا .بذلك يحتمل أن يعود ً
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الفصل السابع عشر
فقرات شتى يُعلن فيها الرسول أنه يجب علينا أن نعمل،
أو ُيظهر فيها أنه هو بنفسه كان يقوم بالعمل

أيضا في رسالته إلى أهل أفسس ،بموضوع هذا العمل فيقول" :ال يسرق السارق فيما
هكذا يوصي ً

بعد ،بل بالحري يتعب عامالً الصالح بيديه ،ليكون له أن يعطي ما له احتياج" (أف .) 5:،وفي سفر أعمال
أيضا نجد أنه لم يعلم هذا فحسب لكنه مارسه بنفسه .ألنه حين قَدم إلى كورنثوس لم يسمح لنفسه باإلقامة
الرسل ً
أي مكان سوى مع أكيال وبريسكال ،ألنهما كانا يمارسان ذات الحرفة التي اعتاد هو بنفسه على ممارستها .إذ
في ّ

يهوديا اسمه أكيال بنطي الجنس .كان قد
نق أر ما يلي" :وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس ،فوجد
ً

جاء حديثُا من إيطاليا وبريسكال امرأته .فجاء إليهما ،وبكونه من صناعتهما أقام عندهما .وكان يعمل ألنهما
كانا في صناعتهما خيامين" (أع.) -0:05

الفصل الثامن عشر
كان الرسول يشتغل بالقدر الذي
يكفيه ويكفي الذين كانوا معه

بعد ذلك ذهب إلى ميليتس ،ومن هناك أرسل إلى أفسس ،واستدعى إليه قسوس كنيسة أفسس ،وأوضح
ِ
أشته ،أنتم تعلمون أن
لهم كيف ينبغي أن يدبروا كنيسة اهلل في غيابه قائالً" :فضة أو ذهب أو لباس أحد لم

حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان ،في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون

وتعضدون الضعفاء ،متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ".
ِ
يكتف بأن يشتغل كي يسد احتياجاته فحسب،
ترك لنا قدوة عظيمة في منهج حياته ،إذ يشهد بأنه لم
أيضا ما يكفي لسد احتياجات الذين كانوا معه :أعني أولئك الذين طغت عليهم الواجبات الضرورية ،فلم تتح
لكن ً
لهم الفرصة ألن يوفروا ألنفسهم خبزهم بعمل أيديهم.
وكما َّ
شيئا
أيضا ً
ذكر أهل تسالونيكي أنه سبق أن اشتغل ليقدم لهم مثاالً يقتدون به ،هكذا يستخدم هنا ً
من ذات النوع حين يقول" :في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء" ،أي سواء
الضعف في العقل أو البدن ،إذ ينبغي ان نجتهد لسد حاجياتهم ،ال من فيض ما نختزن ،أو مما ندخره من مال،

أو ما يقدمه شخص آخر مما يمتلكه ،إنما مما نحصل عليه نحن من عملنا الخاص و ّكد أيدينا.

الفصل التاسع عشر
كيف ينبغي أن نفهم الكلمات:
"مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ"

يذكر أن هذه هي وصية من الرب قائالً" :متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر

من األخذ" (أع: 1

 ،) 6-بمعنى أن المعطي في سخائه أكثر غبطة من اآلخذ احتياجاته ،حيث تكون

العطية غير مستمدة من المال الذي احتفظ به عن طريق عدم اإليمان ،أو من المكتنز عن طريق البخل

ثمر لكدنا وعملنا األمين .هكذا "مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ ،ألنه بينما ُيشارك المعطي
والجشع ،إنما تأتي ًا
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أيضا كي يعطي
فقر اآلخذ ،فإنه ي ّكد بإعالته باهتمام مفعم بالتقوى ،مشتغالُ بيديه ال كي يسد حاجته فحسب بل و ً
ثم يحظى بنعمة مزدوجة ،إذ بتخليه عن كل ما لديه يحرز بذلك علي كمال التجرد
غيره من المحتاجين .من َّ

وانكار الذات اللذين للمسيح ،لكنه بعمله وفكره يبرز سخاء األغنياء .هكذا يكرم اهلل بعمله األمين ،ويقتطف لنفسه
ثمار بره ،بينما ثمة شخص آخر قد أوهنه التراخي والكسل المتبلد ،يدلل لنفسه قول الرسول أنه ال يستحق الطعام،

كأنه بالتكاسل يتحدى الوصية ،وبذلك ال ينجو من وزر الخطية والعناد.

الفصل العشرون
أخ كسول حاول أن يغري آخرين بترك الدير

أخا ،لو كان في ِذكر اسمه ما يفيد لذكرناه ،على الرغم من بقائه في الدير والتزامه بتسليم وكيل
نعرف ً
معينا من اإلنتاج ،فإنه خشية أن ُيساق إلى مزيد من هذا اإلنتاج ،أو أن يلحقه العار من مقارنته
يوميا ًا
قدر ً
الدير ً

بأخ آخر يتفوق عليه في عمله وغيرته ،كان لدى رؤيته أي شخص انضم للدير حديثًا ،وراح يتفانى في العمل
بدافع من ح اررة إيمانه ليزيد القدر المبيع من إنتاجه ،يغريه في الخفاء باإلقالل من إنتاجه .فإذا فشل في مقصده،
عمد على إغوائه بالنصيحة الفاسدة والهمسات المشبوهة كي يهجر الدير .ولكي يسهل عليه التخلص منه يزعم
أيضا سيترك الدير بغير رجعة بسبب ما القاه فيه من تعسف وعنت ،وأنه لم يعطله عن ذلك سوى حاجته
أنه هو ً
إلى أخ مثله يرافقه في رحلته .وحالما ينال موافقته بتملقه إياه وطعنه الخفي في الدير وادارته يقوم بترتيب وتحديد
ٍ
ٍ
وحيدا ،حيث
معين لهجر الدير ،وكذلك المكان الذي ال بد أن يسبقه إليه وينتظره فيه ،ثم يتركه هناك
وقت
ً

ينكشف أمره ،ويلحقه العار إلقدامه على هذا القرار ،فال يجسر على العودة إلى الدير الذي هرب منه ،والذي

تخلف عنه من كان علة بليته.
يكفي أن أسوق هذا المثال الوحيد لهذا الطراز من الرجال لكي يأخذ المبتدئون حذرهم ،ولتوضيح ما
يسفر عن الكسل من شرور في عقل أي راهب ،وكيف "أن المعاشرات الردية تفسد األخالق الجيدة"
(0كو.) 1:06

الفصل الحادي والعشرون
من كتابات سليمان ضد الضجر

فقر"
يشير سليمان ،أحكم الرجال ،إلى هذه الرذيلة في كثير من كتاباته إذ يقول" :تابع البطالين يشبع ًا

عيانا أو خفية ،حيث ال مناص من أن يتورط المتراخي ومن تالحقه النقائص ،فال يفطن قط
(أم  ،)01: 5إما ً
للتأمالت اإللهية أو الكنوز الروحية ،التي يشير إليها الرسول المبارك بقوله" :إنكم في كل شيء استغنيتم فيه في

كل كلمة وكل علم" ( 0كو .)6:0

أيضا يكتب" :الكسالن يكتسي بالخرق"
أما فيما يتعلق بهذا الفقر الذي يلحق المتكاسل أي الضجرً ،
الحلة التي لن يعتريها البلى أو الفساد [والتي يقول الرسول
(أم  ،) 0:فمن المؤكد ال يستحق أن يتزّين بتلك ُ
أيضا" :البسين درع اإليمان والمحبة" ( 0تس  )5:6والتي تكلم
عنها" :البسوا الرب يسوع المسيح" (رو  )0،:0و ً
الرب ذاته عنها إلى أورشليم بلسان النبي قائالً" :استيقظي ،استيقظي ،البسي عزك يا صهيون" (إش .)0:6

أي شخص يستبد به نوم التراخي أو الضجر يفضل أن يكتسي ال بعمله وكده ،بل بخرق التكاسل
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مقتبسين عبارات من الكتاب المقدس الراسخ (ويسيئون استخدامها) ،دون أن يكسو تكاسله بحلة مجد وفخار،
بل برداء العار وتلمس األعذار ،أولئك هم الذين يؤثرون هذا الكسل وال يودون إعالة أنفسهم بكد أيديهم ،كما

دائما ويكلفنا أن نفعل ،قائلين انه مكتوب "اعملوا ال للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة
كان الرسول يفعل ً
أيضا" :طعامي أن أعمل مشيئة أبي" (يو  .)83:3ولكن هذه األدلة هي خرق منتزعة
األبدية" (يو  )2::2و ً

من حلة اإلنجيل المكين الراسخ ،اُقتبست لهذا الغرض ،أعني تغطية فضيحة تكاسلنا وعارنا ،بدالً من أن توفر
لنا الدفء ،وأن نتزين بحلة الفضيلة الفخمة الكثيرة الثمن ،إذ قيل إن المرأة التي ورد ذكرها في سفر األمثال

ثيابا إما لنفسها أو لزوجها ،حتى ُيقال عنها في كل حين:
والتي كانت ملتحفة بالعز وبالبهاء ،كانت تصنع ً
"العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن اآلتي" (أم .)23:80
يعود سليمان مرة أخرى إلى ذكر آفة التكاسل فيقول" :طرق الكسالن مفروشة باألشواك" (أم ،) 1:06

أي مفروشة بهذه وغيرها من النقائص المماثلة التي سبق أن ذكر الرسول أنها تنبعث من البطالة .كذلك يقول:
"نفس الكسالن تشتهي وال شيء لها" (أم  ،)،:0ويشير الرسول إلى هذا االشتهاء حين يقول" :وال تكون لكم
أخير عدد الرسول تلك اآلفات التي ذكر سليمان الحكيم أنها غرس البطالة
حاجة إلى أحد" ( 0تس ً .)0 :،ا
شيئا بل هم فضوليون" ( 0تس  .)00:،ويضيف إلى هذه
والملل ،في الفقرة اآلنفة الذكر بقوله" :ال يشتغلون ً
اآلفة آفة أخرى إذ يقول" :وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين" ثم "أن تمارسوا أموركم الخاصة ،وتشتغلوا بأيديكم
وتسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ،وال تكون لكم حاجة إلى أحد" ( 0تس .) 00:،
أما أولئك الذين يسلكون بال ترتيب وال يطيعون الوصايا ،فالرسول يوصي أبناء الطاعة الجادين أن
يعتزلوهم فيقول" :تجنبوا كل أخ يسلك بال ترتيب ،وليس حسب التعليم الذي أخذه منا" ( تس .)5:
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الفصل الثاني والعشرون
يشتغل اإلخوة في مصر بأيديهم ال ليسدوا حاجاتهم فقط
بل ويخدموا الذين في السجون

اآلباء في مصر ،على هدى من هذه األمثلة ،ال يسمحون قط للرهبان ،وبخاصة صغار السن منهم ،أن

يكونوا عاطلين ال يشتغلون ،،معتبرين اشتهاء قلوبهم ونموهم في الصبر والتواضع يكون بمقدار اجتهادهم في
أيضا
العمل .وال يقتصرون على عدم السماح لهم بقبول أي شيء من شخص آخر يسد احتياجاتهم ،بل يهتمون ً

قدر هائالً من
بأن يكرموا وفادة الحجاج واإلخوة الذين يحضرون لزيارتهم من شغل أيديهم ،وكذلك يجمعون ًا
أيضا ألولئك
المؤونة والطعام ،ويقومون بتوزيعه في أنحاء ليبيا حيث يعانون من الجوع والجدب ،وفي المدن ً

الذين يرزحون في قذارة السجون ،العتقادهم أنهم بتقديمهم هذه العطية من ثمار أيديهم ،يهبون للرب تقدمة

صادقة مقبولة.

الفصل الثالث والعشرون
في أن البطالة هو العلة في عدم
وجود أديرة للرهبان مزدحمة في الغرب

لهذا حيث تُوجد هذه األفكار (الخاصة بالبطالة) ال تجد أديرة مأهولة بمثل هذه األعداد من اإلخوة،
ألنهم ال يعتمدون في تحصيل قوتهم على ما تنتجه أيديهم ،على نحو يستطيعون معه البقاء بها على الدوام ،واذا

ٍ
شخص ما ،مؤونة تكفي إلعالتهم ،فإن حبهم للراحة وما يشعرون به
وجدت بصورة أو بأخرى ،عن طريق سخاء
من عدم االستقرار ال يسمحان لهم بالبقاء طويالً في المكان .من هنا جاء القول المأثور عن اآلباء القدامى في
مصر ،بأن الراهب الذي يعمل يهاجمه شيطان واحد أما العاطل فتضربه أرواح شريرة ال حصر لها.

الفصل الرابع والعشرون
عن األب الرئيس بولس الذي اعتاد كل عام
أن يحرق بالنار جميع ما أنتجته يداه

مقيما بصحراء كالموس الشاسعة،
ًا
أخير فإن األب الرئيس بولس ،وهو من أعاظم اآلباء ،عندما كان ً
كان خالي البال ،إذ كان يعيش على الوفير من بلح النخيل ونتاج حديقة صغيرة ،ولما كان محل إقامته بمنأى
عن المدن واألماكن المأهولة مسيرة سبعة أيام كاملة لم يكن في استطاعته أن يعتمد في معيشته على ما تنتجه
قدر
يداه ،لصعوبة نقله الذي سيكلفه أكثر من ثمنه .فكان يجمع الخوص ،ويشتغل فيه بانتظام ،على أن ينتج منه ًا
،

اشتهر رهبان مصر بما كانوا يؤدونه من أشغال ،ويمكن توضيح ما قاله القديس يوحنا كاسيان بأمثلة مقتبسة من كثير من أقوال

اآلباء .فمثالً أبيفيانوس ،في كتابه الثالث ضد الهرطقاتُ ،ي ّشبه الرهبان ،وبخاصة الذين في مصر ،بالنحل ،بسبب كدهم واجتهادهم.
ال ،وأن هذه القاعدة موضوعة
وهكذا يقول جيروم في خطاب منه إلى رستكوس ،بأنه ما من أحد يلتحق بدير في مصر إال ويؤدي عم ً

لبنيان النفس ال للتزود بالطعام .كذلك قيل عن القديس سيرابيون وأتباعه" :إنهم كانوا يعولون أنفسهم ويساعدون الفقراء من عمل أيديهم،
جانبا ما يكفي من القمح لحاجتهم ،ويمدون غيرهم من الرهبان بالحبوب
ففي موسم الحصاد كانوا يقومون بجمع المحاصيل :فيضعون ً

دون مقابل" .ويشدد القديس باسيليوس ،في قوانينه النسكية ،على قيمة العمل أما قانون بندكت فهو يأمر "بأنه ما دامت البطالة هي عدو
للنفس ،البد من انشغال اإلخوة تارة في األعمال اليدوية ،وأخرى في المطالعات الدينية".
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معينا كل يوم ،كما لو كان سيعتمد عليه في إعالته .وعندما كانت تمتلئ المغارة التي يعيش فيها بإنتاج عام كامل
ً
ٍ
ٍ
كان يحرق بالنار كل عام ما أتم عمله بجد واجتهاد .بهذا كان يقدم الدليل على أنه بدون عمل يدوي ما كان في
ثم فعلى الرغم من أن الحاجة إلى
استطاعة أي راهب أن يستقر في مكان أو أن يسمو إلى مراتب الكمال ،ومن َّ
الطعام لم تكن تستلزم هذا التصرف ،فقد كان يفعل ذلك مستهدفًا تطهير قلبه ،وتقوية أفكاره ،واالستقرار في
قاليته ،واحراز النصرة على الضجر والملل.

الفصل الخامس والعشرون
كلمات األب موسى التي قالها لي عن عالج الضجر

يوما ما نوبة عنيفة من الضجر ،فذكرت ذلك لألب موسى
عند ابتداء إقامتي في الصحراء ،استبدت بي ً
فور إليه .عندئذ قال لي:
رئيس جميع القديسين .واستطردت قائالً إنني لم أتخلص من هذه النوبة ،إال بالهروب ًا
"إنك لم تُخلص نفسك منها ،بل باألحرى استسلمت لها ٍ
فصاعدا سيالحقك
كعبد وتاب ٍع .ذلك ألن العدو من اآلن
ً

ٍ
كهارب من الميدان أو كمن قد لذ بالفرار ،ما دام قد رأى أنك قد عجلت
بهجمات أشد ضراوة وأكثر عنفًا،
بالهروب حالما ُهزمت في المعركة .عليك أن تعقد العزم ،إذا ما التحمت مع العدو في معركة أخرى ،أال تتجنب
عنف هجماته مؤقتًا بالفرار من قاليتك ،أو باالستغراق المتخاذل في النوم ،بل باألحرى تتعلم أن تهزمه بمقابلته
والصمود أمامه… وهكذا ثََبت أن نوبة الضجر ال يمكن التغلب عليها إال بصدها ومقاومتها ،ال بعدم مالقاتها
والفرار منها.
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المؤسسات لنظام الشركة
للقديس يوحنا كاسيان
11

في روح المجد الباطل

1

في عرض خطير يقدم لنا القديس يوحنا كاسيان خطورة خطية المجد الباطل .فكل الخطايا األخرى،

تضعف أمامه .أما خطية المجد
مهما استخدمت من وسائل الخبث والخداع ،فإنه إذ يجاهد اإلنسان ضدها
ُ
الباطل ففريدة ،إذ تقاتل المؤمن بذات أسلحته ،أي بنصرته .فكلما انتصر على أية خطية حتى على خطية المجد
الباطل ذاتها ،تجد الخطية مجاالً أقوى لتحاربه بذات نصراته.

ثيابا فاخرة ونال كرامات وتمتع بالنجاح
جسديا
خطية المجد الباطل تحارب المؤمن
وروحيا ،إن ارتدى ً
ً
ً
ثيابا رثه واتضع هارًبا من الكرامة تحاربه في أعماقه كمن هو افضل من
حاربته بذات هذه األمور ،وان ارتدى ً

غيره.

محاربة خطية "المجد الباطل" تحتاج إلى نعمة خاصة من قبل اهلل مع الجدية والحذر الدائم.
يقول القديس يوحنا كاسيان:

ٍ
إنسان عن طريق حسن هندامه وأناقة
[ألنه حين ال يستطيع إبليس أن يصطنع المجد الباطل في

ي أشعث ولباس قذر مهمل.
لباسه ،يحاول اصطناعه عن طريق ز ّ
إذا لم يستطع أن يسقط إنسا ًنا بالفخر يسقطه باالتضاع.

واذا لم يستطع أن يدفعه للتعالي بنعمة المعرفة والفصاحة يسحبه إلى أسفل تحت ثقل الصمت.

احتقار لما يسفر عنه من فخار
ًا
واذا صام إنسان عالنية هاجمه كبرياء الزهو والغرور ،واذا أخفاه
وقع فريسة لخطية الكبرياء ذاتها.

وكي ال تدفعه وصمة المجد الباطل فإنه يتجنب إطالة الصلوات على مرأى من اإلخو  ،لكن ألنه

سرا ،دون أن يشعر به أحد ال ينجو من كبرياء الزهو( ].فصل )4
يمارسها ً
يقول القديس أوغريس:

[فكر "المجد الباطل" هو أخبث أنواع األفكار.
يمجد جهاده ويجمع لنفسه مديح
يأتي هذا الفكر للسالكين في حياة البر ،ويبتدئ اإلنسان ّ
أخير
اآلخرين له .فيتصور فزع الشياطين منه ،شفاءه للنساء ،ازدحام الجماهير حوله يلمسون هدب ثوبه ،و ًا

كاهنا ،وعندما يرفض الكهنوت يقيدونه ويقودوه
يتنبأ له بتكريسه للكهنوت .وأن الناس يفدون إليه ليجعلوه ً
 1ترجمة :الراهب باسيليوس السرياني (السابق).
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غما عنه.
ر ً

بعدما يشعل الشيطان فيه هذه اآلمال الكاذبة ،ينسحب تارًكا المجال لمحاربات أخرى يقدمها

أفكار مضادة لهذه اآلمال ،حتى أنه في
شيطان الكبرياء أو شيطان التذمر ،الذي يأتي حاالً ويعرض عليه ًا
بعض األوقات يستسلم ألفكار شيطان الزنا ،هذا الذي منذ لحظات كان يرى في نفسه أنه قديس وكاهن

وقور!]2

القمص تادرس يعقوب ملطي

2

إلى أناتوليس عن األفكار الثمانية.8 ،
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الفصل األول

سابع صراع لنا موجه ضد المجد الباطل ،وما هي طبيعته

سابع صراع لنا موجه ضد روح الخيالء ،التي يصح أن نسميها روح المجد الباطل أو العاطل .وهي

روح تأخذ أشكاالً كثيرة ،كما أنها متقلبة ماكرة .لذلك يتعذر ،ال أقول االحتراس منها ،بل رؤية أغوارها واكتشافها،
حتى على أشد العيون حدة.

الفصل الثاني

ال يكتفي المجد الباطل بأن يهاجم الراهب من الناحية الجسدية بل والروحية

أيضا ،متسلالً
ألن هذا ال يكتفي ،كبقية السقطات ،بأن يهاجم الراهب من الناحية الجسدية بل والروحية ً
داخل العقل بالحيلة والخداع .حتى أن أولئك الذين ال يمكن التغرير بهم عن طريق الرذائل الجسديةُ ،يصابون
ضا أكثر صعوبة.
بجرح غائر في صميم قدراتهم الروحية ،والقتال ضده أكثر صعوبة ،واالحتراس منه أي ً

هجوم كل الرذائل األخرى صريح ليس فيه التواء ،وفي حالة كل منها عندما يقابل من يثيرها بالرفض

البات ينصرف وهو أكثر ضعفًا .وحين يهاجم العدو المنهزم فريسته مرة أخرى يكون أقل قوة .أما هذه اآلفة،
ٍ
حاسم وورٍع تبقى ثابتة مثل بعض الشرور التي تأخذ
ويصدها برٍد
فحين تهاجم العقل عن طريق الكبرياء الجسدية
ّ

أشكاالً عدة ،فتغير تن ُكرها األول وطبعها ،وتحاول تحت مظهر الفضيلة أن تسدد لقاهرها ضربة قاصمة تحطمه
وتقضي عليه.

الفصل الثالث

كيف يأخذ المجد الباطل لنفسه أشكاالً وهيئات عد

يمكن القول أن جميع السقطات والنزوات أكثر بساطة وذات شكل واحد فقط ،أما المجد الباطل فيأخذ

أشكاالً وهيئات كثيرة ،ويتنقل ويهاجم اإلنسان من كل جهة .ينقض على قاهره من جميع الجوانب ،ألنه يحاول أن

يؤذي جندي المسيح في لباسه وسلوكه وسيره وصوته وعمله وأسهاره وأصوامه وصلواته وحين ينسحب وحين

ُيطالع وفي معرفته وفي صمته وفي طاعته وفي تواضعه وفي صبره كصخرة بالغة الخطورة تخفيها األمواج
سببا في دمار غير مرتقب للذين يبحرون مع ٍ
ٍ
هادئ ،ماداموا غير متيقظين أو
نسيم وري ٍح
الصاخبة .فإنها تكون ً
محترسين منها.

الفصل الرابع

كيف يهاجم المجد الباطل الراهب من اليمين ومن الشمال

قدما في الطريق الملكي "بسالح البر لليمين ولليسار" ،ينبغي وفق تعليم الرسول
من يصبو أن يسير ً
أن يمر "بمجد وهوان ،وبصيت رديء وصيت حسن" (2كو ،)8،7:8وبعناية لتوجيه مجراه المستقيم وسط أمواج
التجارب المتالطمة .وبحذر نمسك بالدفة ،ويهب روح الرب وينشر عبيره من حولنا ،مادمنا نعلم أننا إذا انحرفنا

قليالً نحو اليمين أو اليسار سرعان ما تتحطم سفينة حياتنا فوق الصخور الوعرة.

لذلك حذرنا سليمان الحكيم قائالً" :ال تمل يمنة وال يسر " (أم .)27:4بمعنى ال تمتدح فضائلك أمام
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نفسك .أو تزهو بإنجازاتك الروحية من اليمين ،وال تتحول إلى طريق الرذائل نحو الشمال ،وتختار من هذه الرذائل
فخر في خزيك" (في.)15:3
لنفسك ،وباستخدام كلمات الرسولً " :ا

ٍ
إنسان عن طريق حسن هندامه وأناقة
ألنه حين ال يستطيع إبليس أن يصطنع المجد الباطل في

ي أشعث ولباس قذر مهمل .إذا لم يستطع أن يسقط إنسا ًنا بالفخر
لباسه ،يحاول اصطناعه عن طريق ز ّ
يسقطه باالتضاع .واذا لم يستطع أن يدفعه للتعالي بنعمة المعرفة والفصاحة يسحبه إلى أسفل تحت ثقل

احتقار لما يسفر عنه من فخار
ًا
الصمت .واذا صام إنسان عالنية هاجمه كبرياء الزهو والغرور ،واذا أخفاه
وقع فريسة لخطية الكبرياء ذاتها .وكي ال تدفعه وصمة المجد الباطل فإنه يتجنب إطالة الصلوات على مرأى
سرا ،دون أن يشعر به أحد ال ينجو من كبرياء الزهو.
من اإلخو  ،لكن ألنه يمارسها ً

الفصل الخامس

مقارنة تبين طبيعة المجد الباطل

يصف شيوخنا في براعة طبيعة هذا الداء أنها كالبصلة ،كلما نزع المرء إحدى طبقاتها وجدها مغلفة

بطبقة أخرى ،وعلى قدر تعريتها نجدها ُمحصنة.

الفصل السادس

ال يمكن التخلص من خطية المجد الباطل بميزات الوحد

التماسا للفخر .وكلما
أيضا ال تكف عن مالحقة ذاك الذي هرب من االتصال بجميع الناس
في الوحدة ً
ً
شخصا ما بسبب
أي إنسان في رفضه التام للعالم ازدادت مالحقتها الملحة له .وهي تحاول أن ترفع بالكبرياء
زاد ّ
ً
شدة احتماله للعمل والمشقة ،وآخر بسبب استعداده التام للطاعة ،وثالث ألنه يسمو عن اآلخرين بتواضعه.
قد ُيجرب إنسان بسعة إطالعه ،وآخر بكثرة مطالعته ،وثالث بطول أسهاره .وهكذا ال تحاول هذه اآلفة
إنسانا إال عن طريق فضائله ،مقحمة عراقيل تؤدي إلى الموت بوسطة تلك األشياء ذاتها التي تنشد
أن تصيب
ً

فيها زاد الحياة .ذلك ألن الناس حين يتطلعون للسير في طريق القداسة والكمال ،ال يضع األعداء شباكهم في أي
مكان ليخدعوهم بل في الطريق الذي يسيرون فيه ،مصداقًا لقول داود الطوباوي" :مدوا لي شبكة بجانب الطريق،
وضعوا لي أش ار ًكا" (مز .)9:14حتى أننا في ذات طريق الفضيلة الذي نسير فيه ،مجدين في طلب "جعالة
دعوتنا العليا" (في )1::1قد نتعالى بما نحرزه من النجاح ومن ثمة نسقط ،وتطبق شباك الزهو على أقدام
أرواحنا .لهذا فإن الذين من بيننا ال يتيسر قهرهم في المعركة ضد العدو ينهزمون بعظمة النصرة ذاتها .أو من
ناحية أخرى (وهي نوع آخر من الخداع) باستنفاذ أقصى ما لدينا من طاقة ضبط النفس نعجز عن المثابرة في
سيرنا بسبب الضعف البدني.

الفصل السابع

حماسا للقتال عن ذي قبل
يرفع المجد الباطل رأسه عند هزيمته وهو أكثر
ً

فيوما .وفي عالقتها بكل من المكان والزمان
يوما ً
كل الرذائل تضعف عند هزيمتها ،وعند قهرها تتخاذل ً
تتضاءل وتنزوي ،أو على أية حال فلعدم تشابهها بالفضائل المضادة ،يسهل رفضها وتحاشيها .لكن هذه الرذيلة،
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حين تُقهر ،تقوم من سقطتها لمعاودة القتال أشد ضراوة .وحين تتوهم أنه قد قُضي عليها تسترد الحياة ثانية .وهي
أشد قوة بسبب موتها!
عادةً ال تهاجم األنواع األخرى من الرذائل سوى أولئك الذين هزمتهم في القتال .أما هذه فهي تالحق
المنتصرين عليها وهي أكثر حدة ،وكلما زادت مقاومة المرء لها زادت مهاجمتها له لتعاليه باالنتصار عليها؛ هنا

يكمن دهاء عدونا المخادع .أعني في الواقع حيث ال يستطيع قهر جندي المسيح بأسلحة العدو ،عندئذ يخضعه

بذات حرابه.

الفصل الثامن

ال تخف وطأت المجد الباطل في الصحراء وال مع تقدم السن

أحيانا تخف وطأتها بما يهيئه لها الموقف من تيسيرات ،وكذلك عند زوال
كما قلنا إن بعض الرذائل
ً
مادة الخطية والفرصة المتاحة لها ،فإن هذه الرذائل تخزى .لكن هذه الخطية تخترق الصحاري مع اإلنسان

أي مكان ،أو أن يبدو عليها العجز عند إزالة أية مادة خارجية من
الهارب منها ،كذلك ال يمكن حبسها عن ّ
طريقها .ألنها تجد ما يشجعها في مآثر فضائل اإلنسان الذي تهاجمه .ألن جميع الرذائل األخرى ،كما قلنا آنفًا

أحيانا مع مرور الزمن وتختفي ،أما مع هذه فطول الحياة ،إن لم يدعمه جد بارع وتعقل حصيف ،ال
تتضاءل
ً
يعوقها بل يمدها فعالً بوقود جديد للغرور.

الفصل التاسع

يصبح المجد الباطل أشد خطور لدى اختالطه بالفضائل

تماما عن الفضائل التي تناقضها ،والتي تهاجمنا في صراحة كما
ًا
أخير فالنزعات األخرى التي تختلف ً
لو كانت في وضح النهار ،يسهل هزيمتها واالحتراس منها ،أما هذه فإذ هي متداخلة في نسيج فضائلنا ،متورطة
ٍ
بشكل خطر أولئك الذين تعوزهم الحيطة
في المعمعة ،فإن القتال كما لو كان تحت ستار من ظالم الليل يخدع

والحذر.

الفصل العاشر

مثال يظهر كيف أن الملك حزقيا أسقطه رمح المجد الباطل

ومشهودا له من األسفار المقدسة،
بار كامالً في كل شيء،
نق أر عن حزقيا ملك يهوذا أنه كان رجالً ًا
ً
بسهم و ٍ
ٍ
احد من المجد الباطل ،بعد أن تعددت فضائله .وهكذا قهر التفاخر والغرور ذاك الذي استطاع
سقط

جنديا من جيش األشوريين ،بواسطة المالك في ليلة
بصالة واحدة أن يقضي على مائة وخمسة وثمانين ألف
ً
مكتفيا بواحدة منها فقط .فبعد أن حدد الرب ختام
واحدة .سأغفل عن ذكر قائمة فضائل هذا الملك الطويلة،
ً
عاما .ورجعت الشمس إلى الوراء عشرة درجات،
حياته ويوم وفاته ،وفُق بصالة واحدة أن يمدها خمسة عشر ً
كانت قد تقدمتها صوب الغروب ،وبعودتها بددت خطوط الظل التي تبعت مسارها .وبهذه المعجزة الخارقة
ثم اطمأن حزقيا الملك إلى أن الرب سيهبه الشفاء
لنواميس الطبيعة امتد النهار الواحد نهارين للعالم كله .ومن َّ

وطول العمر .لكن بعد عالمات عظيمة بهذا القدر ال يكاد يصدقها العقل ،وبعد مثل هذه األدلة على طيبته،
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اسمع ماذا يقول الكتاب المقدس عن ضروب هذا النجاح بالذات الذي قضى عليه" :في تلك األيام مرض حزقيا

إلى حد الموت ،وصلى إلى الرب ،فكلمه وأعطاه عالمة" (2مل ...)25تلك التي قرأنا عنها في السفر الرابع من
الملوك ،التي ذكرها إشعياء النبي بصدد رجوع الشمس إلى الوراء ...لكن يقول الكتاب المقدس "لم يرد حزقيا

حسبما أُنعم عليه ،ألن قلبه ارتفع فكان غضب عليه وعلى يهوذا وأورشليم ،ثم تواضع حزقيا بسبب ارتفاع قلبه
هو وسكان أورشليم ،فلم ِ
يأت عليهم غضب الرب في أيام حزقيا" (2أي.)24:32،28
يا لخطورة آفة الخيالء وشناعتها! عمل واحد أساسه الكبرياء يقضي على هذا القدر الكبير من التقوى

وعديد من الفضائل واإليمان وصدق العبادة! هكذا فإن أفعاله الخيرة كان سيطويها النسيان كأن لم تكن ،فيبوء

ثم فالذي سقط من ذروة الفضيلة يستطيع االرتقاء إلى
بغضب الرب ،لوال أنه استرضاه باسترداد تواضعه .ومن َّ
نموذجا آخر لسقطة مماثلة؟
ذات الذروة التي انحدر منها بالتواضع في الخطوات ذاتها .أتريد أن ترى
ً

الفصل الحادي عشر

زيا الذي قضت عليه وصمة اآلفة ذاتها
مثال الملك ُع ّ

أما ُعزّيا سلف هذا الملك الذي كنا نتحدث عنه ،فهو اآلخر ممن شهد لهم الكتاب المقدس بعديد من
المناقب .لكنه بعد أن تذكى بفضائله واالنتصارات الكثيرة التي أنجزها بفضل صدق عبادته وايمانه ،سقط فريسة
للكبرياء والمجد باطل .يقول عنه الكتاب المقدس" :واشتهر اسم ُعزيا ألن الرب ساعده وشدده ،ولكنه لما تشدد
ارتفع قلبه إلى الهالك وخان الرب إلهه" (2أي .)19:28،18ها أنت ترى مثاالً آخر لسقطة بالغة الشناعة.

هكذا فإن رجلين على هذا القدر من االستقامة والفضيلة قضت عليهما ضروب نصرتهما وغلبتهما .من

هذين النموذجين نرى مدى خطورة تعدد ألوان النجاح واالزدهار .الذين ال تستطيع الشدائد أن تؤذيهم ،قد يدمرهم
الرجاء ورغد العيش ،ما لم يأخذوا حذرهم .وأولئك الذين نجوا من السقوط صرعى أثناء القتال ،يسقطون أمام

غنائمهم وانتصاراتهم.

الفصل الثاني عشر

شهادات متعدد ضد المجد الباطل

يحذرنا الرسول قائالً" :ال نكن ُمعجبين" (غل .)28:9ويوبخ الرب الفريسيين قائالً" :كيف تقدرون أن
ٍ
بعض ،والمجد الذي من اإلله الواحد لستم تطلبونه؟!" (يو )44:4وعن هؤالء
مجدا بعضكم من
تؤمنوا وأنتم تقبلون ً
مهددا" :بدد الرب عظام من يمالقون الناس" (مز.)9:93
أيضا يتكلم داود المبارك
ً
ً

الفصل الثالث عشر

في األساليب التي يهاجم بها المجد الباطل أحد الرهبان

أيضا في حالة المبتدئين والذين لم يتقدموا إال قليالً إما في قدرات العقل أو في المعرفة ،هؤالء ينتفخون
ً
في أفكارهم ،إما بسبب حالوة أصواتهم وحسن تراتيلهم ،أو بسبب نحول أجسادهم أو حسن منظرهم ،أو غنى

أحيانا قد يدفع المجد الباطل
أسرهم وعراقة مولدهم ،أو ألنهم رفضوا حياة الجندية وانصرفوا عن رتبها ونياشينها .و ً
شخصا ما إلى االقتناع بأنه لو لم يهجر العالم ألثرى في يسر وارتقى في مراتب الكرامة ،األمر الذي قد يكون
ً
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بعيدا عن اإلنجاز والتحقيق ،فيتعالى وينتفخ ٍ
بأمل باطل في أشياء غير مؤكدة .وفي حالة تلك األمور
بالنسبة له ً
التي لم يحققها قط يمأله الكبرياء والغرور كما لو كانت قد دانت له فعالً فانصرف عنها واحتقرها.

الفصل الرابع عشر

كيف يدفع المجد الباطل إنسا ًنا ما أن ينشد الدرجات الكهنوتية

شماسا .وقد
كاهنا أو
قد يخلق الزهو رغبة في الحصول على الدرجات الكهنوتية كأن يصبح المرء
ً
ً
يوهمه أنه إذا شغل هذا المنصب ،فإنه سينجز عمله في ورٍع ٍ
ودقة ،يجعالن منه مثاالً في القداسة يحتذي به
أيضا بوعظه وتعليمه .كذلك من شأنه أن
الكهنة اآلخرون .وأنه سينجي الكثيرين ،ليس فقط بنمط حياته ،بل ً

جالسا في صومعته يجول بفكره وخياله في الصوامع واألديرة األخرى ،ويقوم
يجعل اإلنسان حتى وهو بمفرده
ً
بهداية الكثيرين وهو في غمرة من االبتهاج الوهمي.

الفصل الخامس عشر
كيف يسمم المجد الباطل العقل

كثير ما تنساق
تتأثر النفس التعسة بمثل هذا الغرور ،كما لو كانت في غمرة من نوم عميق ،حتى أنها ًا
في نشوة من مثل هذه األفكار ،وتمتلئ من هذه التخيالت ،إلى حد ال يستطيع معه مجرد النظر إلى أشياء

موجودة ،أو إلى اإلخوة ،ما دامت تستمتع باالستغراق في هذه األشياء ،التي تهيئ لها مع أفكارها الهائمة ،كما لو
كانت حقيقة ال مجرد أوهام.

الفصل السادس عشر

في شخص أقبل عليه الرئيس فوجده فريسة للمجد الباطل

أخ آخر لزيارته ،وحين وصل إلى الباب سمعه
أذكر وأنا في صحراء اإلسقيط ،ذهب شيخ إلى قالية ٍ

مستطلعا ما كان يقرأه من الكتاب المقدس ،أو يردده من ذاكرته
يتمتم في الداخل .فوقف دون حراك فترة قصيرة،
ً
عن ظهر قلب (كما هي العادة) في أثناء العمل .وحين استرق السمع بأذنيه الحادتين ،وهو متعجب! وجد أنه

أخاذة تستهوي األلباب .وحين سمعه األخ الطاعن في السن وهو واقف دون حراك،
كان يلقي على الناس موعظة ّ
ٍ
حينئذ طرق
ينهي خطابه ،ويعود إلى مكانه ويصرف جموع المهتدين إلى الدين المسيحي ،كما يفعل الشماس،
الباب ،فخرج إليه هذا األخ واستقبله بما ألفه من تجله واحترام وأدخله معه (ولعلمه بما سببته له أفكاره من قلق)

تفكر" :وصلت هنا
سأله عن موعد وصوله لئال يكون قد تضرر من انتظاره بالباب مدة طويلة .فأجابه الشيخ م ًا
بالضبط وأنت تصرف جمع المتنصرين".

الفصل السابع عشر

ال يتيسر عالج السقطات إال إذا تم اكتشاف جذورها وعللها

رأيت أنه من المستحسن أن أدخل هذه األشياء في هذا المؤلف الصغير كي نتعلم ،ليس بالشرح فقطن

حذر
ثم يلزم أن نكون أشد ًا
نفسا بائسة .ومن َّ
إنما باألمثلة ً
أيضا عن شدة التجارب وسلطان الخطايا التي تؤذي ً
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في تجنب شباك العدو وضروب خداعه المتنوعة .ألن اآلباء المصريين عرضوا هذه األشياء ،حتى أنهم بروايتهم
لها ،كمن ال يزالوا يعانون منها يكشفون عن المعارك ويبسطونها عارية ،مع كل الرذائل التي يعانون منها فعالً،

ثم فهم حين يوضحون األوهام التي تسفر عن جميع
سنا .ومن َّ
والتي البد أن سيعاني منها من هم أصغر ً
بسر حروبهم ،إذ يرونها كما لو كانت في ٍ
كوب من
النزعات يصبح المبتدئون والمتحمسون بالروح على دراية ّ
زجا ٍج ،يتطلعون على أسباب الخطايا التي تزعجهم ،وضروب عالجها .ومادام يتم إرشادهم مسبقًا فيما يتعلق
بطريقة فهم الحروب القادمة ،يتعلمون كيف ينبغي االحتراس منها أو مالقاتها ومقاتلتها.
وكما أن مهرة األطباء قد اعتادوا ليس فقط عالج األمراض الموجودة فعالً ،بل ومحاولة تفادي األمراض

المتوقعة ،ومنعها بوصفاتهم الطبية وجرعاتهم الشافية .كذلك فإن أطباء النفس الحقيقيين بوساطة المداوالت

الروحية ،مثل ترياق سماوي ،يقضون مسبقًا على تلك األمراض الروحية التي قد تبرز ،وال يسمحون لها بالرسوخ
سنا ،إذ يكشفون لهم أسباب اآلفات التي تهددهم ،وأنواع العالج التي تشفيهم.
في عقول من هم أصغر ً

الفصل الثامن عشر

كيف ينبغي أن يتجنب الراهب النساء واألساقفة

توجد حكمة قديمة ما زال اآلباء يتداولونها ،على الرغم من أنني ال أصرح بها دون أن أشعر بالعار من

جانبي ،إذ لم استطع تجنب لقاء شقيقتي ،أو الفرار من بين يدي األسقف ،أعني أنه ينبغي على الراهب الفرار

بكل الطرق من النساء واألساقفة .ذلك ألنه ما من أحد من الطرفين سيسمح لمن توطدت عالقته به أن يواصل
الحرص على هدوء قاليته ،أو أن يثابر بعينين طاهرتين على التأمل اإللهي عن طريق التغلغل إلى أعماق

األشياء المقدسة.

الفصل التاسع عشر

ضروب العالج التي نستطيع أن نقهر بها المجد الباطل

قانونيا في هذه المعركة الروحية الحقيقية ،ينبغي أن يجاهد
جندي المسيح الذي يرغب في أن يجاهد
ً
بكافة الطرق لقهر هذا الكائن غير سوي المتقلب المتعدد األشكال ،هذا الذي حين يهاجمنا من كل جانب مثل

شتى الشرور المنوعة ،نستطيع أن ننجو منه بعالج كهذا:

التفكير في قول داود" :بدد الرب عظام من يمالئون الناس" (مز .):::1في البداية يجب علينا أال

أي مجد باطل .كذلك حين نكون قد بدأنا في
أي شيء بدافع من الغرور أو إلحراز ّ
نسمح ألنفسنا أن نعمل ّ
شيء على نحو حسن ،علينا ان نجاهد لتدعيمه بذات القدر من العناية ،خشية أن يتسلل إلينا مرض المجد
الباطل ،ويالشي كل ثمار أتعابنا.

الباطل.

أي شيء تافه النفع أو القيمة في حياة اإلخوة العادية ،كي ال يكون مدخالً للمجد
ً
أيضا ينبغي تجنب ّ
كما ينبغي أن ننأى عن كل شيء يميزنا عن اآلخرين ويجعلنا أهالً للتكريم بينهم ،كما لو كنا نحن فقط

القادرين على إنجازه.

جدا أن ننجو منه
بهذه العالمات نثبت أن وصمة المجد الباطل عالقة بنا ،األمر الذي كان يسهل علينا ً
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إذا حسبنا أننا ال نفقد فقط ثمار تلك األعمال التي أنجزناها بدافع من الخيالء ،بل ونرتكب خطيئة عظمى .وكما

أن غير األتقياء من الناس سيقاسون العذاب األبدي ،إذ نسيء إلى اهلل بما نفعله في سبيل استرضاء الناس ما
كان ينبغي أن نفعله في سبيله هو ،هكذا يديننا المطلع على خفايا قلوبنا ،إذ آثرنا الناس على اهلل ،ومديح العالم

على مديح الرب.

937

المؤسسات –

 21الكبرياء

المؤسسات لنظام الشركة
للقديس يوحنا كاسيان
21

في روح الكبرياء

2

الكبرياء أصل كل الشرور

مقال القديس يوحنا كاسيان "عن روح الكبرياء" له أهميته الخاصة ،ليس للرهبان والمتوحدين فحسب ،بل

هاما يمس حياة الكثيرين .فنحن نعلم أن كثيرين
ولكل مؤمن .فمع معالجته العملية لهذه الخطية أوضح ً
جانبا ً
أحيانا على أحالمهم .وبالرغم من
خاصة من الشباب يئنون بسبب سيطرة الشهوات الجسدية على أفكارهم ،و ً
اهتمامهم الشديد بممارسة وسائط الخالص من تقديم توبة واعتراف ،وتأمل في الكتاب المقدس ،وأصوام

ومطانيات واشتراك في ليتورجيات كنسية ،مع امتناعهم عن الجوانب السلبية المعثرة ،إال أن سلطان الشهوات
غالبا ما يكون "روح الكبرياء" هو علة هذه العبودية المرة ،خاصة في التعامل مع القريبين
يحني كيانهم الداخليً .
خطير يسند
ًا
مفتاحا
جدا من اإلنسان ،مثل الوالدين أو الزوجة أو الزوج أو األبناء… هكذا يقدم لنا القديس كاسيان
ً
ً
المؤمن على الطهارة الداخلية ( راجع فصول .)12-12

إن كان القديس يوحنا كاسيان قد وضع الكبرياء في آخر قائمة الخطايا الرئيسية ،لكنه يؤكد أنها أول

الخطايا وأخطرها.

روحيا ،حيث يبث فيهم
يميز القديس كاسيان بين نوعين من الكبرياء :نوع يهاجم القديسين والكاملين
ً
البر الذاتي ،واآلخر يهاجم المبتدئين الجسدانيين.
روح ّ
أما خطورة الكبرياء فتظهر في النقاط التالية:



أحدرت الكبرياء كوكب الصبح (إبليس) إلى جهنم ،وهي أول خطية واجهت اإلنسان األول في

الجنة.
مفترسا يود
 كل خطية تحاول أن تحطم فضيلة أو أكثر في حياة اإلنسان ،أما الكبرياء فيشبه وح ًشا
ً
أن يقضي على النفس كلها ويجردها من كل فضيلة.


اهلل نفسه يعلن أنه يقاوم المستكبرين ،األمر الذي لم نسمع عنه بخصوص أية خطية أخرى ،ألن

الكبرياء موجه ضد اهلل نفسه.


جاء السيد المسيح ليقاوم الكبرياء ويشفي المستكبرين باتضاعه… فما نطق به إبليس نطق ضده

المخلص بروح متضع .هكذا نتعلم من سقوط إبليس كما من عمل المخلص ضرورة الهروب من الكبرياء
2

تعريب :اجتماع الشباب الجامعي ،كنيسة الشهيد مار جرجس باسبورتنج.

142

المؤسسات –

 21الكبرياء

وااللتجاء إلى االتضاع.


يدفع الكبرياء النفس إلى التجديف ،ويسلم اإلنسان إلى الشيطان ،خاصة شيطان الدنس والنجاسة.

حارب بالشهوات الجسدية أن يتأمل أعماقه لئال يكون وراءها كبرياء خفي.
لهذا يليق بمن ُي َ
يقدم لنا القديس يوحنا كاسيان التداريب التالية:
.2

الرجوع إلى خبرة آباء الكنيسة المتواضعين ،لنقتدي بهم.

.2

عدم مقارنة اإلنسان نفسه بالفاترين ،فيظن أنه أفضل منهم ،بل بالملتهبين بالروح ،فيتمتع بالتطلع

.4

مقاومة الكبرياء ال يعني التراخي في الجهاد ،بل بالعكس نجاهد واثقين في غنى نعمة اهلل.

.1

الشكر الدائم على عطايا اهلل الطبيعية والفائقة ،مثل خلقتنا كبشر عاقلين وتقديم الخالص لنا ،وقبولنا

.1

الصراخ هلل كي يحمي النفس وينميها في الفضيلة.

نحو السماويات وال ينحرف عن هدفه.

أبناء له بالمعمودية ،هذا بجانب رعايته الدائمة وعنايته اإللهية اليومية ،سواء في األمور التي نتلمسها أو

المستترة عنا.
يقول القديس أوغريس عن الكبرياء:
[أما "شيطان الكبرياء" فهو سبب سقوط النفس المحزن للغاية .إنه يشير على النفس أال تنظر إلى اهلل
كمعين لها ،بل تنسب إلى ذاتها كل ما هو صالح ،فتبتدئ تنتفخ أمام اإلخوة ،وتحسبهم جهالء ،ألنهم ال يعرفون

منزلتها السامية.

الكبرياء يتبعه الغضب والتذمر .والشر األخير يتبعه خروج اإلنسان عن وعيه والغيظ ورؤية
شياطين كثيرة في الهواء].
القمص تادرس يعقوب ملطي
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الفصل األول
المعركة الثامنة عن الكبرياء ،وسماتها

معركتنا الثامنة واألخيرة هي ضد روح الكبرياء الشريرة ،وبالرغم من أنها األخيرة في قتالنا ضد أخطائنا،
وتحتل المكان األخير في القائمة ،إال إنها تأتي بحسب الترتيب الزمني في المقدمة .وهي أكثر الخطايا السابقة

وتدمير .وبصورة رئيسية تهاجم الكاملين ،وتخصص لدغاتها المميتة ألولئك الذين بلغوا حياة
ًا
اسا وقسوة
افتر ً
الفضيلة.

الفصل الثاني
نوعان من الكبرياء

بالنسبة للكبرياء يوجد نوعان ،األول يزعج الفضالء والروحانيين ،واآلخر يهاجم المبتدئين الجسدانيين.

ومع أن كالً من النوعين يثير نشوة خطيرة تجاه اهلل واإلنسان ،إال أن النوع األول يثيرها باألكثر تجاه اهلل (أو

عالقة اإلنسان باهلل) ،والثاني تجاه اإلنسان .بخصوص علة هذا الجانب األخير والعالج منه فسنحاول بمعونة اهلل
أن نعالجه قدر اإلمكان في الجزء األخير من هذا الكتاب.

حارب به الكاملون على
اآلن نقترح أن نتحدث قليالً عن النوع السالف الذكر الذي كما ذكرت قبالً أنه ُي َ
وجه الخصوص.

الفصل الثالث

الكبرياء محطم كل الفضائل

بر وقداسة ،مثل شر الكبرياء،
ال يوجد خطأ ما يحطم كل الفضائل ويسلبها ،ويعري اإلنسان من كل ّ
عضو وا ٍ
ٍ
حد ،إنما يتلف الجسم
خطير يهاجم اإلنسان بكليته ،وال يقتنع بإتالف جزء منه أو
ًا
وباء
الذي يشبه
ً

كله بتأثيره المميت .يجتهد الكبرياء أن يطرح اإلنسان بسقوط مهلك ،ويحطم في الحال الذين وصلوا إلى قمة

الفضائل.

بالنسبة ألي خطأ آخر يكتفي أن يسبب في الداخل جرًحا في حدود معينة ،فإن كان يقاوم بعض
أساسا ضد فضيلة واحدة فقط ويهاجمها بصفة خاصة.
الفضائل ،لكنه يتجه
ً
لكي أوضح قصدي فإن الشراهة وشهوات البطن واألطباق الشهية (اللذيذة) تحطم فضيلة العفة (ضبط النفس).
والجشع والطمع يشينا أو يعيبا الطهارة أو النقاوة .والغضب يقضي على الصبر .لذلك فاإلنسان الذي يكون
مستعبدا إلحدى هذه الخطايا تنقصه بعض الفضائل ...فالشخص ببساطة ُيحرم من واحدة من الفضائل عندما
ً
يذعن أو يخضع للرذيلة (أو اإلثم) التي تقاومه بإغراءاتها ،لكنه يستطيع الحفاظ على فضائله األخرى .لكن
عندما تملك هذه الرذيلة مرة على نفس بائسة ،فإنها تشبه بعض الوحوش المفترسة (الكاسرة) التي تهدم القلعة

معا.
السامية للفضيلة ،وتحطم المدينة بالكلية وتهدمها ،فتقوم الرذائل على هدم حصون القداسة وارباكها ً
إن نير العبودية للكبرياء ٍ
ِ
الممزقة يجرد النفس ويقهر كل قوة للفضيلة.
قاس ومؤلم ،وبواسطة قساوته

الفصل الرابع

بسبب الكبرياء انقلب كوكب الصبح من رئيس مالئكة إلى إبليس
بهذا تقدر أن تفهم قوته الشنيعة الطاغية
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لكي ندرك قوة ذاك الطاغية المرعب لننظر كيف أن ذاك المالك الذي ألجل عظمة جالله وبهائه ُدعي

لوسيفر قد أُلقي خارج السماء بسبب هذه الخطية وحدها .وبسبب طعنه بشوكة الكبرياء طُرح من مركزه العظيم

كافيا ألن يطرحه من السماء إلى األرض .عظمة
الفخم إلى أسفل كمالك لجهنم .كان كبرياء القلب بمفرده ً
سقوطه توضح لنا بأي اهتمام ينبغي أن نشعر بالضعف البشري لكي نكون في يقظة من الكبرياء؟

لكن كيف نستطيع أن نتفادى هذا الشر المميت؟ إذا تعقبنا إثر أسباب السقوط الرئيسية ُندرك أنه ال
يمكن لهذا لضعف أن ُيشفى ،كما ال ُيجدي العالج بالنسبة للحاالت الصحية السيئة ما لم تُستأصل األسباب
إلهيا ونال حكمة ،فظن أن هذا السمو وهذه الحكمة وهذا
سموا ً
الرئيسية بحكمة وهدوء .بمعنى أن (لوسيفر) ُوهب ً
الجمال ،األمور التي حصل عليها كهبات من الخالق ،يتمتع بها بقوته الشخصية وليس من نعم هذا الكريم.

بهذا انتفخ كما لو كان في غير حاجة ألية معونة إلهية لكي يستمر في هذه الحالة من النقاوة .وفكر في نفسه

أن يكون مثل اهلل ،ال يحتاج إلى أي أحد ،واثقًا في قوة إرادته الذاتية ،متخيالً إنه من خاللها يستطيع أن يمد
نفسه بغنى بكل شيء ضروري في التدرب على الفضيلة أو حفظ بركتها الكاملة .هذا الفكر بمفرده كان سبب
سقطته األولى ،واذ يبحث اهلل عنه ظن (الشيطان) إنه غير محتاج إليه .أصبح فجأة مزعزًعا وغير ثابت ،وظهر
ضعف طبيعته ،وفقد التطويب الذي تمتع به كهبة إلهية ،ألنه "أحب كلمات الدمار" التي بها تكلم ،قائالً" :أصعد
إلى السماء".

شبيها بالعلي" ،كآدم وحواء اللذين أرادا أن يصي ار
بسبب اللسان الخادع الذي به قال لنفسه" :أنا أصير
ً
شبيهين باهلل ،حطمه اهلل إلى األبد ،كما طرده وحرمه من محل سكناه ،فأخذ طريقه إلى األرض .حينئذ إذ يرى

البشر الخراب الذي لحق به يخافون منه ويضحكون عليه ،ويقولون :هكذا يكون الذين يظنون أنهم في
إمكانهم الحصول على السمو اإللهي بدون الحماية أو المعونة اإللهية .هكذا يكون اإلنسان الذي ال يكون اهلل

عونه ،ويثق في كثرة غناه ويمأله غروره.

الفصل الخامس

الكبرياء منبع كل الخطايا

هذا هو سبب السقطة األ ولى ،ونقطة البدء في الخطية األصلية ،التي أقحمت نفسها مرة ثانية على
الرجل األول (آدم) الذي دمرته ،وأثمرت فيه الضعف وأدوات جميع األخطاء .ألنه حينما اعتقد إنه بحرية
إرادته ،وبمجهوداته الذاتية يمكنه أن يكون في عظمة اهلل ،فقد في الحقيقة ذاك المجد الذي كان يتمتع به

كعطية الخالق المجانية.

الفصل السادس

خطية الكبرياء هي األخيرة في ترتيب القتال
لكنها األولى وأصل الخطايا

يظهر بثبات واضح باألمثلة والشهادات من الكتاب المقدس إن خطية الكبرياء ،بالرغم من تأخر ترتيبها
(بين الخطايا) هي أولى الخطايا واألخطاء ،وهي ال تموت بالفضيلة المضادة لها (التواضع) ،وفي نفس الوقت
محطمة لكل الفضائل ،وال تُغري فقط الناس العاديين والبسطاء ،لكن باألكثر الذين يقفون على قمة الشجاعة.

لهذا يتكلم الرسول عن هذه الروح… وكذلك داود الطوباوي ،بالرغم من أنه كان شديد الحرص على

مخازن قلبه لدرجة أنه تج أر أن يخاطب اهلل الذي ال ُيخفي عنه أسرار ضمائره (أس ارره الداخلية) كما في مز 221
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(2،1 :)222؛ مز  .2،1 :)212( 211مع هذا لكونه عرف صعوبة السهر حتى بالنسبة للكاملين لم يعتمد

منتصر من ضربات عدوه
ًا
على مجهوداته الخاصة ،بل صلى إلى اهلل وطلب معونته ،حتى يمكنه أن يخرج
وترسا وانهض إلى معونتي" (مز  .)1 ،2:21وألنه خاف وارتعب
مخاصمي ،امسك مج ًنا
قائالً" :خاصم يا رب
ً
ّ
نعمة" (يع،)4:4
أن يسقط فيما قيل عن الكبرياء لذلك يقول" :يقاوم اهلل المستكبرين ،وأما المتواضعين فيعطيهم ً

يتبرُ" (أم .)1:24
يدا ليد ال ّأ
"مكرهة الرب كل متشامخ القلبً ،

الفصل السابع

خطية الكبرياء خطيرة ،اهلل نفسه هو عدوها

يا لخطورة خطية الكبرياء ،فإنه ال يوجد أي مالك وال طغمة تقف أمام الكبرياء ،لكن اهلل نفسه هو

عدوها .يجب أن نأخذ في االعتبار أنه لم ُيقل قط عن هؤالء الذين سقطوا في خطايا أخرى أن اهلل يقاومهم،
أقصد إنه لم ُيذكر أن اهلل مقاوم للنهمين والزناة والطماعين أو الشرهين ،لكن فقط للمتكبرين ،ألن في هذه
الخطايا يتعامل الذين يرتبكونها أو من يبدو أنهم يرتكبونها ضد أناس آخرين ،أما هذه الخطية فتتعامل ضد اهلل

نفسه ،لذلك استحقت بجدارة أن يقاومها اهلل (يع.)4:4

الفصل الثامن

حطم اهلل كبرياء الشيطان بفضيلة التواضع

هكذا اهلل الخالق وشافي الكل ،الذي يعرف أن الكبرياء هي السبب والمصدر الرئيسي لكل الشرور،
اهتماما أن يشفي الضد بالضد ،هذه األمور التي تتحطم بواسطة الكبرياء يجب أن تُشفى بواسطة التواضع
أعطى
ً
(إش.)22:24
مقابل ذاك الذي قال" :أصعد إلى السماوات" ،قال اآلخر" :نفسي منحنية إلى التراب" (مز.)11:44

شبيها بالعلي" ،قيل عن اآلخر" :إذ كان في صورة اهلل لم ُيحسب خلسة أن
مقابل الذي قال" :أصير
ً
صائر في شبه الناس ،واذ ُوجد في الهيئة كإنسان وضع
ًا
يكون معادالً هلل ،لكنه أخلى نفسه آخ ًذا صورة عبد،
نفسه ،وأطاع حتى الموت موت الصليب" (في.)8-4:1
كرسي فوق كواكب اهلل" ،قال اآلخر" :تعلموا مني ألني وديع ومتواضع القلب"
مقابل الذي قال" :أرفع
ّ
(مت.)11:22
مقابل الذي قال" :من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل" (خر ،)11:1قال اآلخر" :وان قلت

كاذبا ،لكني أعرفه وأسمع قوله" (يو.)11:8
إني لست أعرفه أكون مثلكم ً
مقابل الذي قال" :نهري لي وأنا عملته لنفسي" (حز ،)2:11قال اآلخر" :أنا ال أقدر أن أفعل من

في هو يعمل األعمال" (يو ،21:1يو.)21:24
نفسي ً
شيئا… لكن اآلب الحال ّ
مقابل الذي قال" :جميع ممالك المسكونة ومجدهن هي لي وأعطيها لمن أريد" (لو ،)4:4قيل عن
اآلخر" :وهو غني افتقر لكي نغتني نحن بفقره" ( 1كو .)1:8

ألجل الذي قال" :وكما ُيجمع بيض مهجور جمعت أنا كل األرض ،ولم يكن مرفرف جناح ،وال فاتح
فم ،وال مصفصف" (إش  ،)24:21قال اآلخر" :صرت مثل بومة الخرب ،سهدت وصرت كعصفور منفرد على
السطح" (مز .)8 ،2:211

من أجل الذي قال" :أنشف ببطن قدمي خلجان مصر" ،قال اآلخر" :أال أستطيع اآلن أن اطلب إلى
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شا من المالئكة" (مت.)12:14
أبي فيقدم لي أكثر من اثني عشر جي ً
إذا تأملنا في سبب سقطتنا األولى وأسس خالصنا وتأملنا بواسطة من وبأي طريقة ُوضع أساس
الخالص ،وكيف بدأ السقوط ،نتعلم سواء من سقطة الشيطان أو من مثال المسيح كيف نتجنب موت الكبرياء
المرعب.

الفصل التاسع

كيف نتغلب على الكبرياء

تقدما في أية
شرا ،إذا كنا عندما نشعر بأننا أحرزنا
ً
يمكننا أن نهرب من فخ هذا الرمح األكثر ً
نجاحا أو ً
فضيلة نقول كلمات بولس الرسول" :لست أنا بل نعمة اهلل التي معي" "ولكن بنعمة اهلل أنا ما أنا" ) 2كو

 ،)21:21و"أن اهلل هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل من أجل مسرته" (في  .)22:1يقول ينبوع خالصنا نفسه:

شيئا" (يو " ،)1:21وان لم ِ
يبن
في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعلوا ً
"الذي يثبت ّ
ِ
ب البناءون ،وان لم يحرس الرب المدينة ،فباطالً يسهر الحارس ،وباطل هو لكم أن تبكروا
الرب البيت فباطالً تع َ
إلى القيام" (مز " ،)1 ،2:212إذن ليس لمن يشاء وال لمن يسعى بل اهلل الذي يرحم" (رو .)24:1

الفصل العاشر

ال يُمكن ألحد أن يصل إلى كمال الفضيلة
ويأخذ وعد البركة بقوته الذاتية بمفردها

ال يمكن بإرادة أي إنسان أو رغبته مهما كانت غيرته واشتياقه للفضيلة أن يصل إلى مكافأة الكمال
وشرف الطهارة المستقيمة ،وان تكون هذه اإلرادة كافية ،طالما هو ُمحاط بالجسد الذي يحارب الروح ،ما لم تسنده
مراحم اهلل.
ولكي يدرك رغبته العظيمة التي يسعى إليها عليه أن يدرك "أن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي
من فوق نازلة من عند أبي األنوار" (يع" ،)22:2ألنه من يميزك وأي شئ لك لم تأخذه ،وان كنت قد أخذت،

فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟!" (2كو)2:4

الفصل الحادي عشر

توضيح نعمة اهلل في حالة اللص
وحالة داود وفي دعوتنا نحن

إذا تذكرنا أن اللص الذي بواسطة اعتراف وحيد دخل إلى الفردوس (لو ،)41:12نشعر أنه لم ينل مثل

هذه البركة بواسطة استحقاقات حياته ،بل حصل عليها بعطية رأفة اهلل .واذا وضعنا نصب أعيننا خطيتا الملك
داود الفظيعتين الشنيعتين اللتين ُم ِحيتا بكلمة انسحاق واحدة (1صم ،)22:21نرى أنه لم تكن استحقاقات
أعمالهما كافية لحصولهما على غفران خطاياهما العظيمة ،لكن نعمة اهلل ازدادت عندما أظه ار االنسحاق الحقيقي
وانتقل ثقل الخطية الكامل خالل اعترافهما الكامل في عبارة واحدة.
أيضا بداية دعوة البشرية وخالصها كما يقول الرسول نرى أننا لم نخلص
إذا وضعنا في االعتبار ً
بواسطة أنفسنا وال بأعمالنا ،بل بواسطة عطية اهلل ودعوته ،ونستطيع أن نرى بوضوح كيف أن إتمام الكمال ليس
"لمن يشاء وال لمن يسعى بل هلل الذي يرحم" ،الذي يجعلنا منتصرين على أخطائنا بدون أي استحقاق ألعمالنا أو
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حياتنا التي نعطيها أهمية أكثر مما يجب من جانبنا ،أو أي مجهود إلرادتنا يساعد في التغلب على صعوبات
الفضيلة الشديدة أو في قمع الجسد الذي نستخدمه.
ليست أتعاب الجسد وال ندامة القلب في ذاتها كافيتين للحصول على طهارة اإلنسان الداخلي حتى

فطريا في المالئكة كسكان السماء ،ال بواسطة
يمكننا أن نحصل على فضيلة النقاوة العظيمة (الموجودة
ً
من منا بكثرة فضله
المجهود البشري وحده بدون معونة اهلل ).ألن إتمام كل شيء
ً
حسنا يفيض من نعمتهْ .

يخول مثل هذه البركة األخيرة وهذا المجد العظيم بإرادتنا الضعيفة وسبيل حياتنا القصيرة الزهيدة؟!
ّ

الفصل الثاني عشر

أي عناء نحتمله ال ُيقابل بوعد البركة

عناء كل السنين الطويلة لهذه الحياة الحاضرة يختفي عندما ننظر إلى أبدية المجد العتيد ،وكل
أحزاننا ستتالشى بالتفكير في البركة العظيمة ،وتصير كالبخار الذي يضمحل وكأنها لم تكن؛ تشبه البرق الذي

حالما يختفي.
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الفصل الثالث عشر
تعليم اآلباء في طريقه اكتساب الطهارة

المحققة التي اختبرها اآلباء ،هؤالء الذين لم يتركوا طريق الكمال.
إنه وقت إلبراز الكلمات ُ
يلزمنا الطاعة لوصيتهم بكلماتهم المسموعة ،التي بنوع ما اقتنوها فعالً ،وتمتعوا بالفضيلة التي ألرواحهم

نقيا بالجملة من الخطايا
التي مروا بها بتجاربهم الخاصة وأمثلتهم المؤكدة ،لذلك قالوا :ال يستطيع أحد أن يكون ً
الجسدية ما لم يفهم أن كل عمله ومجهوداته غير كافية ألجل نهاية عظمة

الفضيلة.

الفصل الرابع عشر

تُعطى معونة اهلل للذين يجاهدون

ال أقول هذا لكي نقلل من شأن المجهود البشري ،أو نحبط سعي أي إنسان للوصول إلى غرضه وبذل
مجهوده ،ولكن لنوضح بأكثر اجتهاد ،ونبسط دون إبداء رأيي الخاص بل رأي اآلباء أن الكمال ليس من الممكن
الوصول إليه بسهولة بغير إرادتهم ،ولكن بواسطتها وحدها ال يستطيع أحد الوصول إليه.
عندما نقول أن المجهود البشري ال يستطيع بمفرده أن يحمينا بدون مساعدة اهللُ ،نصر على أن

مراحم اهلل ونعمته هي التي تخول هؤالء الذين يجاهدون ويكافحون استعمال تعبير الرسول لهم "نريد

ونسعى …"

إذن نقول هذا بالنظر إلى كلمات مخلصنا التي تعطي الذين يسألون ،وتفتح للذين يطرقونِ ،
وتوجد للذين
يسألون (مت  .)2:2لكن السؤال والطلب والقرع من جانبنا ال يكفي ما لم تعطنا رحمة اهلل ما ينبغي أن نسأله،
وتفتح الباب الذي نقرعه ،وتؤهلنا أن نأخذ ما نطلبه .من جانبه يمنح كل األشياء فقط إذا أُعطيت له الفرصة

برغبتنا الخاصة ،ألنه يرغب ويبحث عن كمالنا وخالصنا أكثر وأبعد مما نريد نحن أنفسنا.

جيدا أنه بمجهوده الخاص ال يستطيع أن يسند نموه في العمل والجهد ،إذ يترجى
يعرف الطوباوي داود ً
باستمرار بصلواته لكي يستطيع الحصول على إرشادات من الرب…

الفصل الخامس عشر
ِممن نقدر أن نتعلم طريق الكمال

إذا كنا نرغب حقًا وبصورة جدية في الوصول إلى قمة الفضائل يجب أن نستمع إلى هؤالء المعلمين

جيدا
والمرشدين الذين لم يكونوا واهمين ومفتخرين بممارستهم ،لكنهم علموا بالفعل والخبرة ،لكي يعلموننا ً

ومباشرة بالقدوة ،ويوضحوا لنا الطريق الذي بواسطته نستطيع أن نصل إليه بطريقة مؤكدة ،وأظهروا أنهم هم

أنفسهم وصلوا إليه باإليمان أكثر منه باستحقاق جهودهم.

باإلضافة إلى ذلك ،فإن طهارة القلب التي اكتسبوها تعلمهم هذا فوق كل شيء .كمثال لكي نتعرف على
يوما بعد
هذا أكثر فأكثر علينا أن ندرك أنهم شعروا بثقل الخطية حتى يمارسوا التأنيب على خطاياهم المتزايدة ً
يوم ،وما يصيب تقدمهم في طهارة نفوسهم ،وتنهدهم باستمرار من أعماق قلوبهم ،ألنهم أروا أنه من غير الممكن
تجنب وصمات وشوائب هذه األخطاء التي تلطخوا بها خالل أفكارهم الحقيرة التي ال تُحصي .هكذا أعلنوا أنهم
ينتظرون مكافأة الحياة األبدية ال عن استحقاقات أعمالهم ،ولكن من قبل مراحم اهلل.

إنهم ال يمجدون أنفسهم على حساب الظروف المحيطة بهم ،مقارنين أنفسهم باآلخرين ،إذ ال

148

المؤسسات –

 21الكبرياء

ينسبون ذلك إلى اجتهادهم الذاتي بل إلى النعمة اإللهية ،دون مدح أنفسهم على حساب تهاون من هم

باردون وأردأ منهم .لكنهم باألحرى يركزون أنظارهم على من يهدفون إلى االستمرار في التواضع ،بتثبيت نظرهم
على الذين هم بالحق أحرار من الخطية ويتمتعون فعالً بالبركة ويتجنبون السقوط في الكبرياء وفي نفس الوقت

دوما نحو ما يهدفون إليه وما يجب أن يحزنوا عليه ،إذ يعرفون أنهم ال يستطيعون أن ينالوا نقاوة القلب
يتطلعون ً
التي يبتغونها وهم مازالوا منحنين تحت ثقل الجسد.

الفصل السادس عشر

ال نستطيع أن نبذل مجهودنا لكي نحصل على
الكمال بدون رحمة اهلل

يجب علينا توافقًا مع تعليم اآلباء وثقافتهم أن نجتهد في األصوام والصلوات والسهر وانسحاق القلب
والجسد ،خوفًا من أن نقلل من أهمية كل هذه األشياء ،وأن تفقد فائدتها عن طريق هجوم هذا المرض .لذلك

يجب علينا أن نؤمن أننا ليس فقط ال نستطيع حماية الكمال العملي بواسطة مجهوداتنا الذاتية والتنفيذ العملي،

أيضا ال نستطيع أن ننجز هذه األشياء التي نمارسها من أجل ذاتها ،فال نمارس جهادنا وعملنا ورغباتنا
لكننا ً
بغير معونة الحماية اإللهية ونعمة عمله فينا وتأديباته ونصائحه ،هذه التي يظلل بها عادة في قلوبنا ،سواء عن
طريق آخرين أو بشخصه حين يفتقدنا.

الفصل السابع عشر

نصوص مختلفة توضح أننا ال نستطيع عمل أي شئ
يختص بخالصنا بدون معونة اهلل

أيضا أن نعرف في كل
ًا
أخير فإن مصدر خالصنا يعلمنا ليس فقط ما ينبغي علينا أن نفكر فيه لكن ً
في هو يعمل األعمال"
شئ ما ينبغي أن نعمله .إنه يقول" :ال أستطيع من ذاتي أن أعمل ً
شيئا ولكن أبي الحال ّ
(يو21:1؛ يو .)21:24يقول بحسب الطبيعة البشرية التي أخذها أنه ال يستطيع عمل أي شيء من نفسه،
بينما نحن التراب والرماد نظن أننا لسنا في حاجة إلى معونة اهلل في ما يتعلق بخالصنا .هكذا لنتعلم في كل

دحور ألسقط ،أما
ًا
شئ أن نشعر بضعفنا الطبيعي ،وفي نفس الوقت ندرك معونته ،فنقول مع القديسين" :دحرتني
صا" (مز " ،)24 ،22:228لوال أن الرب معيني لسكنت
الرب فعضدني .قوتي وتسبحتي الرب ،وقد صار لي خال ً

أيضا
يعا أرض السكوت ،إذ قلت قد زلّت قدماي فرحمتك يا رب تعضدني" (مز .)21-22:14ناظرين ً
نفسي سر ً
أن قلوبنا تتقوى في مخافة الرب وفي الصبر ،فنقول" :وكان الرب سندي ،أخرجني إلى الرحب" (مز ،28:28

 .)21واذ نعلم أن المعرفة تنمو بالتقدم في العمل ،نقول" :ألنك تضيء مصباحي أيها الرب ،يا إلهي أنر ظلمتي،
ألنه بك أخلص من التجربة وبك أتحصن" .حينئذ نشعر نحن أنفسنا باالنتماء إلى الشجاعة والصبر ونسير في
طريق الفضيلة مباشرة وبسهولة عظيمة وبغير جهد ،فنقول" :إنه اهلل الذي يمنطقني بالقوة ويجعل طرقي كاملة،
يدي الحرب".
قدمي
الذي يجعل
كقدمي األيل ،ويجلسني في األعالي ،ويعلم ّ
ّ
ّ

أيضا روح التمييز ،فنتقوى بذاك الذي به نستطيع أن نقهر أعداءنا ،ونصرخ إلى اهلل" :تأديبك جاء
نملك ً
علي إلي النهاية ،وسوف يعلمني تأديبك ،توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل عقباي ،وألني أنا هكذا أتقوي بمعونتك
َّ
وقوتك" .بجسارة أقول هذه الكلمات" :أتبع أعدائي فأدركهم ،وال أرجع حتى أفنيهم .أسحقهم فال يستطيعون القيام،
يسقطون تحت رجلي" (مز .) 28،22:28
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مرة ثانية نراعي ضعفنا الخاص وندرك هذه الحقيقة أنه بينما نظل مثقلين بالضعف الجسدي ال نستطيع
بدون معونته أن نغلب مثل هؤالء األعداء (خطايانا) ،فنقول" :بك سوف نشتت أعدائنا"" ،باسمك ندوس القائمين
علينا ،ألني علي قوسي ال أتكل ،وسيفي ال يخلصني ،ألنك أنت خلصتنا من مضايقينا ،أخزيت مبغضينا"

علي ،وتعطني أقفية أعدائي
(مز ،)8-4:44لكن فضالً عن ذلك "تمنطقني بقوة للقتال ،تصرع تحتي القائمين َّ
ومبغضي أفنيهم" (مز.)41-21:28

إذ نتأمل أننا بأسلحتنا الخاصة ال نستطيع أن نغلب ،نقول:
ِ
خالصك أنا"
رمحا وصد تلقاء مطاردي .قل لنفسي:
مجنا
"امسك ً
وترسا وانهض إلى معونتي ،وأشرع ً
ً
(مز.)1:21،2
"وتجعل يدي كسهم من نحاس ،وتجعل لي ترس خالصك ويمينك تعضدني" (مز.)21:28
"آباؤنا ليس بسيفهم امتلكوا األرض ،وال ذراعهم خلصتهم ،لكن يمينك وذراعك ونور وجهك ،ألنك
رضيت عنهم" (مز.)4:44،1
أخير بعقل مملوء غيرة نتأمل في كل بركاته بالشكر ،فنصرخ إليه بمشاعر قلبية عميقة ألجل كل هذه
ًا
األمور ،ألننا قاتلنا وأخذنا منه نور المعرفة وضبط النفس والتمييز(الفطنة) ،وألنه زودنا بأسلحته الخاصة،
ومنطقنا بالفضيلة وجعل أعداءنا يهربون من أمامنا ،وأعطانا القوة أن نحطمهم ونجعلهم كالرماد أمام الريح.

"أحبك يا رب يا قوتي ،الرب صخرتي ومنقذي ،إلهي صخرتي به أحتمي ،ترسي وقرن خالصي وملجأي ،أدعو
الرب الحميد فأتخلص من أعدائي" (مز.)4-1:28

الفصل الثامن عشر

كيف أصبحنا في حماية بواسطة نعمة اهلل،
أيضا بعنايته اإللهية اليومية
ليس فقط بعطاياه الطبيعية ،لكن ً

إننا ليس فقط نسعى إليه شاكرين ألنه أوجدنا مخلوقات عاقلة ،ومنحنا قوة حرية اإلرادة ،وأنعم علينا

أيضا ألجل كل ما يمنحنا إياه بحمايته اليومية ،إذ ينجينا
ببركة نعمة المعمودية ،ووهبنا المعرفة والناموس ،بل و ً
من دهاء أعدائنا ،ويعمل معنا فينقذنا من خطايا الجسد ،وبدون معرفتنا لها يعطينا درع حمايته لنا من المخاطر،
ويحمينا من السقوط في الخطية ،ويساعدنا وينيرنا .بهذا نستطيع أن نفهم ونتعرف علي مساعدته اليومية التي

السري ننعم بتأنيب ضميرنا
يعطينا إياها (والتي
بعضا منها معروف بواسطة الناموس) ،و ً
ً
أيضا خالل سلطانه ّ
أحيانا بغير إرادتنا
الرتكابنا الخطايا واإلهمال .إنه يفتقدنا باهتمامه بنا وتأديبنا من أجل سالمة نفوسنا حتى أننا
ً

ار منجذبين بواسطته نحو خالصنا.
نجد أنفسنا مرًا

كثير ما تتحول بواسطته إلى غرض نبيل،
أخير فإن إرادتنا الحرة هذه التي تنحرف إلى الخطية ًا
ًا
وبواسطة تأهبه واقتراحه ،يجعلنا نميل في اتجاه طريق الفضيلة.

الفصل التاسع عشر
تسلمنا اإليمان المرتبط بنعمة اهلل من قبل آبائنا القدماء

مستمر مع خلفائهم.
ًا
هذا هو التواضع أمام اهلل .هذا هو اإليمان الحقيقي آلبائنا القدماء الذي ظل
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كثير ما كانت تظهر ،تحمل شهادة غير مشكوك
من أجل هذا اإليمان ،فإن الفضائل الرسولية ،التي ًا
أيضا وسط الكافرين وغير المؤمنين ،لكي يحفظوا في بساطة قلوبهم اإليمان
فيها ،ليس فقط وسطنا نحن ،لكن ً
البسيط الذي للصيادين.

لم يتسلموه بروح العالم خالل المنطق أو فصاحة شيشرون ،لكن تعلموه بخبرة السيرة نقية ،والسلوك بال
دنس وبتصحيح أخطائهم و(نقول بالحقيقة باألكثر أنه) بالبراهين الملموسة ،أال وهي سمة الكمال العملي لإليمان،
والذي بدونه ال وجود للتقوى أو الطاعة نحو اهلل ،وال أي تطهير لخطايانا ،وال تقويم للحياة ،وال كمال للفضيلة
المؤكدة.

الفصل العشرون
شخص غلبه روح شرير بسبب التجديف

شخصا من بين اإلخوة الذي كنت بكل قلبي أرغب أن ال أعرفه مطلقًا ،سمح لنفسه أن يصير
أعرف
ً
مرهقًا بمسئوليات (الكهنوت) ،اعترف ألعظم شيخ أنه ُحورب بخطية جسدية مرعبة .لقد اشتعل برذيلة الشهوة
غير المحتملة ،برغبة غير طبيعية للهوى… لكن اآلخر كطبيب روحي حقيقي في الحال أدرك السبب (الداخلي)
وأصل هذا الشر ،تنهد بعمق قائالً" :ما كان اهلل يسمح لك البتة أن تنهزم بهذه الروح الشريرة لو لم تجدف عليه".
وصعق في دهشة عظيمة كما لو كان الشيخ
عندما كشف هذا في الحال سقط عند قدميه علي األرضُ ،
قد رأي أسرار قلبه عارية بعمل اهلل .اعترف أنه جدف بأفكار شريرة ضد ابن اهلل .فإنه من الواضح أنه إذا سكن

أحد روح الكبرياء أو ارتكب تجديفًا ضد اهلل كإنسان يخطئ في حق من كان يجب أن ُينتظر منه هبة الطهارة،
مثل هذا الشخص ُيحرم من القيام والكمال وال يستحق نعمة الطهارة المقدِّسة.

الفصل الحادي والعشرون

مثال يوآش ملك يهوذا يوضح لنا ثمار الكبرياء

نق أر عن أمر كهذا في سفر األخبار عن يوآش ملك يهوذا .عندما كان في السابعة من عمره استدعاه

يهوياداع الكاهن ليصير مل ًكا ،وبشهادة الكتاب المقدس ُمدح من أجل كل أعماله أثناء حياة الكاهن سالف الذكر،
وسلم إلى حالة أكثر خزًيا" .وبعد موت يهوياداع جاء
لكننا نسمع عنه بعد موت يهوياداع كيف انتفخ بالكبرياء ُ
الرب إله آبائهم ،وعبدوا السواري واألصنام ،فكان
رؤساء يهوذا وسجدوا للملك ،حينئذ سمع الملك لهم ،وتركوا بيت ّ
غضب علي يهوذا وأورشليم ألجل إثمهم هذا" (1أي .)22:14،28قيل بعد قليل" :وفي مدار السنة صعد عليه

جيش أرام ،وأتوا إلى يهوذا وأورشليم وأهلكوا كل رؤساء الشعب من الشعب وجميع غنيمتهم أرسلوها إلى ملك

جدا ،ألنهم تركوا الرب إله آبائهم .فأجروا
الرب ليدهم جي ًشا ًا
كبير ً
دمشق ،ألن جيش أرام جاء بشرذمة قليلة ،ودفع ّ
قضاء علي يوآش ،وعند ذهابهم عنه ،ألنهم تركوه بأمراض كثيرة" (1أي.)11-12:14
ً
ها أنت ترى كيف أن شهوة الكبرياء سلمته لشهوات دنس مخجلة من أجل أنه انتفخ بالكبرياء وسمح

لنفسه أن ُيعبد كإله ،كما يقول الرسول" :لذلك أسلمهم اهلل إلى أهواء الهوان والى ذهن مرفوض ليفعلوا ما ال
يليق" (رو  ،)12 ،1::2وألن الكتاب المقدس يقول" :مكرهة الرب كل متشامخ القلب" (أم  .)6:2:ذاك الذي
انتفخ بكبرياء القلب المتزايد يسلم ٍ
لعار وخزي عظيمين ُليغوي بها.
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هكذا عندما يتواضع يجب أن يعرف أنه اتسخ بدنس الجسد ومعرفة الشهوات الدنسة ،الشيء الذي
أيضا هذا الفساد المخزي الذي للجسد يمكن أن يفضح دنس القلب
رفض أن يعرفه عندما كان في كبرياء قلبهً .
المختفي الذي ارتبط به من خالل خطية الكبرياء ،وكأن فساد جسده الواضح يمكنه أن يبرهن علي تلوثه الذي لم

دنسا من خالل كبرياء روحه.
يكن يراه فيما مضي ،فيعرف أنه أصبح ً

الفصل الثاني والعشرون

سقوط كل نفس متكبرة تحت خداع روح شريرة

ظاهر بوضوح أن كل نفس يبتلعها الكبرياء المتزايد تُسلم إلى روح آرامية ،1أي إلى روح شريرة ،وهذا
أخير تصبح النفس مذلولة بأخطاء أرضية ونجاسات دنسة ،فتعرف قذارتها.
يوقعها في شباك شهوات الجسدً .ا

غما من أنها تقف منتصبة ،لكن في برودة قلبها ال تستطيع أن تفهم أنه خالل الكبرياء قلبها صارت دنسة
ور ً
في نظر اهلل ،بهذا تصير ذليلة.

يجب على اإلنسان أن يتخلص من فتوره السابق ،ويصير منسحق النفس ،ويعترف بخزي شهواته
فصاعدا وبسرعة أن يصير أكثر غيرة على ح اررة روحه.
الجسدية حتى يستطيع من ذلك الوقت
ً

الفصل الثالث والعشرون

ال ُيمكن الحصول على الكمال إال من خالل فضيلة التواضع

يظهر بوضوح أنه ال يستطيع أحد الوصول إلى حد الكمال والطهارة إال بواسطة االتضاع الحقيقي الذي
ظهر في المثال األول لإلخوة  ،ويعلن هلل بعمق قلب االعتقاد أنه بدون حمايته ومساعدته العظيمة له في كل
لحظة ال يستطيع بسهولة أن يصل إلى الكمال الذي يريده ويبادر إليه بحماس كثير.

الفصل الرابع والعشرون

من الذي ُيهاجم بالكبرياء الروحي ومن الذي يهاجم بالكبرياء الجسداني

يكفينا ما تحدثنا به قدر طاقتنا بمعونة اهلل عن الكبرياء الروحي؛ نقول إنه يهاجم المسيحيين المتقدمين.
هذا النوع من الكبرياء غير مألوف ولم يختبره معظم الناس ،ألن األغلبية ال يهدفون إلي الحصول علي نقاوة
القلب الكاملة لكي يصلوا إلى مرحلة الصراعات ،وال بلغوا أية نقاوة من األخطاء السابقة التي تم شرح سماتها

والعالج منها في كتب منفصلة .إنها بصفة عامة تهاجم الذين هزموا األخطاء السابقة وبلغوا فعالً إلى قمة شجرة

قادر علي تحطيمهم باألخطاء الجسدية يسعى أن يطرحهم ويقهرهم
الفضائل .وألن عدونا المحتال الماكر لم يكن ًا
بكارثة روحية ،محاوالً بهذا أن يسلبهم جعالة مكافأتهم القديمة المضمونة عندما كانوا يجاهدون بعمل عظيم.
أما بالنسبة لنا نحن الذين مازلنا ساقطين في شباك شهوات أرضية ،فإن الشيطان ال يخطط لكي يجربنا
بهذه الطريقة ،لكنه يقهرنا بواسطة الكبرياء الجسداني .لذلك أظن أنه حسن بي أن أقول القليل عن هذا النوع من
الكبرياء كما وعدت ،هذا الذي عادة نتأثر به نحن ومن علي شاكلتنا ،خاصة الشبان والمبتدئين المعرضين

للخطر.

1

يقصد أنها تسقط مثل يوآش بواسطة جيش أرام.
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الفصل الخامس والعشرون
وصف للكبرياء الجسداني،

والشرور التي تنشا عنه في نفس الراهب.

المصاب بفتور روحي والذي لم
يجد هذا الكبرياء الجسداني الذي تحدثنا عنه له مدخالً إلى قلب الراهب ُ
ينبذذذ العذذالم كمذذا يجذذب منذذذ البدايذذة .هذذذا النذذوع مذذن الكبريذذاء ال ُيلزمذذه علذذى التخلذذي عذذن حالتذذه األولذذي مذذن التكبذذر
العالمي إلى التواضع الحقيقي في المسيح.

أيضذذا أن يكذذون
فذأول ذي بذذدء يجعلذذه عنيذ ًذدا وجافًذذا ،ثذذم يحرمذذه مذذن أن يكذذون لطيفًذذا ورؤوفًذذا ،وال يسذذمح لذذه ً
مشابهًا اخوته أو مثلهم يتجرد من ممتلكاته األرضية كما أوصانا إلهنا ومخلصنا.
زهد العالم ما هو إال عالمة اإلماتة والصلب .ال يمكن للراهب أن يبدأ بأية نقطة أخرى غير هذه ،فهذا

روحيا عن أعمال هذا العالم فحسب ،بل
هو األساس الوحيد الذي يقوم عليه .يجب عليه أن يدرك أنه ال يموت
ً
ومن واجبه أن يموت بالجسد كل يوم .هذا يجعله ال يتمنى أن تطول حياته ،وان كان أمامه صراع طويل مع
ضعفاته ونقائصه عليه أن يخوضه ،إذ أن هذا الثقل يجعله ُيصاب بالشعور بالعار واالرتباك.

فعندما يتجرد (الراهب الساقط تحت الكبرياء الجسداني) من كل شيء يبدأ يحتاج إلى مساندة من أموال
اآلخرين وليس من عندياته ،مع أنه كان خير له أن يعتمد على عمل يديه ليقتات خبزه ويجد كسوته دون االلتجاء

إلى اآلخرين ،كما جاء في النص الذي ذكرناه سابقًا ،وهو أن الذين أصيبوا بالغباء بسبب هذه البالدة وبرودة
القلب ال يستطيعوا أن يفهموا الكلمات" :مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ" (أع .)11:11

الفصل السادس والعشرون

يوميا من سيئ إلى أسوأ
الرجل الذي يبني على أساس سيئ ينحدر ً

بعيدا عن ش اررة اإليمان التي كانت
يوجد من يملك عليهم مثل هذا االرتياب الذهني ويستميلهم الشيطان ً
مشتعلة بداخلهم حين آمنوا في األيام األولي ،فيتحول مثل هؤالء إلى محبة المال بشغف شديد ،وقد كانوا قبالً

متجردين منه .بل ويكنزونه بجشع عظيم كأناس ال يعرفون كيف يسترجعون ما قد دفعوه عنهم سابقًا.

أيضا يثير االشمئزاز باألكثر أال وهو أن يجمع اإلنسان ما لم يكن قط مل ًكا له.
يبقي نوع ثالث ً

أصحاب هذه النوعية األخيرة ُيتهمون بأنهم لم يجنوا من ترك العالم أكثر من لقب الرهبنة وشكلها .بهذه
البداية إ ًذا وعلى هذا األساس السيئ للغاية والفاسد يكون البناء المشيد فوقه من الطبيعي مجموعة من األخطاء.

ومن المؤكد أن كل ما يشيد على هذا األساس الخسيس سوف يحدر الروح البائسة إلى الحضيض في انهيار

ميئوس منه.

الفصل السابع والعشرون

وصف األخطاء التي تنشا في خطية الكبرياء

الذهن الذي يتحجر بهذه المشاعر ويحمل في مستهل حياته مثل هذه البرودة البائسة البد أن ينحدر

ويغلب كما من جشع
يوميا من سيئ إلى أسوأ وتكون نهاية حياته شنعاء .وبينما يجد لذة في شهواته األوليُ ،
ً
شرير ،إذ يقول الرسول عنها" :الطمع الذي هو عبادة األوثان" (كو  )1:2ويقول ثانية" :محبة المال هي أصل
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قلبيا االتضاع الصادق والحق الذي للمسيح .هكذا نجد مثل
لكل الشرور" (2تي  ،)21:4ال يستطيع أن يقتنى ً
هذا الشخص يفتخر ُبنبل مولده ،أو ينتفخ بمركزه السامي في العالم (الذي هجره بالجسد لكنه مازال يتملك على

ذهنه) ،أو يفتخر بثرائه الذي يحتفظ به لتدميره .نتيجة هذا ال يروق له بعد أن يحمل نير الدير أو يتلقى إرشادات

وتعاليم من أي أب من اآلباء .وليس فقط يعترض على تنفيذ أي قانون في خضوع وطاعة ،بل ويرفض
اإلنصات ألي تعاليم عن الكمال.

ينمو مثل هذا النفور داخل قلبه حتى إن أثير مثل هذا الحديث ال يستطيع أن يركز نظره على نقطة

أيضا نجده يفتعل السعال ،ويفرقع
واحدة ،بل يجول بعينيه هنا وهناك بال تعبير ،وهذه هي عادة مثل هؤالء .و ً
أصابعه ،ويعبث بهم ويخربش مثل إنسان يكتب ،ويتململ في جلسته ،ويحرك ساقيه بحركات عصبية ،فتظنه في

جدا ،أو وسط
جلوسه وسط هذا المجال في األحاديث الروحية وكأنه جالس على أشواك ،بل وعلى أشواك حادة ً
كم من الديدان.
عمدا
واذا أُدير الحديث ببساطة عن شيء ما ذي نفع للسامعين يتوهم أن هذا قد جاء ذكره في الحديث ً

من أجل نصحه هو وارشاده .وكلما استرسل الحديث من أجل اختبار الحياة الروحية يظل مأخوًذا بأفكار الشك

والريبة وال يهتم بأن ينتفع بالحديث لبنائه الروحي .ولألسف كل ما يهمه هو البحث عن السبب وراء ما قيل ،أو

يدور في ذهنه كيف يثير اعتراضات على ما يقال ،فال يخرج بشيء من كل ما ُيقال للمنفعة .فتكون النتيجة
عوضا عن النفع ،وتصير له فرصة لخطية أعظم.
عكسية ،إذ يصيبه الضرر
ً
المستهدف في كل ما قيل يزداد باألكثر عناد قلبه ،وتشتد استجابته
وبينما ُينخس ضميره ويتوهم أنه هو ُ
خشنا ،واجاباته مرة ومزعجة ،ويمشي بخيالء وبحسب هواه.
لوخزات الغضب ،فيعلو صياحه ،ويصير حديثه
ً

وتصير الكلمات حاضرة على لسانه ويتقدم في الحديث ،إذ ال يكون الصمت صديقه إال عندما يرعى في قلبه

شيئا من المرارة تجاه أ ٍخ ما .وهذا الصمت حينئذ ال ُينبئ بالندم أو االتضاع ،بل بالكبرياء والغضب .فمن
ً
الصعب أن تحكم أي األمرين فيه هو الكريه باألكثر ،هل هو القصف الصاخب بال ضابط ،أم رزانته المميتة

ومرحا غير منضبط وبال نظام ،وفي
وداعر
ًا
المرعبة .ففي األولى نرى ثرثرة في غير محلها وضح ًكا عابثًا
ً
ناشئا ببساطة عن الرغبة في االستمرار في مشاعر الحقد إلى أطوال
عبا،
األخيرة نجد صمتًا مملوء
ً
ومر ً
ً
غضبا ُ

أمد .هذه المشاعر التي تترعرع في صمت ضد بعض اإلخوة وليس عن رغبة في اقتناء فضيلة االتضاع

والصبر.

اإلنسان الذي يصير فريسة للغضب الشديد يثير في نفوس اآلخرين البؤس والقنوط .إنه ليس فقط

يستحي أن يعتذر ألخيه الذي أساء إليه ،بل وحين يتقدم األخر لالعتذار له يرفض ذلك وينتهره .فإن مبادرة

تلين قلبه وال تمسه ،بل باألحرى تثير غضبه باألكثر ،إذ يسبقه أخوه ويفوقه في فضيلة التواضع.
اإلخوة ال ِّ
حدا للتجربة الشيطانية بالنسبة له
وفي العادة يصير هذا التواضع الكامل للغير واالعتذار الذي ُيقدم لكي يضع ً

فرصة النفجار الغضب.

الفصل الثامن والعشرون

عن كبرياء أحد اإلخوة ،إذ أطاع إلى ٍ
وقت ما

اهبا
سمعت عن أمر ما أثناء إقامتي في هذه المنطقة روعني ،أخجل من تذكره .انتهر أحد اآلباء ر ً
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مبتدئا بدت عليه عالمات نبذ فضيلة التواضع ،وقد جاز حرب الكبرياء لمدة محدودة أثناء الفترة األولي لتركه
ً
ٍ
العالم وصارع فيها ضد الشياطين .فجاءت إجابته وقحة للغاية إذ قال" :هل أذللت نفسي لوقت ما عن قصد حتى
أصير في خضوع مستمر؟!" ُذهل اآلب من هذا الجواب الجائر والكريه ،واذ كان منده ًشا فلم ينطق بكلمة ،كأنما
قد تلقي هذه اإلجابة من لوسيفر القديم نفسه وليس من إنسان .ولم يسعه أن يرد بكلمة عن هذه الوقاحة إال

بتنهدات قلبه وأناته وقد دار في ذهنه بصمت ما قيل عن مخلصنا" :واذ ُوجد في الهيئة كإنسان ،وضع نفسه
وأطاع" ،ليس كما قال الرجل الذي كان في قبضة روح شيطانية "لوقت ما" ،بل "حتى الموت" (في .)8 ،4:22

الفصل التاسع والعشرون

العالمات التي بها تُدرك أن الكبرياء الجسداني متمكن في الروح

معا وباختصار ما قيل عن هذا النوع من الكبرياء ،فنجمع على قدر اإلمكان بعض عالماته
دعنا نجمع ً
حتى يمكننا أن نقدم إلى العطشى نحو اإلرشاد في طريق الكمال فكرة عن خصائصه مستقاة من حركات اإلنسان

الخارجي.

أظن أنه من األفضل أن نكشف عنه في كلمات قليلة حتى يسهل لنا أن نميز العالمات التي بها نتبينه.
ألنه إذ تتعرى جذور هذا األلم ،وتطفو على السطح ،وتصير ظاهرة للعين ،حينئذ يسهل اقتالعها ويمكن تجنبها.
بهذه الطريقة وحدها يهرب هذا الشر األكثر خطورة .فإذا قمنا بمقاومة هذا اللهيب الخطر بسطوته الهدامة قبل أن
مبكرا ،حينئذ نحتاط منه بترو وحكمة .وكما قلنا أن
يتمكن منا وقبل أن يكون الوقت قد تأخر ،أي ندرك أعراضه ً
طريقة سير اإلنسان الخارجية تنبئ عن حالته الداخلية .هكذا وبهذه العالمات نرى ما هو على الساقط تحت هذا
الكبرياء الجسداني الذي تحدثنا عنه قبالً.
في البداية نجده في أحاديثه يصيح وتعلو نبرات صوته ،وفي صمته تُوجد مرارة.
مد الوجه بال داعي.
عجا ومبال ُغا في ضحكاته ،وفي جديته يكون ٌم ْك ّ
في مرحه يكون مز ً

تأتي إجاباته ٌمفعمة بروح الحقد ،ولسانه طليق بال ضابط ،وكلماته تتدفق كيفما اتفق بال وزن.

تماما لطول األناة ،بال رحمة.
يفتقر ً

يقذف اآلخرين بشتائم وقحة يجبن أن يحتملها هو نفسه.
مثير للمتاعب عندما تُطلب منه الطاعة ،إال إذا جاء ما ُيطلب منه متفقًا مع رغباته ويحلو له.
ال يسمح ٍ
ألحد أن ينصحه ،وال يستطيع أن يتخلى عن تنفيذ رغباته.
طا لآلخرين بنفسه ،وال يرضخ هو للغير.
شديد العناد ال يلين لآلخرين ،ويحاول أن يضع خط ً

ٍ
ٍ
يفضل رأيه الخاص عن أخذ مشورة الشيوخ حتى وان كان غير ٍ
صائبة.
نصيحة
قادر على تقديم

الفصل الثالثون

المصاب بحالة فتور بسبب الكبرياء في أن يقود آخرين
رغبة ُ

عندما يتمكن الكبرياء من شخص ما ينحدر هكذا كما ذكرنا على مراحل .إنه يرتعد من تدريب مجموعة
الرهبان ،وكأنما صحبة اإلخوة هي التي أعاقته في طريق الكمال ،وأن خطايا اآلخرين شوشت على تقدمه في
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الصبر واالتضاع .يتوق مثل هذا الشخص إلى التوحد في قاليته ،أو يكون شغوفًا نحو بناء دير يجمع فيه آخرين
سوء بدالً من
ليرشدهم ويعلمهم ،وكأنما سيكون ذا نفع لمجموعة أكبر من الناس .بذلك يجعل من نفسه ً
قائدا أكثر ً

سيئا.
كونه تلمي ًذا ُ

عندما يسقط اإلنسان في هذا الفتور الشديد الخطورة والضار بسبب كبرياء القلب ال يستطيع أن يبقى
عاديا في العالم ،واألسوأ من ذلك أنه ُيمني نفسه بإدراك الكمال وهو في هذه الحالة البائسة
حقيقيا أو
اهبا
ً
إنسانا ً
ً
ر ً
وأسلوب حياته هذا.

الفصل الحادي والثالثون

كيف نتغلب على الكبرياء ،ونبلغ إلى الكمال؟

أساسا ليس
رضيا أمام اهلل علينا أن نسعى لنضع
وم ً
ً
إذا ما رغبنا أن يعلو بناؤنا ليكون كامالً حتى القمة ٌ
تبعا للقوانين اإلنجيلية بتدقيق .هذه ما هي إال مخافة الرب واالتضاع النابع
بحسب رغباتنا وارضاء لشهواتنا بل ً

عن بساطة القلب ولطفه ،لكن ال يمكن اكتساب فضيلة االتضاع إن لم نتخ َل عن كل شيء .وطالما اإلنسان
غريب عن هذه النية ال يستطيع أن يدرك فضيلة الطاعة مطلقًا وال قوة الصبر وال صفاء اللطف وال كمال الحب.

مسكنا للروح القدس .كما يقول السيد بالنبي" :والى هذا انظر،
وان افتقرنا إلى كل هذا ال يمكن للقلب أن يكون
ً
إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كالمي" ،وبحسب الترجمات األكثر دقة في التعبير عن العبري" :من
أٌحابي ومن الذي يلتصق بي إال الفقير والمزدري ومنسحق الروح والمرتعد من كالمي؟" (إش.)1:44

الفصل الثاني والثالثون
الكبرياء المحطم لكل الفضائل يتحطم بالتواضع الحقيقي

قانونيا في الحرب الروحية ويريد أن يكلله الرب ،عليه أن يسعى بكل
المناضل المسيحي الذي يجاهد
ً
علما بأنه طالما هذا الوحش مستقر في الصدر
جهده لتحطيم هذا الوحش الشديد الضراوة والمحطم لكل الفضائلً ،
ليس فقط لن يتحرر اإلنسان من كل أنواع الشرور ،بل حتى وان بدى ذو خصال حميدة فسيفقدها بسطوته

الخبيثة.
ال يمكن أن يشيَّد بناء الفضيلة (إن جاز القول) في أرواحنا إال عندما يوضع في قلوبنا أوالً أساس

االتضاع الحقيقي .إن استقر هذا بداخلنا يمكن أن يرتكز عليه الحب والكمال بكل ثقلهما ،وكما قلنا إن هذا

أبدا أن نحزنهم أو نضرهم بشيء.
اضعا
حقيقيا من أعماق قلوبنا ،وال نقبل ً
ً
يحدث عندما ُنظهر من نحو اخوتنا تو ً
هذا البد أن يسبقه غرس إنكار الذات الحقيقي داخل نفوسنا من ِقبل محبة المسيح ،ثم نقبل حمل نير الطاعة
والخضوع في بساطة قلب بغير رياء ،فال نرعى بداخلنا أية إرادة ذاتية ،بل نعيش في طاعة ألبينا .هذا ال نأمن
حدوثه إال في حالة من يعتبر نفسه ليس فقط أنه قد مات عن العالم ،بل وأنه جاهل أحمق ينفذ بال جدال ما

مقدسا قد صدر إليه من السماء.
أمر
مؤمنا أن ًا
يسنده إليه رؤساؤهً ،
ً

الفصل الثالث الثالثون
عالج خطية الكبرياء

عندما يستمر اإلنسان في اتباع ذلك يثبت في هذه الحالة ،يتبعها بالشك حالة من الهدوء واألمان.
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المؤسسات –

 21الكبرياء

فحين نعتبر أنفسنا أقل من أي إنسان آخر نحتمل ما يأتي علينا ،حتى وان جلب علينا أذى أو حزًنا أو خسارة،
بكل صبر كما لو كان قد صدر من القائمين علينا .وال نشعر إننا نتحمل هذه األمور بمشقة كبيرة ،بل نعتبرها
أمر تافهًا وكال شيء إذ الزمنا تذكر آالم السيد وقديسيه .فنحسب األضرار التي تلحق بنا في تجاربنا أقل بكثير
ًا
أيضا أن رحيلنا عن هذا العالم ليس ببعيد وسوف
منهم ،ألننا لم نبلغ مرتبتهم أو استحقاقاتهم .وعلينا أن نتذكر ً

يعا.
نشاركهم نصيبهم بنهاية حياتنا سر ً

بأخذ مثل هذه األمور في اعتبارنا نقضي على الكبرياء بداخلنا ،ليس الكبرياء فقط هو الذي ينتهي بل
جيدا بمثل هذا االتضاع نحو اهلل ،فنتيقن أننا ال نستطيع أن نتقدم في
كل أنواع الخطايا .من َّ
ثم علينا أن نتمسك ً
طريق اكتساب الفضائل الكاملة إال بمساندة المسيح ونعمته ،وفوق ذلك نؤمن بالحقيقة إن هذا الواقع عينه أي
فهمنا لهذه األمور هو عطية من اهلل.
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الرااا في الا اا المقبل غير مامليد؟  -13الل ف المامل .ملل

المباعئ.

043

 .10الطهارة ،لألب شيريمون

 -4الطهارب هبة مد اهلل -5 .عراات الطهارب .عراات الطهارب الست.

052
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نه اا د الصال  -13 .الاهاع ال ُيفقع النعمة
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لن " ع

العنسة د تقبلها المعرفة الر حية -17 .ا تراض -15 .ال تحعث

المستهتريد بأسرار المتاا -18 .سباا ق التعلي الر حي .ملل

 .15المواهب اإللهي ،لألب نسطور Abbot Nesteros

المباعئ.
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 -1مقعمة -2 .ال تمر اإلنساد مد اال صانعه المعاا ات ،ىنماا ماد اال محبتاه-3 .مثاال لصانع المعاا ب ماد
ال البسطاا -4 .معا ب بعافع الحناد الشافقة -7 .معاا ب ماد اال تماياع اسا الارا يسا ع -6 .ال تحما
لن استحقاق ىنسااد بمعا اتاه -5 .ظماة الم اهاا تمماد ال فاي المعاا ات ،بال فاي االتضااع -8 .ىلاراج
اللطأ مد حياب اإلنساد

ظ مد ىلراج الشياطيد مد اآللريد-9 .ميف تم د الحياب المستقيمة فضل مد

صنع المعا ات؟

033

 .13الصداقة لألب يوسف

 -1مقعم ااة -2 .نا ا اع الص ااعاقات -3 .مي ااف يمم ااد للص ااعاقة د تبق اان ل اان ال ااع ا ؟  -6ال س ااائل الت ااي تحف ااظ
االتحاع -5 .ظمة الحا لط رب الغضا -8 .ميف ينشأ الن اع بيد الر حانييد؟  -9ميف نتلل

مد سباا

النا اع باايد الر حااانييد؟  -11التبااار ملاي -11 .مااد يعتمااع لاان ريااه الشلصاي ال يساال مااد لااعاع الشاايطاد.
 -12ال تحتقاار األصاااغر ثناااا المناقشااات -13 .الحااا لااي
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فقااط صاافة هلل ىنمااا ها اهلل -14 .عراااات الحااا.

 -17ااع تهعئااه الضاامير باالبتعاااع مااد يغضااب د لاايه  -16 .ال تتااهاال تمااعر ليااأ تااهااأ -15 .احتماال
لاأ مما تحتمل هل العال  -18 .ال تثار لااأ بالصامت -19 .ال تُضارا اد الطعاا بغضاا -21 .ال تقاع
اللع اآللار بلاع م ياف -23 .قا ب اإلنسااد شاهامته تمماد فاي لضا ه إلراعب غياره -24 .اا الضاعيف اد

احتمال غيره -25 .ميف يممد قمع الغضا؟  -28لاتمة .ملل

المباعئ.

 .13التعهد بوعود ،لألب يوسف Abbot Joseph
 -1مقعمة -2 .قلق ارماني

بسبا تذمره

سبا قلقنا -8 .استحسانه ع التعهع ب

211

عنا في العير بالع عب ىليه  -3 .ىاابتي ليه -4 .استفساره د

ع -9 .مثلة مد المتاا المقع  -11 .سؤال بلص

ال ع الذي

تعهعاه في العير بس ريا -17 .ما يستغل الضعفاا هذا مفرصة إلباحة المذا؟

الجزء الثالث
04 - 11

مقدمة.
َ
203

 .11أنواع الرهبان الثالثة ،لألب بيامون

 -1مقعما ااة -2 .ضا اار رب استرشا اااع المبتا ااعئيد فا ااي الرهبنا ااة باآلبا اااا الشا ااي  -4 .األنظما ااة الثالثا ااة للرهبنا ااة-7 .
بلص

مؤسساي نظاا الشارمة -6 .النسااأ

المت حاع د صاله  -5 .صال السارابييد طريقاة حيااته -8 .

الن ا ع ال اربااع مااد الرهباااد -11 .االتضاااع الحقيق ااي االتضاااع الم ي ااف -12 .ميااف نقتن ااي الص اابر؟  -14مث ااال
الصبر تقعمه امرب تقية -17 .مثال األا بفن تي

المباعئ.

 .ملل

 .13هدف راهب الشركة والمتوحد ،لألب يوحنا
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 -7ممي ات الصحراا (ال حعب) -6 .ممي ات حياب الشرمة -5 .سؤال بلص

ثمار حياب الشارمة ثماار البرياة.

 -1األا ب ل

صبر حع اإلل ب -2 .اتضاع األا ي حنا -3 .سبا ترمه الصحراا -4 .ظمة نظا الت حع.

 -9د الممال الحقيقي -11 .د الذيد يت غل د في الصحراا ع د د يبلغ ا المماال -11 .ساؤال اد معالااة
الذيد ترم ا شرمة المامع.

 .02ثمار التوبة وعالمات الصفح ،لألب بينوفيوس

غايااة الت بااة

 -1مقعمااة -2 .مايئنااا ىليااه -3 .ساؤال بلصا

253

المااات الصاافح -6 .ميااف تطالبنااا بعااع تااذمر

ابيا).
لطايانا؟  -5ىلان ي ماعن نحاتفظ بتاذمر اللطاياا؟  -8ثماار الت باة -9 .فائاعب نساياد اللطياة للماامليد (نس ً
 -11ميااف نتانااا تااذمر اللطايااا؟  -11طاارق الت بااة الحقيقيااة مغف ارب اللطيااة -12 .هاال صاارت معص ا ًما مااد
اللطأ؟ ملل المباعئ.

 .01الراحة أثناء الخماسين ،لألب ثيوناس
 -1مقعمااة -2 .نصاايحة األا ي حنااا لثي نااا
القاعي

فا ا مثار مماا يطلاا الناام

غي اره -3 .بلص ا

233

العش ا ر البم ا ر -4 .بعااض راااال العهااع

 -7 .مياف يلتا ماد يعيشا د فاي هاع النعماة د يف قا ا مطالاا النااام

؟

تحاات لا ف النااام

.

 -6نعماة اإلناياال تعضااع الضااعفاا -5 .سالطاننا د نلتااار البقاااا تحاات نعماة اإلناياال
 -8تحريضااه

اتااه لنب ااذ العااال  -11 .لم اااذا ال نص ا

نصاانع مطاني ااات ف ااي اللماس اايد؟  -13ن ا ع ص ااال
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سيلة ال غاياة -16 .الماات األمار الصاالح بطبعاه.

صالحا في ذاته -17 .الص
الص  -14 .لي الص
ً
 -18ميااف ال يم ا د الص ا مناسا ًابا فااي ماال األ قااات؟  -9لماااذا ال نص ا
االمتنااع ااد الصا

بلص ا

طهااارب الاساع؟  -23قاات ال ارحااة قااعرها -24 .بلصا

البم ا ر -29 .ااع ت قااف المااامليد مااد الرهباااد نااع حااع ع الص ا

المبياار بعايتااه -31 .ش ارائع اإلناياال لااف مااد ش ارائع النااام
ملل

لااالل اللماساايد؟  -21مااا يض اار
ااعع يااا الصا

المبياار-26 .

المفاار ض -31 .صاال الص ا

 -32 .ميااف يظهاار اإلنساااد نااه تحاات النعمااة؟

المباعئ.

 .02الكمال الذي نبغيه ،لألب ثيوناس Abbot Theonas
" -1لساات فعاال الصااالح الااذي ريااعه" -2 .تما الرسا ل

213

ماااالً صااالحة مثيارب -3 .الصااال المثياار الثماايد الااذي

ينبغي الرس ل د يممله -4 .صال اهلل صال اإلنسااد -7 .اا المال اد التمتاع الاعائ بالصاال األسامن.

 -6الذيد يحسب د نفسه بال لطية -5 .ىذ ُنضرا بالعمن ال نقعر د نرن في ذ اتنا س ن الذن ا المبيرب-8 .
اشااتياق الر حااانييد ىلاان البقاااا فااي التأماال فااي اإللهيااات -9 .حاار القعيساايد لاان تااذمر اهلل لاان الااع ا -11 .
شااع ره الااعائ بالحااااة ىلاان م اراح اهلل -11 .تفسااير" :فاايني ُساار بنااام
تفسااير" :فيننااا نعلا د النااام
صااالح" -16 .مفها

ر حااي" (ر " -13 .)14:5فاايني ا لا انااه لااي

اهلل بحسااا اإلنساااد الباااطد"-12 .
سااامد فااي ي فااي اسااعي شاايا

"اسااع اللطيااة" -15 .ا ت اراف القعيساايد اماايعه نها لطاااب -18 .لااي

حااع بااال لطيااة.

 -19ا نا د تانا اللطية حتن في ثناا الصالب -21 .هل نمتنع د التنا ل ألننا لسنا بال لطية؟
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 .04اإلماتة ،لألب إبراهيم

 -1مقعماة (االشااتياق نحا العا عب ىلاان مااعينتنا) -2 .هااع ال ارهااا فااي المشااا ر الاسااعية -3 .نا ع األمااامد التااي

تناسا النساأ -4 .األ مال التي تناسا المت حعيد -7 .ع اللر ج مد القالية معالج للقلق -6 .ميف يضبط
ال ارهااا فماااره؟  -5ساؤال بلصا

ابتعاااع الرهباااد ااد قربااائه  -11 .هاال يقباال ال ارهااا مع نااة قربائااه؟ -12

همية العمل في حياب الراها -13 .اع

ا عب ال ارهاا ىلان هلاه 15-14 .ماراض الانف  -22 .استفساار اد

الق ا ل" :حملااي لفيااف نيااري ه ايإد" -27 .فائااعب التاااارا -26 .هاال يتحقااق
العال ؟ ملل

ااع الاارا بالمائااة ضااعف فااي هااذا

المباعئ.

المؤسسات لنظام الشركة
للقديس يوحنا كاسيان

المؤسسات لنظا الشرمة.
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المؤسسات لنظام الشركة  .5في روح النهم
لطية النه ال األمل!

 -1االنتقااال مااد المباااعئ الرهبانيااة ىلاان الاهاااع ضااع األلطاااا الرئيسااية الثمانيااة -2 .انتشااار هااذه اللطايااا باايد
المثي اريد ،لماانه يتااهل نهااا الحااااة ىلاان مع نااة الاارا لمااي يمشاافها لنااا -3 .ميااف يما د الاهاااع األ ل ضااع ر

النه  ،ي لذب الطعا  -4 .شهاعب القاعي
 -7ال يلت الاميع بقان د ص

نط نيا

بأناه يااا الساعي راا الفضايلة ماد الشال

احع  -6ال تسمر النف

الاذي يقتنيهاا.

باللمر حاعه -5 .ال يتعاارض الضاعف الاساعي ماع

نقااا ب القلااا -8 .ارتباااط تنااا ل الطعااا بضاابط الشااه ب -9 .اال تااعال فااي التأعيااا قااان د الصا  -11 .ال يمفااي
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ضبط شه ب الطعا في حفظ نقاا ب الاساع الاذهد -11 .ال تنطفا الشاه ات الاساعية ىال بااقتالع ااذ ر اللطياة.
 -12البااع مااد د نعطااي مااثالً مااد الحاار ا الاسااعية فااي اهاعنااا الر حااي -13 .لااد يممننااا الااعل ل فااي محاربااة
ىنساننا العاللي ما ل نتحرر ماد لطياة الانه  .14 .مياف نتغلاا لاي شاه ب الانه ؟  -7مياف يما د ال ارهاا عائا

الحر

للراها د يتقع ألية ص ار ات ر حية ما ل يغلا الً في الحر ا

لي حفظ نقا ب قلبه؟  -16ال يا

المعرمااة الر حياة لان الصاراع ضااع الاانه .

الاساعية ( لان نماط األلعاااا األ ليمبياة) -15 .ياااا د ُيقااا ساا
 -18م ا ماااد ااعع المعااارأ االنتص ااارات الت ااي ااتا هااا الرس ا ل ،لمااي يسااتحق د يرتفااع لن ا ال ىملياال المعرمااة
العظمن؟  -19المناضل في المسيح ال ينفض يعه مد القتال ماعا في الاسع -21 .ال يليق بالراها المتقع في
المعااارأ الر حيااة د يتعااعن األ قااات الم ض ا ة لتنااا ل الطعااا  -21 .السااال الااعاللي لل ارهااا ال هااع الر حااي.

 -22ال هع الاسعي لبل غ الص

الر حي -23 .ما هاي ن ياة طعاا ال ارهاا؟  -24مسار قاان د الصا

اليا مي

ارعا -25 .ثمارب
مد ال الضيافة -27 .هع شير ماع تنا لاه ابلات لفيفاة -26 .شاير لا يتناا ل قاط
طعاماا منف ً
ً
ناع م تاه -29 .األا مااليت ال يانع ثنااا
ص األب يد ي حنا باسي  -28 .الاعر الاذي ترماه باساي
الالسات الر حياة -31 .األا مااليت  :اع ىعاناة ي ىنسااد -31 .األا مااليت
فااي الالسااات الر حيااة -32 .الرسااائل التااي ُحرقاات قباال د تُقاار -34 .القااعي

 -36بريااة عي لم ا

 -35 .األا رليب ا

يا بر اإللا ب ألنها يناام د

ثيااؤع ر معرفااة المتااا المقعسااة.

تنا لااه ااد قالليااه -38 .األا رليب ا

يااعفع عيااد العتااه-39 .

شااير ي اااع ماالً لا ا ساامعاد -41 .صاابياد يم تاااد مااد الاا ع ع د د يمسااا التاايد الااذي يحمالنااه -41 .قا ل
األا مقاري

يضا ممد ه
د سل أ الراها ممد يعيش لمعب ط يلة
ً

المؤسسات لنظام الشركة  -3في روح الطمع

لن شأ الم ت مل ي .
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 -1مي ااف د قتالن ااا م ااع الطم ااع م اار غري ااا لين ااا ،د ه ااذه ،الس ااقطة ليس اات فطريا اة ف ااي اإلنس اااد ،مغيره ااا م ااد
السقطات -2 .معن لط رب مرض الطمع -3 .ماا ها ااع ن تلاأ الرذائال الفطرياة لناا -4 .باساتطا تنا د نقا ل

د فينا بعض يا ا فطرياة ع د اإلساااب ىلان اللاالق -7 .فاي العيا ا التاي تُقحا نفساها فاي عاللناا ع د ن اات
فطري ااة -6 .ف ااي تع ااذر استئص ااال رف ااة الطم ااع ماعام اات علل اات القل ااا -5 .المص ااعر ال ااذي ينبع ااث من ااه الطم ااع،
الشر ر التي تت لع مناه -8 .مياف د الطماع يعرقال امياع الفضاائل -9 .مياف د ال ارهاا الاذي يحار الماال ال
يسااتطيع البقاااا فااي الااعير -11 .األ ااااع التاااارا التااي يتعاارض لهااا نامااث هااع الااعير بساابا الطمااع -11 .فااي
ال

بأنه للمحافظة لن المال تعبيره البع مد البحث اد النسااا لإلقاماة معهاد -12 .مثاال ل ارهاا فااتر ساقط

ل حااعاث ااد م ضا ع اللطايااا العاعيااة -14 .مثلااة تباايد د ماارض

فااي شااباأ الطمااع -13 .ماااذا ياار ي الشااي

الطمع مثلاث المعاال  -17 .فاي الفارق بايد ىنسااد ينباذ العاال بطريقاه رعيئاة ،رلار ال ينباذه لان اإلطاالق-16 .
السلطة التي تحمي تحتها لئأ الذيد يعترض د لان التللاي اد ممتلمااته  -15 .تارأ الرسال المنيساة األ لان
ألباطياال العااال  -18 .ىد رغبنااا فااي د نحااامي الرساال ينبغااي لينااا ال نحيااا فقًااا لم اهبنااا اللاصااة باال نحااذ

حذ ه  -19 .ق ل القاعي

األساقف باسايلي

م ااه ضاع سانمليت

 -21 .ماعن حقاارب ماد يغلباه الطماع-21 .

مياف يمماد قهار الطماع -22 .قاع ي صا باالطمع ماد ال ماال ناعه -23 .مثال ماأل ذ ماد حالاة يها ذا -24 .ال
يممد قهار الطماع ىال ىذا اارع المارا نفساه ماد مال شايا -27 .الميتاات التاي حلات بحنانياا سافيرب يها ذا بسابا

شه ب الطمع -26 .يصيا الطمع النف

ببر

ر حي -28 .االنتصار لن الطمع ال يممد تحقيقه ىال ىذا ارع

اإلنساد نفسه مد مل شايا -29 .مياف يساتطيع ارهاا د يحاتفظ بفقاره؟  -31طارق ال قاياة ماد مارض الطماع.
 -31ما مد حع يستطيع د يغلا الطمع ىال ىذا قا في لل ب العير ،ميف يستطيع اإلقامة هناأ؟
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المؤسسات لنظام الشركة  -1في روح الغضب
هل ياا

المقع

االج لطااا الغيار بالغضاا؟ تقاعي القارابيد الغضاا .ا تا ال الناا

412
لاي

الغضا الشرير.

الااا للغضاا .الغضاا
ً

 -1ميااف د اربااع ص اراع لنااا م اااه ضااع لطيااة الغضااا ،ميااف نهااا تلااع شاار ًار مثي ارب -2 .فاايمد يق ل ا د د

الغضا غير مؤذ ىذا غضبنا لن الملطئيد ،ماعا الغضا قع ينسا ىلن اهلل ذاته -3 .األشياا التي نسبت ىلن
اهلل متشبيه باإلنساد -4 .بأي معنن ينبغي د نعرأ الع اطف األ ضااا البشارية المسانعب ىلان اهلل غيار المتاساع

هاعئ ااا -6 .فااي ن ك ت ااي الغضااا الب ااارب األثيم ااة -5 .ف ااي الحال ااة
ال متغياار -7 .ميااف ينبغ ااي د يم ا د ال ارهااا ً
ارر-9 .
نافعا لنا -8 .مثلة مد حياب عا ع الط با ي ماد فيها شع ر الغضاا مب ًا
ال حيعب التي يم د فيها الغضا ً
فااي الغضااا الااذي ينبغااي د ي اااه ضااع نفساانا -11 .فااي الشاام

 -11ف اايمد ال يض ااع غ اار ا الش اام

التااي قياال نااه ينبغااي ال تغاارا لاان غاايظم .

ذات ااه ح ا ًاعا لس االطه  -12 .مي ااف د لاتم ااة المط اااف فيم ااا يتعل ااق بن ب ااات

الغضااا هااي د تسااتبع بااالمرا فيطلااق لهااا العناااد -13 .مااد اابنااا ال نسااتبقي غضاابنا حتاان ل ا لحظااة احااعب.
 -14مصااالحة ىل تنااا -17 .تاان

الش اريعة القعيمااة لاان استئصااال الغضااا ،لااي

مااد األفعااال فقااط باال مااد

يضا -16 .ال اع ن مد لل ب لئاأ الاذي ال يتللا د اد سال مه الارعيا -15 .ال يعتماع ساال قل بناا
األفمار ً
لن ىراعب اآللريد ،بل في ضبطنا لع اطفنا -18 .في الحما

الذي ينبغي د ننشاع باه الصاحراا األشاياا التاي

نحاار فيهااا تقااعمنا هناااأ -19 .مثااال يسااا ع لاان تما يد فمارب ااد الااذيد يصاابر د فقاط ىذا لا ُيثااره حااع-21 .
الطريقة التي ينبغي د نستبعع بها الغضا فقًا للمتاا المقع  -21 .ضر ا العالج التي نستطيع د نستأصل
بها الغضا مد قل بنا.

المؤسسات لنظام الشركة  -3في روح الكتئاب
حياب متهللة سما ية!
 -1لام

صراع لنا م اه ضع ر

االمتئاا ،ما يصيا به النف
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مد ضرار -2 .في العناياة الال ماة لشافاا

التي تقع فريسة لن بات االمتئاا؟  -4مد يد يبر االمتئااا؟

مرض االمتئاا -3 .بماذا تُقارد النف
اه؟  -7تسقط لينا االضطرابات ليست بسبا لطاا اآللاريد بال بسابا لطائناا -6 .لاي

لان ي

ثماة حاع يقاع فاي

الح د بسبا سقطة مفاائااة ،لمنه يتحط لسق طه في سلسلة ط يلة مد ضر ا اإلهماال -5 .ينبغاي ال نتللان
اعيا راا الممااال ،لمااد يحسااد د نا رع لاان الااع ا فضاايلة الصاابر االحتمااال -8 .ىد
ااد التعاماال مااع ىل تنااا سا ً
حساانا ساال منا تيساار لنااا التفاااه مااع اميااع النااا  -9 .نا ع رلاار مااد االمتئاااا يااؤعن ىلااي القن ا ط مااد اللااال .

 -11الشاايا ال حيااع الااذي ينفعنااا بااه الح ا د -11 .ميااف نمي ا باايد الح ا د النااافع الااذي ه ا حسااا مشاايئة اهلل،

الح د المهلأ الذي يا حي باه ىبلاي ؟  -12فيماا اعا الحا د السالي الصاحي الاذي يبار فاي ثالثاة طارق ،ينبغاي
مقا مااة ماال ح ا د

امتئاااا يساافر نااه ضاارر -13 .ال س اائل التااي بهااا نسااتطيع د نقتلااع اااذ ر االمتئاااا مااد

قل بنا.

المؤسسات لنظام الشركة  -12في روح الضجر أو الملل
مقا مة الضار بالعمل ال بالهر ا! المات الضار.

 -1ميف د ساع

صاراع لناا م ااه ضاع ر
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الضاار ،ماا هاي صافته -2 .صاف الضاار ،الطريقاة التاي

اهبااا.
يتسالل بهاا ىلاان قلاا ال ارهااا ،الضارر الااذي يلحاق باالنف  -3 .الطاارق الملتلفاة التااي يقهار بهااا الضاار ر ً
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 -4يعطل الضار العقل د مل تفمير في الفضائل -7 .ن بة الضار ثنائية -6 .معن ما يسفر د الضار
مد ضرار -5 .حاعيث للرس ل التي تتعلق بر الضار -8 .ماد ال يشاتغل بيعياه الباع د يصابح قلقًاا-9 .
لي الرس ل حعه بل االثناد اللذاد معه مان ا اميعه يشتغل د باأيعيه  -11 .اشتغل الرس ل بيعيه مي يضع
يضاا" -12 .ىد
لمه د يشتغل ا ،لي باالقتعاا فحسا ،بال باالمال
لنا قع ب في العمل -11 .ك ظ النا
ً
بعضااا ماانم يساالم د بغياار ترتيااا"-14 .
يضااا"" -13 .لقااع ساامعنا د ً
ماااد حااع ال يريااع د يشااتغل فااال يأماال ً
العمل اليع ي يقي المرا مد ساقطات مثيارب -17 .ينبغاي ال ُيحار حتان المساالن المهملا د ماد العطاف-16 .
ينبغي د ن اه الل لمد يلطئ د بعافع مد الحا ال البغض -15 .فقرات شاتن ُيعلاد فيهاا الرسا ل ناه يااا
ليناا د نعمالُ ،يظهاار فيهاا نااه ها بنفسااه مااد يقا بالعمال -18 .ماااد الرسا ل يشاتغل بالقااعر الاذي يمفيااه
يمفااي الااذيد مااان ا معااه -19 .ميااف ينبغااي د نفها الملمااات" :مغبا ط ها العطاااا مثاار مااد األلااذ"-21 .

مسا ل حااا ل د يغااري رل اريد بتاارأ الااعير -21 .مااد متابااات سااليماد ضااع الضااار -22 .يشااتغل اإلل ا ب فااي
مصار بأياعيه ال ليسااع ا حااااته فقااط بال يلااعم ا الاذيد فاي السااا د -23 .البطالاة ها العلاة فااي اع اا ع
بل

عيرب للرهباد م عحمة في الغرا -24 .د األا الرئي

الذي ا تاع مل ا  ،د يحرق بالنار امياع ماا

نتاته يعاه -27 .ملمات األا م سن التي قالها لي د الج الضار.

المؤسسات لنظام الشركة  -11في روح المجد الباطل
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 -1سابع صراع لنا م اه ضاع المااع الباطال ،ماا هاي طبيعتاه -2 .ال يمتفاي المااع الباطال باأد يهااا ال ارهاا
ماد الناحياة الاساعية ،بال الر حياة -3 .مياف يألاذ المااع الباطال لنفساه شاماالً هيئاات اعب -4 .مياف يهااا

الماع الباطل الراها مد اليميد مد الشمال -7 .مقارناة تبايد طبيعاة المااع الباطال -6 .ال يمماد الاتلل

ماد

حماساا للقتاال اد ذي
لطية المااع الباطال بميا ات ال حاعب -5 .يرفاع المااع الباطال رساه ناع ه يمتاه ها مثار
ً
قبل -8 .ال تلف طأب الماع الباطل في الصحراا ال مع تقع السد -9 .يصبح الماع الباطل شع لط رب لعن
التالطه بالفضائل -11 .مثاال يظهار مياف د الملاأ ح قياا ساقطه رماح المااع الباطال -11 .مثاال الملاأ ُ ياا
الذي قضت ليه صمة اآلفة ذاتها -12 .شاهاعات متعاععب ضاع المااع الباطال -13 .فاي األسااليا التاي يهااا

ىنسانا ماا د ينشاع الاعراات المهن تياة -17 .مياف
بها الماع الباطل حع الرهباد -14 .ميف يعفع الماع الباطل
ً
قبل ليه الرئي ف اعه فريسة للماع الباطل -15 .ال يتيسر الج
يسم الماع الباطل العقل -16 .في شل
الس ااقطات ىال ىذا تا ا امتش اااف ا ااذ رها

لله ااا -18 .مي ااف ينبغ ااي د يتان ااا ال اره ااا النس اااا األس اااقفة-19 .

ضر ا العالج التي نستطيع د نقهر بها الماع الباطل.

المؤسسات لنظام الشركة  -10في روح الكبرياء

المبرياا صل مل الشر ر .لط رب المبرياا
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 -1المعرمااة الثامنااة ااد المبرياااا ،سااماتها -2 .ن اااد مااد المبرياااا -3 .المبرياااا محطاا ماال الفضااائل-4 .
بسبا المبرياا انقلا م ما الصبح مد رئاي

مالئماة ىلان ىبلاي

بهاذا تقاعر د تفها ق تاه الشانيعة الطاغياة-7 .

المبرياااا منبااع ماال اللطايااا -6 .لطيااة المبرياااا هااي األليارب فااي ترتيااا القتااال لمنهااا األ لاان صاال اللطايااا-5 .
لطيااة المبرياااا لطيارب ،اهلل نفسااه ها

ااع ها!  -8حطا اهلل مبرياااا الشاايطاد بفضاايلة الت اضااع -9 .ميااف نتغلااا
اع البرماة بق تاه الذاتياة بمفرعهاا-11 .

لن المبرياا؟  -11ال ُيمماد ألحاع د يصال ىلان مماال الفضايلة يألاذ
ت ضيح نعمة اهلل في حالاة اللا  ،حالاة عا ع ،فاي ع تناا نحاد -12 .ي نااا نحتملاه ال ُيقابال ب اع البرماة.
 -13تعلي اآلباا في طريقه امتساا الطهارب -14 .تُعطن مع نة اهلل للذيد يااهع د -17 .ممماد نقاعر د ناتعل
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طريااق الممااال؟  -16ال نسااتطيع د نبااذل ماه عنااا لمااي نحصاال لااي الممااال بااع د رحمااة اهلل -15 .نص ا
ملتلفة ت ضح ننا ال نستطيع مل ي ش  ،يلات

بلالصانا باع د مع ناة اهلل -18 .مياف صابحنا فاي حماياة

يضاا بعنايتاه اإللهياة الي مياة -19 .تسالمنا اإليمااد المارتبط
ب اساطة نعماة اهلل ،لاي فقاط بعطايااه الطبيعياة ،لماد ً
بنعمااة اهلل مااد قباال ربائنااا القااعماا -21 .شاال غلبااه ر شارير بساابا التاااعيف -21 .مثااال يا رش ملااأ يها ذا
ي ضااح لنااا ثمااار المبرياااا -22 .سااق ط ماال نف ا متمب ارب تحاات لااعاع ر ش اريرب -23 .ال ُيممااد الحصا ل لاان
الممااال ىال مااد لااالل فضاايلة الت اضااع -24 .مااد الااذي ُيهاااا بالمبرياااا الر حااي مااد الااذي يهاااا بالمبرياااا
الاسعاني -27 .صاف للمبريااا الاساعاني ،الشار ر التاي تنشاا ناه فاي نفا

ال ارهاا -26 .الراال الاذي يبناي

ميااا ماد سااي ىلاان سا  -25 .صااف األلطااا التااي تنشااا فااي لطيااة المبرياااا-28 .
لان سااا سااي ينحااعر ي ً
د مبرياا حع اإلل ب ،ىذ طاع ىلن قات ماا -29 .العالماات التاي بهاا تاعرأ د المبريااا الاساعاني ماتممد فاي
المصاااا بحالااة فتا ر بساابا المبرياااا فااي د يقا ع رلاريد -31 .ميااف نتغلااا لاان المبرياااا،
الاار  -31 .رغبااة ُ
نبلغ ىلن الممال؟  -32المبرياا المحط لمل الفضائل يتحط بالت اضع الحقيقي -33 .الج لطية المبرياا.
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