
2021السنة السابعة عشرة                                                                                                   العدد الثاني عشر، أيلول
_____________________________________________________________________________

 العلم لوحِده مؤٍذ
األرشمندريت يعقوب كاناكيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

اْلِعْلُم َيْنُفُخ، َولِكنَّ "العلم قوة والمحبة هي الهدف؛ عندما يسيران جنًبا إلى جنب، تكون النتيج��ة رائع��ة. 

َة َتْبِني  )اْلَمَحبَّ ا1:8كورنثوس 1'' اجمْع العلم والمحبة معً�� ". يحّثنا القديس مكسيموس المعترف على أن:  )

]وستصبح متواضًعا بالمنظر، صانًعا روحًيا، تبني نفس�ك وك�ل َمن حول�ك  [.يحل�ل األب الق�ديس ه�ذه1"
د لهذا، المحبة تبني ألنها ال تحس�د وال تحتض�ن َمن يحس�د وال تتب�اهى بم�ا ُيحس�َ "القضية بوضوح كبير: 

فيليبي  )عليه وال تعتبر أنها هي أو َمن تحّب قد أدركت المعرفة الكاملة  ( إنها تعترف بما ال تع��رف،12:3"
من . ومن ثّم يض�يف:  "دون أن تخجل من ذلك. لذلك اجعل ذهنك متواضعًا وجّهزه ليتقّدم في المعرفة "

ر في ال�داخل فق�ط، الطبيعي أن يصاحَب الكبرياُء والحسُد العلَم، ال سيما في بداية المعرفة. ينم�و التكبّ�
ه لمن لدي�ه العلم. أم�ا خارجي�ًا فِمن ال�ذين ل�ديهم أما الحسد ففي الداخل والخارج. داخلي�ًا الحس�د موجّ�

. "العلم

المحب�ة تقلب أش�ياء ثالث�ة. ألن الن�اس يحب�ون، فهم ال "كيف تساعد المحبة في هذا؟ يالح�ظ الق�ديس: 

يتباهون، لذلك ليس يبقى سؤال عن التكبر. ال يوجد حسد داخلي، ألن فائض المحب��ة ليس حس��ودًا. وال
(. ل�ذلك، فق�ط4:13 كورنث�وس 1)يوجد حسد خارجي، ألن القلب المحب ُيظِهر الصبر والص�الح للجمي�ع 

. إن عالمات موهبة العلم بدون محبة واضحة "باكتساب المحبة ُيمَنع العلم القائم من أن يصير شيطانيًا

يقتلع�ون "للغاية. يحِزن الناس اآلخرين ويغ�ّذي الكراهي�ة والش�ر تج�اه اآلخ�رين، كم�ا ل�و ك�انوا بأي�ديهم 

. "أعينهم باألشواك والحسك

السؤال الب�ديهي ال�ذي يجب طرح�ه اآلن ه�و كي�ف يمكن الجم�ع بين العلم والمحب�ة. لننظ�ر إلى الطري�ق
إذا ك�ان المس�يح يس�كن في قلوبن�ا باإليم�ان، كم�ا يق�ول الرس�ول "الذي نقله إلينا الق�ديس مكس�يموس: 

كولوسي 17:3)أفسس  ) وكل كنوز الحكمة والمعرفة مخبأة فيه  ( ، فإن كل كنوز الحكم��ة والمعرف��ة3:2(
تكون مخفية في قلوبنا، وتتجلى في قلوبنا بما يتناسب مع درجة تطهير كل واحد منا من خالل مراقبة

متى  طوبى ألنقياء القلب ألنهم يعاينون اهلل  . المسيح نفسه قال بوضوح:  )الوصايا " " في الختام،(. 8:5"
ا ق��وة للن��اس، ولكن ب��دون اكتس��اب العلم يتطلب جه��ًدا؛ واكتس��اب المحب��ة يتطّلب ال��دم. العلم ه��و حقً��

المحبة ال يكون زائدًا عن الحاجة ومبتذالً وحسب، بل قد يصير أيًضا خطرًا ومدمرًا.
[1] Φιλοκαλία ΕΠΕ 14, Μαξίμου του Ομολογητού, Θεσσαλονίκη, 2006.
Source: Αρχιμ. Ιάκωβος Κανάκης. “Η γνώση μόνη της είναι επικίνδυνη”. Πεμπτουσία. 20 Σεπτεμβρίου 
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