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التجارب من اليمين
األرشمندريت خريسوستوموس من دير الكوتلوموسيو

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

اليسار حكرًا على االصطفافات السياسية. ُيستخَدم هذان المصطلحان أيًضا لتحدي��د اليمين و "ليس  " " "

من "فئتين من التجارب في الحي�اة الروحي�ة. في الواق�ع، نظ�ًرا لص�عوبة إدراكه�ا، ُتعَتبَ�ر التج�ارب ال�تي 

"اليمين األكثر خطورة.

متى تأتي التجربة من اليمين ومتى من اليسار؟ هذا مثال. إذا قّدم لك الشيطان اقتراًحا بضرورة خداع
. أنت تع��رف من أين أتت وتقبله��ا أو من اليس��ار "زمي��ل في العم��ل لمص��لحتك الخاص��ة، فه��ذه تجرب��ة  "

ترفضها. لكن إذا همست الروح الشريرة بأننا في أزمة، وأن زميل�ك في العم�ل ليس لدي�ه عائل�ة، ومن ثم
. بعبارة أخرى، يتّم إظهار التجربة كمثل ه��دف من اليمين "يمكنك خداعه من أجل أطفالك، فهذا إغراء  "

جيد، أو على األقل كشٍر ال بد منه. إنها طريقة لتلفيق ذرائع الخطايا.
. ق�د تظه�ر كمالك ن�ور، م�ع أفك�ار تق�وى ومق�اطع من قداس�ة "يمكن أن تك�ون التجرب�ة من اليمين أك�ثر  "

م للعق�ل كذب�ًة تحت س�تار الحقيق�ة. إنه�ا َتع�ِرض فض�يلًة هي، في الواق�ع، ش�ٌر الكتاب المقدس. إنها تق�دِّ
مقّنع. وهكذا، فإنها قد ُتدخل س�وء الني�ة إلى النفس، متس�ربلة ث�وب ال�دفاع عن اإليم�ان. في مث�ل ه�ذه
الحالة، يعتقد األنانيون وغير المتسامحين أنهم غيورون عن اهلل، وإال فإن التراخي والالمب��االة ينم��وان،
مغلَفين باالعتدال والوداعة. يقّدم األشخاص غير المكترثين والمتقاعسون أنفس��هم على أنهم مس��المون
ووديعون. في مناسبات أخرى، يمكن اعتب�ار القس�وة ص�رامًة أو ص�دًقا. يمكن أن يظه�ر األش�خاص غ�ير
ا أن تتخ�ذ أش�كااًل أخ�رى المتسامحين على أنهم مستقيمون وأصحاب ض�مير حي. ويمكن للتجرب�ة أيض�ً

إلخفاء طبيعتها الحقيقية، وبالتالي يمكن أن تدخل القلب مثل اللصوص وتنهبه.
ك�ان آب�اء الص�حراء يعرف�ون مكائ�د الش�يطان جي�ًدا، وله�ذا الس�بب يح�ذروننا من هج�وم أك�ثر دق�ة من
ن، اليمين. عندما يصل النوس إلى النقطة التي يصّلي فيها بحرارة، عندما نشعر باله��دوء وال��دفاع الَحس��َ
ف��إن الش��ياطين، ال��ذين يري��دون إرباكن��ا، يه��اجمون من اليمين. إنهم ال يعّرف��ون عن أنفس��هم، ب��ل هم
يختلقون مدَح اهلل وأشياَء أخرى نحّبها. ثم يعتقد النوس أنه قد حّقق الغرض من الصالة. بهذه الطريقة

يزرع الشرير بذور المجد الباطل والكبرياء في دماغنا.
الحقيق��ةَ الش��رير الحق��ائقُفي كث��ير من األحي��ان، يس��تخدم ال��روح ، لكن ليس  الحقيق��ة ". إن��ه يق��ول  " "

. ح��تى علم��اء الس��حر والتنجيم يمكنهم إظه��ار أش��ياء غ��ير مرئي��ة "الكامل��ة وال ش��يء س��وى الحقيق��ة

يتنب ، مّدعين أنهم يعتمدون على قوة المسيح، لكنهم مندمجون م�ع الش�ر ويتنب�ؤ"و ون بم�ا يري�دهؤ"ون
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خت في المجتمع��ات الشيطان منهم. هذا له أهمية خاصة في يومنا هذا وعصرنا، ألن الخرافات قد ترس��ّ
 التنجيم أنِ من الق�ديس وع�المٍالمادية وتتسلل اآلن إلى حي�اة الكث�يرين، ح�تى المس�يحيين. يمكن لكل

يخبرنا باسمنا أو بالمشكلة التي تزعجنا. لكن معي�ار القداس�ة ه�و التواض�ع والمحب�ة ال�تي ينقله�ا الن�اس
 طبيعي زكي.ٍكبخور

كيف نتعرف على التجارب من اليمين؟ أوالً، ينطبق مبدأ عام: إذا كان األمر ليس من اهلل، فإن الش��يطان
سيقّدم أفكار االفتخار. ثانًيا، يجب أن نضع في اعتبارنا أن ما يبدو صحيًحا تماًما في كثير من األحي��ان

هو مجرد انعكاس إلرادتنا الشخصية.
لقد رأى القديس أنطونيوس أفخاخ الشيطان منتشرة على األرض وتس��اءل َمن يس��تطيع التغلب عليه��ا.
وسمع صوتًا يقول له: التواضع. التواضع الحقيقي األص�يل ه�و م�ا يكش�ف أفخ�اخ الش�يطان. والتواض�ع
ليس مجّرد أفكار عن التواضع، وال بالطبع التظاهر بالتقوى والمظهر الخارجي للورع. إنه إحساس عميق

بحالتنا، بأننا أضعف من الظالل، وبأن كّل ما نفعله وكّل ما لدينا ليس ملكنا.
 كمث��ال للتواض��ع، يجب أن ن��ذكر هن��ا اللق��اء بين الق��ديس زوس��يماس والقديس��ة م��ريم المص��رية. ك��ان
القديس زوسيما رئيس دي�ر جلي�ل يحم�ل رتب�ة الكهن�وت العالي�ة. أم�ا القديس�ة م�ريم فك�انت زاني�ة في
السابق، لكنها قضت بقية حياتها في البرية ووصلت إلى ذروة القداسة. في اجتماعهما غير المتوق��ع في
الصحراء، يبدو أن ال أحد منهما كان على دراية بمكانتهم�ا ومزاياهم�ا. على العكس من ذل�ك، انح�نى ك�ل
ر. ك�ان التواض�ع ي�أتي من قل�بين منهما إلى األرض، إلظهار االح�ترام لآلخ�ر وطلب ك�لٌّ منهم�ا برك�َة اآلخَ�
بسيطين. والقلب البسيط دائًما ما يقاِرن نفسه ليس باآلخرين ب�ل بنق�اوة اهلل وقداس�ته الالمح�دودتين.

عندما تستنير الروح بالورع، تصير قادرة على تمييز مصدر الفكر أو الشعور أو الميل.
في األساس، يتّم التعبير عن التواض�ع ب�روح االسترش�اد. ك�ان األب الكب�ادوكي، الق�ديس غريغوري�وس،
ُيدعى الالهوتي، لكنه أشار إلى نفسه على أنه تلميذ مدى الحياة. ولم يقبل آب��اء الص��حراء أب��ًدا أي وحي
دون إخض��اعه أوالً لفحص رهب��ان آخ��رين أك��ثر خ��برة. يتم الكش��ف عن حقيق��ة اهلل بحي��اة االسترش��اد

والمحبة.
ن ب�أن أفع��االً خارجي��ة، أو ه�دوءًا خارجي��ًا، أو ص�راعًا مزعوم��ًا من أج�ل اإليم�ان يجعلهمِهن��اك من ي�ؤم

أن�ا الخ�اطئ بق�درًمعلمين ومستشارين وقض�اة س�امحني أو  " في الع�الم كل�ه. يمكنهم أن يقول�وا  " "  م�اِ"
يريدون، لكنهم ال يقصدون ذلك. ال يوجد تجربة أعظم من االعتق�اد ب�أن نض�النا وإيمانن�ا يعطيان�ا الح�ق
في التصرف كمحور لألرثوذكسية أو كمحققين دين�يين. إن�ه لمن الغ�ريب والمث�ير للتس�اؤل كث�يًرا م�دى
ترّسخ اعترافنا بإيماننا والدفاع عن التقليد في األنانية التي ال هوادة فيها. عندما ال يكون هن��اك تواض��ع
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ت، وأحياًنا حتى الجحود. وهذاِّ المتعنِحقيقي، يصبح القلب قاسًيا مثل الصوان ويغرق في هاوية الرأي
ما نسميه الوهم.

Source: Ιερομ. Χρυσόστομος Κουτλουμουσιανός. Ο εκ δεξιών πειρασμός. (Ἀπόσπασμα ἀπὸ Ὁμιλία). Η Αλλη
Οψις. 28 Νοεμβρίου, 2017. https://alopsis.gr/ο-εκ-δεξιών-πειρασμός-ιερομ-χρυσόστομ/

أيقونة تجارب المسيح التي تظِهره مجّربًا من الشيطان مّرًة بالمجد الباطل عن اليمين ومّرًة بالحاجة البشرية عن اليسار. جدارية* 
من القرن الرابع موجودة في طير الميتيورا الكبير في اليونان.
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