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حول لجم اللسان:اضبط نفسك حتى الدم 
المتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول

نقلته إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ُه، َفِدَيانَ�ُة ه�َذا َباِطلَ�ٌة  ٌن، َوُهَو لَْيَس ُيْلِجُم ِلَساَنُه، َبْل َيْخَدُع َقْلبَ� ُه َديِّ نَّ َحٌد ِفيكُْم َيُظنُّ ا' ْن كَاَن ا' "ا. يعق�وب)"
32:2.)

ن�ه يعم�ل من أج�لألبأن اإلنسان الذي يحَسب نفسه تقيًا في هذا المقطِع يقول الرسول القديس يعقوب 
جميعال ج��دوى من و روحيًا، ينمَو وبالتالي يخدع نفسه، لن ،الرب ولكنه في الوقت نفسه ال يكبح لسانه

 تجلب له أية فائدٍة من أي نوع كان.الفهي  ،الشعائر الدينية التي يؤديها
.سةيالكنفي تبدو كلمات الرسول ه�ذه قاس�يًة نوع�ًا م�ا، ولكْن م�ع األس�ف، ك�ل ه�ذا يحص�ل في حياتن�ا 

 فيبطئ��ًاموس��ابقًا في األص��حاح ذات��ه يق��ول الرس�ول أن على اإلنس��ان أن يك��ون س�ريعًا في االس��تماع 
راجع يعقوبالتكلم (.2:3)يعق�وب  إن كان أح�ٌد ال يع�ثر في الكالِم ف�ذاك رج�ٌل كام�ٌل (، أو مجددًا:22:2) 

ناِم نَمأن اإلنسان الذي تكون كلماته طيبًة وال تقوده إلى أية أخطاء ه��و إنس��ان كام��ل. ولكْن بهذا يعني 
.أعمالنا جميععلى وكامل؟ ال أحد، مع األسف. جميعنا نحمل ختم عدم الكمال على أنفسنا 

على شاكلة أذهاننا وقلوبنا، هكذا ستكون كلماتنا
؟ على س�بيل المث�ال،جمهَلإن اللسان، بكل تأكيد، يجلب لنا قدرًا كبيرًا من المعاناة، ولكْن كي�ف نس�تطيع 

 ما نقوله، ثم يحصل أمر غير س�اٍر أو تج�ري محادث��ٌة م��ا،منتبهين إلىنستطيع ضبط أنفسنا طيلة النهار 
هو مجرد عض�ٍو من أعض�اء الجس�د. ال–مجددًا. بالطبع، ال ُيالم اللسان بحد ذاته على أي شيء  ونسقط 

 ال�ذي يرس�ل األوام�ر للس�ان ح�ول م�ا يجب قول�ه. إذا أعطىعقلناأي  يتحكم ب�ه، نَمُيالم اللس�ان وإنم�ا 
 في ذهنن�ا ال�ذي غالب�ًات�تركز أن المشكلة يّتضُحالذهن للساِن مادًة جيدًة فإن األخير ينتج كلماٍت جيدة. 

 كهذا بأن اإلنسانخامٌلفي أحاديث فارغة. يشهد ذهٌن  باستمراٍر نخرُطي وبالتالي شاغرًا تمامًا،ما يكون 
-أي عمٍل روحي. لهذا اعتبر اآلباء الروحيون  وما زالوا يعتبرون  الصمَت واالنتب�اه إلى كلماتن�ايقوم بال  -

إحدى أهم عناصر الحياة الروحية.
في الص�حراء لكن�ا ص�امتين طيل�ة النه�ار. ولكنأقمن�ا . فق�ط ل�و بالنس�بة لناذلك مستحياًل  بالتأكيد يبدو

سأخبركم من خبرتي الشخصية: حتى ولو كان اإلنسان دائمًا في الصحراء وصامتًا طيلة النهار ف��ذلك ال
تكلمي ذهنهم ّ أن�اس ص�امتون دائم�ًا ولكنهن�اكيكفي. على ذهنه أن يتعلم الص�مت. على س�بيل المث�ال، 

 ال منتهي�ًا منياًلَس جريُيظاهريًا، يبدو هذا اإلنسان صامتًا للغاية وهادئًا، ولكنه داخليًا أي أنه . ارستمربا
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األحاديث الفردي�ة والج�داالت واألع�ذار وم�ا إلى ذل�ك، مث�ل طاحون�ٍة ت�دور بال توق�ف. ه�ل من الممكن
إيقافها؟ وه�ل ه�ذا ض�روري؟ في النهاي�ة، من المهم ع�دم إيق�اف الطاحون�ة، وإنم�ا إعطاؤه�ا محاص�يل

أن نضع قمحًا جيدًا في الطاحونة حتى يخرج دقيٌق عالي الجودة.– جيدًة للمعالجة 
 على،عليهفلذلك من المهم إعطاء أذهاننا غذاًء للعمل الروحي. إذا كان اإلنس��ان غ��ير ق��ادٍر على الص��الة، 

 أن يمتلك أفكارًا حول أمٍر إيجابي. إن القراءة الروحية واالستماع إلى العظات والتواجد بص��حبة،األقل
 حين ت�دخل عق��ل اإلنس�ان. علىً طيبةٍ كلم��اتدِ��َلت األك��ثر إف�ادًة، وال��تي المحاص��يلأناٍس روح�يين هي 

سبيل المثال، إن اإلنسان ال��ذي يق��رأ س��ير القديس��ين والكتب الروحي��ة ويس��تمع إلى كلم��ة اهلل وم��ا إلى
ويفكر باستمرار باألمور الجيدة. وعلى عكس ذلك، فإن اإلنسان الذي يش��اهد أو يس��معذهُنه  ُذلك، يعمل

 الق��ذارات المتجمع��ة في ذهن��ه، كاإلدان��ة والتج��ديف وغ��يربإطالِق، يتسمم ذهنه ويبدأ لسانه ًاأمرًا سيئ
ذلك. 

إن لساننا مثل الصنبور، تفتحه فتخرج المياه. إذا كانت مياه الينبوع صالحة، ف��إن الص��نبور يعطي مي��اًه
ن م��ا يمأل قلوبن��ا ه��وفإليس مسؤوالً عن جودة المي��اه. وعلي��ه نفُسه صالحًة والعكس صحيح. الصنبور 

من فضلة القلب يتكلم اللسان  "في غاية األهمية. قال المسيح:  ، وهذا يع��ني أن��ه أي��ًا يكْن(34:12متى )"
. إذا كان قلبك ممتلئًا باألفكار الصالحة حول اآلخرين، وكنت ُتلِزملسانك فإنه سيكون على ِقلبالما في 

تتكلم س��تكون كلمات��ك فياض��ًة بالمحب��ةحين فنفس��ك بالمحب��ة واإلحس��ان و العط��ف والتفّهم والص��بر، 
، فإن��كّالحسد والحق��د والس��خط وهلم جركوالشفقة وما إلى ذلك. إذا كنت توّلد في قلبك أفكارًا سيئًة، 

حين تفتح فمك سينسكب منه هذا الشر كله.
، ف��إنُوبالتالي فإن الصراع مع اللسان يحصل عميقًا في داخلن��ا. ولكي ن��ربح ه��ذا الص��راع، كم��ا أس��لفت

الصالة وقراءة كلمة اهلل والكتب الروحية واالستماع إلى العظات والتواجد في الكنيسة والتواص��ل م��ع
 جدًا. مثاًل، لنُقْل أن شخصًا يعمل في مك��اٍن م��ا، حيث يس��مع لغ��ًة بذيئ��ًةٌةمفيدهي أموٌر أناٍس صالحين 

حتى، يبدأ بترداد هذه الكلمات في داخل�ه، ألن�ه حين يس�معهاذلك بكثرة، وبالتدريج، وبدون أن يالحظ 
طيلة الوقت يعتاد عليها ويمتلئ منها. وح�تى ول�و لم يق�ل ه��ذه الكلم��ات بص�وٍت مس�موٍع فإنه�ا تعيش

 ولطفاء وروحيين،دمثينداخل عقله. وعلى عكس ذلك، حين يكون اإلنسان محاطًا بأشخاٍص هادئين و
كلَّ َمْن حولَه.تفيد  يتعلم هذه األمور الجيدة وكلماُته ال تفيده هو فحسب، بل وأيضًا نفسهفإنه هو 

 اضبط نفسك حتى الدم!
ك��ثرة الكالم ال تخل��و من المعص��يةمن المهم جدًا تجنب الكالم البطال أيضًا.  "يق��ول الكت��اب المق��دس:  "

. إذا بدأت بالتكلم بال حس��يٍب وال رقيٍب في ك��ل م��رٍة س��نحت ل��ك الفرص��ة بإقح��ام كلم��ٍة،(19:10ل أمثا)
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 اإلدانات واالتهامات وكل م��ا منكفإنك لن تنجو من الخطيئة. بشكٍل أو بآخر، وفي مرحلٍة ما، ستتسّرب
تبقى. إن العالج األكثر فاعليًة لهذه الخطيئة هو اللجام. أولئك ال��ذين عاش��وا في جب��ل آث��وس وتع��املوا

 غ�ير مطي�ٍع وال تس�تطيعٍبغلفي ح�ال وج�وِد  جي�دًا. على س�بيل المث��ال، ه�ذام�ع الحيوان��ات يعرف��ون 
 هو اللجام؛ حين تسحبه، يتألم الحيوان ويب��دأ بتنفي��د م�اجعالناتحريكه بكل بساطٍة، فإن الحل الوحيد 

لجم فيما يتعلق باللس��ان،نهيتوقعه منه سيده. إ يعقوب الفعَل  " ليس بال هدٍف أن يستخدم الرسوُل  " ) (

ألن اإلكراه واإلجبار ضروريان حق��ًا لض��بط النفس. في النهاي��ة، جميعن��ا مخلوق��اٌت عاقل��ة، والكلم��ة هي
اآلن "غريزتنا الفطري�ة. نري�د أن نتح�دث ونري�د أن نجيب. ولكْن يجب أن نكبح لس��اننا ونق��ول ألنفس�نا 

. إنه ألمٌر صعب للغاية. إنه صراع حقيقي. "الزم الصمت

الباتيريكون  (  حالًة كان فيها ش��خٌص م��ا وقح��ًا تج�اه ش�يخه، وق��د ح�اولPatericon)يصف كتاب اآلباء 
قُه. الشيخ بكل قوته أن يضبط نفسه عن الرد على هذه الوقاحة. بعد بره��ٍة امتأل فم الش��يخ بال��دِم وبص��َ
أيها الشيخ، ما الذي حصل؟ من أين أتى ال��دم؟ ف��أخبرهم بأن��ه أج��بر نفس��ه بش��دٍة "سأل اآلباء الشيخ:  "

 أشعره بالتحسن.هاََبْصقعلى الصمت لدرجة أن الكلمة الفظة استحالت دمًا في فمه، وأن 
حين قرأت هذه القصة ظننت أن ما حصل مع الشيخ كان شيئًا فائقًا للطبيعِة وأن��ه يمكن أن يح�دث م�ع
النساك العظماء فقط. ولكني ُعدُت الحقًا وس�معت قص�ة مش�ابهة من ش�خٍص آخ�ر، علم�اني. خ�دم ذل�ك
الرجل التقي في الجيش. ذات يوٍم تجرأ جندٌي شاٌب مرؤوُسه على إهانته. فقط تخيلوا كم تطلب األمر
من قوٍة من هذا الضابط كي يمتنع عن االقتصاص من الشاب ألج��ل اإلهان��ة. في النهاي��ة، ه��و أك��بر س��نًا

 لي هذا الضابط ال��ذي لم يكن يع��رف تل��كقالمنه بكثير، وأعلى رتبًة، وكان بإمكانه أن يفعل به ما شاء. 
أيه��ا الش��يخ، ك��ان علّي أن أض��بط نفس��ي بش��دٍة لئال أرّد على وقاحت��ه "القص��ة من كت��اب الب��اتيريكون: 

. فكّرُت بأ قصته مشابهٌة جدًا لتلك التي في الباتيريكون، وبأنه ب��رهَنن "وأعاقَبه، حتى امتأل فمي بالدم
 مع نفسه لئال ُيطِلَق العنان للسانه.يتصارعبوضوٍح شديد كم على اإلنسان أن 

إنه من الصعب على وجه الخصوص أن تبقى صامتًا حين يك��ون الح��ق إلى جانب��ك وذل��ك يمزق��ك إرب��ًا.
فيص��راٌع حقيقٌي  ب��دأيويأتي شخٌص ما إليك ويتصرف معك بغطرسٍة، ولكنك ال تريد أن ت��رّد بالمث��ل، 

 صوتنا الداخلي الذي يصرخ في وجهنا حول صحة موقفن��ا، فإن��ه س��يكونلِنقاتداخلك. إذا تعلمنا كيف 
عن��دهايب��دأ فأمرًا خالصيًا لنا. يستحق األمر أن يضبط اإلنسان نفسه على األقل مرتين أو ثالث م��رات، 
 آخر.أحٍدبكبح قوة الكلمة الشريرة بداخله التي تعيش فينا مثل الوحش الذي يريد االنقضاض على 

حين يكون الصمت أسوأ من الكالم
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منحين ن��راقب كلماتن��ا نتعلم كي��ف نك��ون متنّبهين، وبالنتيج��ة نص��بح منتبهين لآلخ��رين. في النهاي��ة، 
 يتكلم طيلة الوقت، ولكنه أيضًا ش��خٌصنَميتكلم كثيرًا ال ُيصغي أبدًا. اإلنسان الكثير الكالم ليس فقط 

ال ُيصغي أبدًا. وبالتالي، لكي تسمع، يجب أن تتعلم أن تصمت. القتن��اء الص��الة واالنتب��اه يجب أن تتعلم
 للعديد من الفضائل.ٌالصمت. الصمت فضيلة عظيمة، وهي أم

نك��ون ص��امتين،في بعض األحي��اِن . ألنن��ا بال��ذهنكما يقول اآلب��اء القديس��ون، يجب أن يك��ون الص��مت 
ال��تيو، ناِوجوه نعبس وجوهنا. إننا في هذه الحالة نتكلم ال باللسان ب��ل بتع��ابير عيِنهولكننا في الوقت 

يمكن أن تكون أسوأ من الكلم��ات أحيان��ًا. كم��ا يمكن لبعض حركاتن��ا، ب��دون أي كلم��اٍت ُمطلق��ًا، أن ت��ؤذي
بوج��ٍه مس�تاء. يب�دوتبتع��د عن�ه يح�اول أح�ٌد م�ا أن يخ�برك ش�يئًا فيما شخصًا آخر. على سبيل المثال، 

للوهلة األولى بأنك لم تقل شيئًا سيئًا، ولكنك في الواقع قلت أكثر بكثيٍر بمظهرك.
سأصل إلى المنزل قريبًا ولن أق��ول كلم��ًة واح��دًة لزوج��تي.ٌمثاًل، يفكر زوج " فيما هو ذاهب إلى المنزل: 

. ال! هذا  . عليك أن تتحدث إلى زوجتك في المنزل، فقط انتب��ه إلىًا صحيحليس"سوف أمارس الصمت
فيقول القديس يوحنا الس��لمي يما تقوله. ال يعني الصمُت عدم التكلم مطلقًا، وإنما االنتباه إلى كلماتنا. 

"كلمة في الصمت  بأنه التقى بإنساٍن يتكلم من الص��باح إلى المس��اء، ولكن كلمات��ه هي كالص��مت، ورأى"
إنسانًا صامتًا دومًا ولكّن صمته أسوأ حتى من اإلسهاب بالكالم. هذا يعني بأنه يمكن ب��أن تك��ون ص��امتًا

 آخر أن يتكلم من الصباح حتى المس��اء ولكنٍشخصل ذهنك يبقى مبعثرًا، فيما يمكن ّطيلة الوقت ولكن
كلماته تكون عن اهلل، عن الصالح، كلمات تعزية، كلماٍت مليئة بالمحبة. كلماٌت كهذه ال تفيد المتكلم فقط

 أيضًا. ليس الموضوع مقداَر الكلماِت بل جودتها.َهحول نَمل ب
، ب��الرغم من جه��اده وفعاًل ينطب��ق األم��ر على أّي أح��د (يقول أحد القديسين بأن��ه إذا ك��ان راهٌب ش��اٌب  (

الروحي ال يستطيع ضبط لسانه، بل باألكثر يبحث عن فرصٍة ليشارك في محادثة، ف��إن لدي��ه فراغ��ًا في
روحي��ًا بح��ٍق،  . وعلى عكس ذلك، حين يعمل اإلنس��ان  صنج يرن (الداخل وهو مثل  ( " ذهن��ه فييك��ون "

يقظة صالتية دائمة، ويتحكم بكالمه ويحب أن يكون صامتًا. إذا نط�ق إنس��اٌن كه��ذا ببض�ع كلم�اٍت على
األقل فإنها ستكون كلماٍت ذهبية. هنا يمكن مقارنة الكلمة بالملح الذي نض��يفه إلى طعامن��ا. في النهاي��ة،
ال طعَم للطعاِم بدون ملٍح، وال ن�رغب بأكل�ه. األم�ر ذات�ه يحص�ل حين نض�يف ملح�ًا زائ�دًا إلي�ه: ال يع�ود

. لذلك فإن قلة الكلم��ات واإلف��راط به��ا هم��ا نقيض��ان. يجب النط��ق بالكلم��اتصقهَبونريد الطعام صالحًا 
بمنطق وانتباه.

ال��تراجع عنفي ح��ال لم نتمكن من ض��بط أنفس��نا وقلن��ا م��ا قلن��اه، م��اذا يجب أن نفع��ل؟ كي��ف يمكنن��ا 
وأدركت ذل��ك ف��ورًا، فِمن األفض��ل أن تطلب المغف��رة مباش��رًة:لقريب��ك كلماتن��ا؟ إذا قلت ش��يئًا محزن��ًا 

". إْن لم يكُْن صديقك قد سمع الكلمات المسيئة التي وجهتها له، فإنهسامحني يا أخي، لقد قلت الكثير"
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".كما تعلم يا أخي، كنت البارح��ة بص��حبة بعض األص��دقاء وقلت عن��ك كالم إدانة"لخطأ كبير أن تقول: 
هذه الخطيئ��ةمن األفضل في هذه الحالة أال تخبره عن ذلك كي ال تقوده إلى التجربة، بل أن تتوب عن 

ٌل كامل"سرًا أمام الرب، وأن تن�وح على س�قطتك وتص�لي.  َذاَك َرجُ�� ُر ِفي اْلكاَلَِم فَ�� ٌد الَ َيْعثُ�� حَ� ْن كَ�اَن ا' " ا.

 مّنا كامل؟ بطريقة أو بأخرى، قد يفقُد كل واحٍد مّنا السيطرة علىَمن يقول الرسول. ولكْن ،(2:3)يهوذا 
نفسه في مرحلٍة ما.

الجهاد ضد الكالم البطال يعيقه التعب
ص��عبتعامٌل آخر يعيق معركتنا ضد الكالم البطال هو التعب. في النهاي��ة، حين يك��ون اإلنس��ان منهك��ًا، 

 على نفسه. لذلك، يتوجب على كل أولئك الذين ال يحيون حياًة روحيًة فاعلة أن ينتبه��واةسيطرالعليه 
أس��تطيع حم��ل مئ��تيأن يصابوا لئال يسمحوا ألنفسهم  "باإلنهاك الشديد. ألنه كما يقول ناس��ك آثوس��ي: 

. من المهم لن��اواحدًا إض��افيًاباوند، ولكْن إذا أضاف أحٌد ولو باوندًا  " إلى حمول��تي فلن أس��تطيع تحّمل��ه

 واألشياء ال��تينا بكل أنواع الهموم والقلق الدائم بشأن وقتىألمجميعًا تذكر ذلك، ألن حياتنا في العالم 
 من ك��ل ه��ذا، ونص��اب ب��التعب الجس��دي والعقليونت��وترمعلين��ا القي��ام به��ا وم��ا إلى ذل��ك. نحن دوم��ًا 

والروحي. حين نكون في حالٍة كهذه، نص�ادف شخص�ًا م�ا وننفج�ر غض�بًا في وجه�ه. فلنأخ�ذ العالق�ات
 من العم�ل ووجْدتِ��ه ُمتعب��ًا وال يري��د التكلم، ال تزعجي��ه، ألن��هِاألسرّية على سبيل المثال. إذا ع��اد زوجك

منهٌك جدًا جسديًا وعقليًا لدرجة أنه ال يملك القوة للتحدث معِك.
إذ ي��أتيأخبرتني امرأة، وهي بائعة في متج��ر أحذي��ة، أنه��ا يجب أن تتحلى بالص��بر الش��ديد في العم��ل 

، واآلنه��ذا الح��ذاء، واآلن ه��ذاجدًا: أحضري لي  متغطرسون الكثير من الزبائن إليها.  أحيانًا يأتي أناٌس
 وخدم��ة ه��ؤالءغيظها ال��ذي في األعلى هن��اك، وك��ل ه��ذا يض��غط عليه��ا، وهلم ج��ر. تح��اوُل كبح كاذ

األشخاص بأدب. م�ع ذل��ك، حين تص��ل إلى الم�نزل، تنفج�ر ألق��ل األش��ياء ال��تي تص��در عن طفله��ا. لم��اذا
ُس عن يحصل هذا؟ ألن التعب يتراكم خالل اليوم، وبعدها في البيت، حين تشعر بأن�ك أك�ثر حري�ة، ُتنفِّ
ك��ل ه��ذه المش��اعر المتراكم��ة. ينبغي أن نت��ذكر ذل��ك دوم��ًا، س��واء فيم��ا يتعل��ق بأنفس��نا أو فيم��ا يتعل��ق

بأحبائنا.
حين يكون اإلنسان متعبًا أو حزينًا أو فِرحًا بإفراٍط، ال يجب أن يتكلم كثيرًا أو يتخذ أي��ة ق��رارات وه��و
في هذه الحالة. ألنه في حالة البهج��ة يمكن أن يقط��ع وع��دًا ال يس��تطيع اإليف��اء ب��ه الحق��ًا. األم��ر نفس��ه
اك العظم��اء يحصل حين يكون متعبًا: قد يقول شيئًا سيندم عليه حقًا الحقًا. لست أتكلم عن اآلب��اء النس��ّ
ا نحن العائش�ين في ظ�روف ال��ذين، بفض�ل عملهم ال�روحي، تمكن�وا من التغلب على إره��اقهم. أتكلم عنّ�
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الحياة العالمية، لئال ندفع أنفس��نا إلى الح��دود القص��وى، ألنن��ا في ه��ذه الحال��ة ق��د نفع��ل ونق��ول أش��ياء
سنأسف عليها حقًا في وقٍت الحق. إن اإلرهاق ُمرشٌد سّيىء.

"أنظر إليهم وال أستطيع أن أفهم ما الذي يمأل قلوبهم "

، كم��اِ لس��انهبكبح هلل يلجُم لس��انه. وك��ل من ال ي��رغب حب��ًاُوم وتقيًا نًاّمتديإن اإلنسان الذي يعتبر نفسه 
 الفائ��دة. إنس��اٌن يق��رأُ ذهاب��ه إلى الكنيس�ة ع�ديمَ كلّ أنيتبّين أنه تقي. ًاّظان َهنفس ُيقول الرسول، يخدع

 ل��ه؟ ن��رى كي��فلَه قوُ ما يريد ال��ربُ يومي، ولكْن هل يفهم معناه فعليًا؟ هل يفهمٍويسمع اإلنجيل بشكل
 ذريع��ة.ِ ألقلٍ ثق��ابِ كع��ودُإلى كلمات��ه. يش��تعلواالزدراُء ب��اآلخرين  ُ األنانيةتنَسلُّ وكيف يتكلم: ُيتصرف

 معه. ولكْن حالم�ا تق�ول ش�يئًاٌ رائعةٌ، ستكون لديك عالقةٌكم هو رائعوتخبُره  ُهوتمدح تتمّلُقهطالما أنك 
 هذا اإلنس��ان على اإلطالق؟ََّر عينيك. وهنا يبرز السؤال: هل تغيِخدشل مستعدٍة ٍ يتحول إلى قطةّهضد

إلى أين قادته عالقته بالمسيح؟ أين هي ثمار الروح القدس؟
في أحد األيام، رأى أحد الشيوخ بعض الرهبان الشبان يتناقشون بمرٍح ح��ول موض��وٍع م��ا ويض��حكون،

أنظرف: ماذا حصل أيها األب ؟ همفبدأ ينوح. فسأله أحد  إليهم وال أس��تطيع أن أفهم م��اُ"أج��اب الش��يخ: 
. إن انقي��اد ه�ؤالء الرهب��ان الي��افعين بس��هولٍة إلى الكالِم البط��ال يعكس ِونَ��ك َ حقيقةُ"الذي يمأل قل�وبهم

 ولم يفهموا غايتهم. لساننا هو مرآتنا.بعثرًةُم همِأذهان
 أيض��ًا إلى الع��ادة. إذا ك��انُ ذل��ك ق��د يرجعَّ العم��ل ال��روحي، ولكنُ ه�و انع��داملتَمنفُال س��اِنّلل ٌ شائعٌسبب

 أن�ه ي�رتكبدركُ�ي من ش�أن اآلخ��رين، فق��د ال قّلاًلُم أو َهنفس� مادح��ًا بافتخاٍراإلنسان معتادًا على التكلم 
، ألنه معتاٌد على ذلك. يؤذي  وال��ديا ذل��ك. مثاًل، يش��تكي دركُ��ي واآلخرين دون أن َُهنفسخطا� "بٌن ق��ائاًل: 

. ثم نلتقي به��ذا األب ٍ شيءّ، وال يعطي أهميًة أليهيننيُوي باستمراٍر َّ عليُيضحك  أن��هونُ��درك" أق��وم ب��ه
جي��دًا م�عالتح��ّدَث  ببس��اطٍة لم يتعلم هّ��ولكن العريكِة تجاه الن�اس، سُنَحليس شخصًا سيئًا. هو شخٌص 

عن ذل�ك.يقسو عليه عوضًا  أنه على الرغم من رغبته في دعِم ابنه، ّضُح باحترام. يتهمَومعاملتاآلخرين 
 التواصل مع الناس بشكٍل صحيح. من المهم أن تكونواِ كيفيةُمّوتعل. من المهم إدراك ذلك قد تعّلمهكذا 

. على سبيل المثال، في منزٍل أناكم "مؤدبين ومنتبهين، ال فضوليين وجاهلين ومصّرين باستمراٍر على  "

يتكلم فيه الوالدان مع بعضهما بطيبٍة واحتراٍم، يتعلم األوالد ذل�ك أيض��ًا. من المؤك�د أن األطف��ال الي�وم
 في المنزل.ٍ صالحةٍقدوةيتوّجُب وجوُد متأثرون بشدٍة بالمدرسة والتلفاز، ولكْن 

. أذك��رعلى حٍد سواء والروحية الدهريةكما تعلمون، قد صادفت العديد من األمثلة الجيدة في العائالت 
 أناس��ًا متن��وعين: ش��يوخًا ورهبان��ًا متوس��طي العم��رق��ابلُت في الجب��ل المق��دس ق��د ُشتِعأني حين 

ف��إنهم لم لهم، َقلتومبتدئين شبانًا، وكانوا كلهم أناسًا طيبين جدًا ومؤدبين ولبقين في المحادثة. مهما 

6



2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                  العدد الرابع، كانون الثاني 
______________________________________________________________________________

 قرر شيخنا االنتقال م�ع األخوي�ة من ال�دير إلىالمرات. في إحدى ُيقابلوا ذلك برّد فعٍل قوٍي أو فضولية
ألنس��ب لن��ا. في ذل��ك ال��وقت،واختي��اِر ا القاللي المتوفرة لرؤيةإسقيط. أردنا التجوال في أرجاء آثوس 

 لن��اها كبيرة للعمل في الحقول، وقد قدمًشاحنةإسقيط. كان رهبان اإلسقيط يمتلكون ا�عطينا مكانًا في 
 إلىُيِقّلونناعلى م��دار خمس��ِة أي��اٍم ك��انوا و ك��لَّ ي��وٍم ،. وهك��ذااحتياجاتناالرهبان بسماحٍة لتلبي��ة أولئك 

(منهم  َ ال أحدّ أننِممكاٍن ما، بالرغم   ما الذي كنا نبحث عنه بالتحديد ولماذا، واحدةٍ وال لمرةَ،قد سأل)
 ه��ذه الجماع��ةَوال ح��تى س�ؤاالً فض�وليًا واح��دًا. ه��ذا كل��ه ألن ش��يخلم يس��ألوا أردن��ا مغ��ادرة ديرن��ا. أي 

على عائالتن��ا.ذاتُ��ه  ُ لتالميذهم، وهكذا.. ينطبق األمرموهّعل همِبدورالرهبانية عّلم ذلك لمن َخلَفوُه وهم 
 ينتق�لذلكإذا كان األهل ال يشتمون وال يتلفظون بكلم�اٍت س�يئٍة، وإذا لم يكون�وا فّظين أو ُقس�اًة، ف�إن 

إلى األوالِد أيضًا. واألوالُد بدورهم سيعلمونه ألوالدهم.

انتبه لنفسك!
دينذات مرٍة نتح��دث أح��دًا، وقررن��ا أن نخت��بره. فيم��ا كن��ا ُ، زارنا في الديِر راهٌب قيل عنه أنه لم يكن يَ��

،أش��خاٍص  أتين��ا على ِذك��ِرمع��ه،  كم��ا تعلم، فالن ق��ال ه��ذا.. فالن ذهب إلى هن��اك.. "مختلفين ق��ائلين:  "

 لم تصدر عنه مثل ه�ذه الكلم�ات. تمّلص،. ولكْنعلى األقلمنه على أصغر كلمة إدانٍة  الحصول محاولين
منا كالسمكة، ألنه كان شديد االنتباه إلى نفسه. قد تعّلَم أال يطلب التعزية عبر إدانة اآلخ��رين أو النميم��ة

ال دع�وى يحش�رون أن�وفهم حيث ًا أناس�َكل� هناوعلى عكس ذلك، فإن أو اإلسهاب في الكالم أو المزاح.
، فال يس��تطيع أح��ٌد عن��دهابينهماشخصان يتحادثان يتدخل شخٌص ث��الٌث فيما . على سبيل المثال، لهم

ال يعمل روحيًا.اإلنساَن أن إلى أعراٌض كهذه  تشيُر أن يتكلم على انفراد مع اآلخر.
 الكنيسة. في النهاية، إنه ليس باألمر غ��ير الش��ائع أنِمن المحزن إدراك هذا وخصوصًا فيما يتعلق بأبناء

م��ع ذل��ك ويتبّين ، بأنه يذهب إلى الكنيسة ويستمع إلى العظات ويشترك في حياة الكنيسةَظهُريإنسانًا 
متف��اجئيناألش��خاُص غ��يُر المل��تزمين بحي�اِة الكنيس��ِة أنه ُمداٌن بكلماته. في آخ��ر المط�اف، ينظ�ر إلين�ا 

يغ��دوبسلوكنا، بأننا ال نستطيع ضبط أنفسنا عن النميمة و اإلدانة والس�خرية من اآلخ��رين. س�لوٌك كه��ذا 
لربما كل أمور مالنا وما يفكر بهِ"تجربًة لهم. قد يقولون حين يروننا هكذا:  . قد تقول:  " الكنيسة باطلة؟ "

. ه�ذا ص�حيح، ولكن الش�خص اآلخ�ر ال ي�رى "اآلخرون؟ في النهاية يمكنني أن أتوب عم�ا قلت أو فعلت

يرى األمور السطحية فقط. إنه هذه العملية التي تجري في قلبك،
، ألن من  ديانة باطلة "أظن أن هذا بالضبط ما عناه الرسول بقوله:   في الروح الق��دس يحم�ل ثم��اريحيا"

 أن نملك التوبة. إن اإلنسان الذي يتوب حقيقًة، على األقل، ثماٍر فعليناَةيأالروح في داخله. إن لم نملك 
، فهل سنستطيع حقًا التفك��يرناَونقائص ناِأخطائ نرى جميع بالحقيقة كنا إذاعن أفعاله لن يدين اآلخرين. 
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 إذا كنا أسوأ منه بمئة مرة؟  إذا فهمَت هذا، فلن تعود ترغب بإدانة اآلخرين مج��ددًا.َآخرباالنشغال بأحٍد 
 َبع�د، وبالت�الي ال يمكن�كذاتكأما إذا استمريت في إدانة اآلخرين، فهذا يعني بأنك لم تص�ل إلى معرف�ة 

أن تتوب وتتغير. 
يقول اآلباء القديسون بأن اإلنسان التائب يشبه رجاًل ت�وفي قريب�ه في منزل�ه، وه�و ج�الٌس يبكي�ه. اآلن
تخيل وجود كََفٍن وقريٍب متوفٍّ في بيتك، هل ستكون لديك أية رغبة بإدانة ما قاله أو فعله ج��ارك؟ ال،
لن تكترث لذلك، ألن الحزن يتجاوز كل شيء آخر. األمر ذاته ينطبق على إنساٍن يرى نفس�ه ميت�ًا بس�بب

خطاياه، ويرى أخطاءه وينوح عليها. إذا كان حزينًا حقًا فلن يبدأ بإدانِة أحٍد آخر.
ك�ل ه�ذا متراب�ط بسلس�لة واح�دة. إذا بَنْيَت عالق�ًة س�ليمًة م�ع اهلل، فإن�ك س�تحيا حي�اًة روحي�ة وتلجم
لسانك وتنتبه لنفسك وتالحظ أخطاءك ال أخطاء غ�يرك. ولكْن إذا ك�انت الكنيس�ة أم�رًا س�طحيًا بالنس�بة
لك، فإنك ستنقاد بسهولٍة إلى الكالم البّطال م�ع ك�ل الع�واقب المترتب�ة على ذل�ك. س�تبدو كإنس�اٍن عم�َل
النه�ار كل�ه ولم يتق�اَض أج�رًا، أو َمن تقاض�ى أج�رًا وت�بّين أن الم�اَل مزي�ف. بنفس الطريق�ة، ك�ل أعمالن�ا

الروحية باطلٌة إن لم نلجم ألسنتنا.
Source: Metropolitan Athanasios of Limassol. On Bridling the Tongue. Orthodox Christianity. Part 1:Restrain
Yourself… Even Unto Blood. 11/17/2021  https://orthochristian.com/142928.html and Part 2: Pay Heed to
Yourself! 11/18/2021. https://orthochristian.com/142929.html
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