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أحاديث رهبانية
األرشمندريت زخريا زاخارو

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

تس�ُمن "الهدوئيُة ظاهرٌة روحية، جوهُر التقليِد النسكيِّ في الكنيسِة األرثوذكسية. من خالِل ممارسِة الهدوئي�ِة  "

ُم الشهداُء حياَتهم هلل و  في لحظٍة واح��دة. بينم��االملكوتيدخلون روُح اإلنساِن بنعمِة اهلل وتكتسُب أقنومًا. يقدِّ
ه في الهدوئية، يحاوُل اإلنساُن تحريُر نفِسه من الهموِم األرضيِة ليعيَش باستمراٍر في حضرِة اهلل، لتس��ميِن نفس��ِ
ص�الِة يس�وَع ذاِت العب�ارِة الواح�دة ال�تي ُتم�ارُس في الهدوئي�ة، نحن على "يومًا بعد يوٍم بق�وِة اهلل. من خالِل  "

اتصاٍل دائٍم بقوِة اهلل، كما يشرُح القديُس غريغوريوس باالماس.
دين، ولكن يجب علينا جميعًا أن نستخدَم الوقَت الذي منَحنا إي��اه اكًا ومتوحِّ ال يتعيُن علينا جميعًا أن نصبَح نسَّ
َث القديُس صفروني إلينا عن هذا المبدأ في الحياِة النسكية: إذا اقتصَر اإلنساُن على م��ا اهلل بحكمة. لطالما تحدَّ
هو ضروري للغاية، فإن اهلل يمنُحه الترَف الثميَن ليحصَل على متسٍع من ال��وقِت للعم�ِل ال��روحي. فيك�وُن ق�ادرًا
ه ح�تى يص�َل إلى المالِذ ه م�ع اهلل، وتكمي�ِل القداس�ِة في خوفِ� على تكريِس كل الوقِت تقريبًا للعم�ِل على عالقتِ�

المجيِد والهادِِئ لمحبِة المسيِح الطاهرِة التي تجعُل اإلنساَن غير قابٍل للفساد.
جميعنا لدينا وظائُف في أديرِتنا وأحيانًا قد تكوُن صعبًة للغاية. في بعِض األحيان قد نعم�ُل لم�دِة اثن�تي عش�رَة
ساعًة في اليوم، ولكن عندما يك�ون ذل�ك بس�بِب ض�رورِة الحي�اة، فه�ذا كلُّه مب�ارك. إذا اس�تخدْمنا وقَتن�ا بش�كٍل
نا. صحيٍح لما هو مطلوب، فسوف يمنُحنا اهلل المزيد، وسيكون لدينا الوقُت لكلِّ األشياِء ال��تي نحتاُجه��ا لخالص��ِ
في الهدوئية، نسعى جاهدين للوقوِف بال انقطاٍع في حضرِة اهلل داعين باسِمه الق�دوِس بالعق�ِل في القلب، وإذا

ا نعمل. ا ومهما كنَّ وضْعنا كل ثقِتنا في عنايِة اهلل، فإننا نناُل هذه البركَة للثباِت في حضوِره أينما كنَّ
ال تعتقْد أنك إذا اكتسْبَت صالًة متواصلة، قد ص��ْرَت ك��اماًل "ومع ذلك، يجب أال ننسى ما قالَه لنا األُب صفروني: 

. بع�د ذل�ك ت�أملُت في كلماتِ�ه"وقديسًا. الصالُة غيُر المنقطعِة هي فق�ط البداي�ُة وليس�ْت كم�اَل الحي�اِة الروحية
وأدركُْت أن الصالَة التي ال تنقطُع هي البدايُة فقط، ألنه من خالِل الدعوِة المستمرِة الس�ِم اهلل، نع�ترُف ببس�اطٍة
أن بدوِنه ال يمكننا أن نفعَل شيئًا، أي أننا نكتسُب موهبَة الفقِر الروحيِّ األساسية، التي هي الخط��وُة األولى على

طوبى للفقراِء بالروح: ألن لهم ملكوَت السماوات متى ""سلِم الكماِل اإللهي الذي تصوُره التطويبات:   (3:5.)

سؤال: كيف نهرُب بشكٍل نهائيٍّ من روِح هذا العالِم التي تحاوُل إغواَءنا في كلِّ األوقات؟
الجواب: في ممارسِة الصالِة غيِر المنقطعة، نغلُق باَب األفكاِر من العدو وكل انطباعاِت ه��ذا الع��الم ال��تي ته��اجُم
ه ح�تى يح�َرَم اإلنس�اَن من روَحنا. فالعدو يكرُه عمَل الهدوئيِة الروحيِّ ويريُد إما منَعه كلي�ًا أو على األق�ل طمس�َ
ف ك�ّل فك�رٍة وك�َل منفعِته العظيمة. إنه يعلُم أنه ال يوجُد طريٌق للتقديِس أجمُل من الصالِة غ�يِر المنقطع�ة. نوقِ�
انطباٍع يأتي من الخارج، ليس فقط من خالِل استدعاِء اس��ِم المس��يح، ليس فق��ط بمقاومِته��ا من خالِل الص��الة،
ولكن أيضًا ببناِء حالٍة روحيٍة فينا. هذا يجلُب مقدارًا من القوِة إلى قلوِبنا لدرجِة أن أفكاَر الع��دِو ترت��ُد ببس��اطة،
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أحيانًا حتى قبل أن نرى نوَع هذه األفكار. نشعُر باقتراِب أفكاِر العدِو فيس��تنفُر القلب، يس�تيقُظ ويغل�ُق م�داخَل
الحواِس وكياَن اإلنساِن كله ليحمَيه. يصبُح اإلنساُن مثل غواصٍة ال تستطيُع قط�رُة م�اٍء واح�دٌة اختراَقه�ا. ه�ذه
الحالُة الروحيُة هي أفضُل طريقٍة إيجابيٍة للحفاِظ على اإلنساِن من كل تأثيٍر غريب، وإلبقاِء روِحه منغمسًة في

روِح اهلل.

سؤال: ما سبُب وجوِد عدِم االستقراِر في حياِتنا؟
الجواب: لسنا بحاجٍة إلى االستقرار. إن عدَم االستقراِر الذي نشهُده في حياِتنا موج��وٌد لغ��رٍض، أال وه��و تعليُمن��ا

ًا عظيمًا. في كلِّ مرٍة نتنازُل فيها، نشعُر بالتواض�ِع ألنن�ا نش�عُر ب�الفراغ، ولكن إذا قبْلن�ا ه�ذا التواض�َع يمنُحن�اسّر
ال�ربُّ نعم��ًة للص�عود. نحن ال نبقى م��رتفعين، ب�ل ن��نزُل م�رًة أخ��رى ، ونحت�اُج بش�دٍة أن نتعلَم ه�ذا الطري�ق، من
ه. ه�ذا ه�و طري�ُق االنتق�اِل من األسفِل إلى ذروِة حضوِر اهلل، إلى بهجِة الوجوِد في حض�رِته واالس�تمتاِع بنعمتِ�
الظلمِة إلى النور، ومن الموِت إلى الحياة، ومن الخ�راِب إلى نعيِم االتح�اِد ب�الربِّ في ال�روح. إن�ه طري�ُق فص�ِحنا
الشخصي، الذي نعيُشه في كل مرٍة نقترُب فيها من شخِص المسيح. عندما نعت��اُد على اجتي��اِز ه��ذا الطري��ِق من

ُس في سِر عيِد الفصِح هذا. األسفِل إلى مكاٍن أقرَب إلى شخِص المسيح، نؤسَّ
لذلك، يجُب أال نشعَر باليأِس أو اإلحباِط عندما نكون كئي�بين. نحن ال نظ�لُّ في الكآب�ة، ب�ل نس�تفيُد من االمتي�اِز
الكبيِر الذي يؤهُلنا لبدايٍة جديدة. يجب أال نحطَّ من قيمِة إلهاِمنا، وال نفقَد هذا االزدي��اَد المس��تمر، ه��ذا الص��عوَد
المستمرَّ إلى حضرِة الرب، حتى نبقى دائمًا قادرين على إنشاِد ترنيمٍة جديدٍة من االمتناِن والمحبِة للرب. نعتق��ُد
أن عدَم استقراِرنا هو كارثٌة كبيرة، وأحيانًا نص�بُح ك�المفجوعين، وقلوُبن�ا ممزق�ة. وم�ع ذل�ك، ه�ذه هي اللحظ�ُة
لنصرَخ من قلوِبنا ونعترَف هلل بفقِرنا وخراِبنا. بعد ذلك، يمدُّ الرُب يَده بال كلٍل ويقوُدنا في الطريق. فنب��دأ بداي��ًة

جديدة، ونتلقى نعمًة جديدًة ونغني أغنيًة جديدة.
بالتأكيد، ال يمكُنن��ا تجنُب الص��عوِد والهب��وط، ولكن يمكُنن��ا محاول��ُة جع��ِل إقامِتن��ا قص��يرًة ق��دَر اإلمك��ان. عن��دما
ُنحَبط، نحاوُل أن نتوَب سريعًا ونستخدَم كل الوسائِل الجتذاِب نعمِة اهلل، حتى نرتفَع من جديد. س��واَء كن��ا في
األسفِل أو األعلى، يبقى امتياُزنا الكبيُر ثابتًا: الرُب يعمُل علينا. نحن م��ادٌة بين يَدي��ه، وه��و يح��اوُل تش��كيلَنا في
صورٍة كاملٍة لص��الِحه ومج��ِده. المهُم ليس إذا كن��ا ف�وق أو أس��فل، ولكن س�واَء كن��ا نعيُش أو نم��وت، أن نرض��َي

(.9:5كورنثوس 2)الرب. 

سؤال: هل االهتماُم بالعلِم أو الفنِّ أو الفلسفِة عالمٌة على الفراِغ الروحي؟
ي بدايِة حياِتنا، قد يكوُن سعيًا مشروعًا. نحاوُل أن نج��َد ش��يئًا ك��اماًل، إلهي��ًا، في ك��لِّ م��ا يعتمد. فاألمرالجواب: 

نا. إذا كن��ا فالس��فة، فإنن��ا نقوُم به. على سبيِل المثال، إذا كنا فنانين، فنحن نحاوُل أن نلتقَط األبديَّ من خالِل فنِّ
نح��اوُل ال��دخوَل إلى العق��ِل الم��اورائيِّ من أج��ِل إدراِك الحقيق��ة. س��واَء من خالِل الفنِّ أو العلِم أو الفلس��فة، م��ا
نحاوُل أن نحصَل عليه هو األبدي. ومع ذلك، فإن األبديَّ هو شخص، وال يمكننا أن نمسكَه. ال يمكننا أن نقَبلَ��ه إال
إذا كان األبديُّ مسرورًا بأن ُيعطى لنا. هذا ما نفعُله في حياِتنا في المسيح. جاء األبديُّ إلين��ا، وظه�َر كم��اُل حم��ِل
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ل إلى العل��وِم والفلس��فات، فس��يؤدي اهلل أماَم أعُيِننا. ومع ذلك، إذا أصبْحنا رهبانًا وحاولن�ا إث�راَء حياِتن��ا ب�التحوُّ
ذلك إلى خراِب حياِتنا، ألنه ال يوجُد شيٌء لنا هناك. بالنسبِة لنا، الحياُة هي فقط في المسيح. المسيُح ه��و حي��اُة

َمت لنا بالفعِل عطيُة حياِته الكاملة. العالِم وقد بذَل نفَسه من أجِلنا. لقد ُقدِّ

تكوين  لن أطلَقك إلى أْن تباركَني   ، Tسؤال: عندما كان يعقوُب يصلِّي طواَل الليل، قاَل هّلل( " . وقZZاَل26:32" )
مZZتى  ملكوُت السماواِت ُيغَتَصب اغتصZZابًا  )المسيح:  " (. كرهبZZان، نتخلَّى عن إرادِتنZZا ونستسZZلُم دون12:11"

إصرار. أليس الموقفان متناقَضين؟
ها ه. المث��ابرُة على الص��الة، والمث��ابرُة على جع��ِل إرادِة اهلل تمي��ُل نحَون��ا، هي نفس��ُ الج��واب: األم��ُر ه��و نفس��ُ
كاالستسالِم لمشيئِة اهلل. ال تعتقْد أن االستسالَم لمشيئِة اهلل هو أمٌر سلبي. عن��دما نستس��لُم لمش��يئِة اهلل ، نتأكَُّد
من أنَّ كلَّ فكرٍ فينا وكلَّ قوٍة وكلَّ ذهِننا وكلَّ قلِبنا ال يتزعزعون بثقِتنا الراسخِة برحمِة اهلّل وركوِنن��ا إليه��ا. نحن
نركُِّز كلَّ قوى نفِسنا في هذا العزم، ونصلِّي بهذا التوتِر في اندفاٍع ش��ديٍد نح��و اهلل. ه��ذا ليس استس��المًا س��لبيًا
بدون أي نشاٍط في قلوِبنا وعقوِلنا. إنه يترافُق مع زخِم الصالة. عندما نصرُّ في ابتهاالِتنا إلى الرب، قد ال ُيعطينا
اهلل ما نطلُبه، لكْن إذا قبْلناه، سنشعُر براحٍة كبيرٍة وسنكوُن سعداَء ألننا ُهِزمن��ا. على ال��رغِم من أن طلَب ص��الِتنا

ي كلمٍة منه، نشعُر باالرتياح. ُرِفَض ألنها لم تكْن إرادَة اهلل األساسية، فمع ذلك، بتلقِّ
ْدَت َك َجاهَ� نَّ يعق��وب ا� ا:  …لقد بارَك الربُّ إصراَر يعقوَب في الصالِة وقاَل كلمًة عظيمًة بقَيت كقاعدٍة لن��ا جميعً�� "

تك��وين   . َدْرَت اِس َوقَ�� َع اهلِل َوالنَّ )مَ�� ه،28:32" ألن��ك أظه��ْرت ثق��ًة راس��خًة في رحم��ِة اهلل ومعونتِ�� " بمع��نى آخ��ر،  )

. كان انتصاُر يعقوَب الحقيقيُّ نعمَة سماِع صوِت اهلل. في تلك اللحظة، ن��اَل م��ع"ستكون مباركًا في كل ما تفعُله
صوِت اهلل حالًة شعَر فيها بالقوة. لم يكن خائفًا من عيس��و وال��ذين ك��انوا ي��أتون لقتلِ��ه، ولكْن فيم��ا ك��ان يق��ترُب

منهم عمَل سبَع سجداٍت إلى األرض. من ثمَّ الَن قلُب عيسو الوحشيِّ وبدالً من قتِله سقَط على عنِقه وبكى.
لذلك نرى أنه بالرغِم من إصراِر يعقوَب على طلِبه أماَم اهلل، ف��المهُم ه��و أن��ه ك�ان يبحُث عن اتص��اٍل حقيقيٍّ م��ع
َر ك��لُّ اهلل وقد وجَده من خالِل التواضع. في اليوم التالي تذلَل مرًة أخرى أمام عيسو، وبسبب هذا التواض��ِع تغيَّ

شيء. وهكذا، حتى عندما نثابُر ونصرُّ على طلبٍة معينٍة أمام اهلل، يجب أن نكون مستعدين لسماِع صوِته، سواَء
استجاَب ابتهالَنا أم ال. قد يبدو لنا أحيانًا أن صوَت اهلّل غريٌب جدًا وال معنى له، لكنه يجلُب النجاة.

      * * *

غالبًا ما نِصُف الحياَة الرهباني��َة على أنه��ا تقلي��ٌد للحي��اِة المالئكي��ة. ه��ذا ألن تواض��َع ه��ذه الحي��اِة يش��بُه تواض��َع
المالئكِة بشكٍل خاص. في الواقع، لمثِل هذه الموهبِة يحتاُج اإلنساُن إلى تواضٍع مالئكي. يعطي ال��راهب ك��لَّ م��ا
لديه، ومع ذلك يبقى شيٌء واحٌد عليه أن يفعلَه: أن يندمَج بطريِق المسيِح المتواضعِة ليكون المس��يُح ل��ه قرين��ًا

لوق��ا  ، ك��ان في ذهن��ه كم��اُل الطريق��ِة10:17)ورفيَق س��فر. عن��دما أعطى ال��ربُّ أعظَم وص��يٍة في العه��ِد الجدي��د  )
ون بكلِّ األشياء، لكنهم يبَقون ُمفتقرين إلى شيٍء واح�ٍد للوص��وِل إلى الكم�ال: وعِي المعطاِة للرهبان. إنهم يضحُّ
س��وَن لتمجي��ِد اهلل عدِم جدواهم. عن��دها فق��ط تك��ون حي��اُتهم تقلي��دًا حقيقي��ًا للحال��ِة المالئكي��ة. المالئك��ُة متكرِّ
ين ط��بيعَتهم المخلوق��َة ب��أجنحِتهم. هن��ا تش��ابٌه بين األبدي، ومع ذلك هم ال يفقدون أبدًا تواضَعهم المطلق، ُمغطِّ
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الحياِة المالئكيِة والحي��اِة الرهباني��ة: كم��ا أن المالئك��َة دائم��ًا م��ا يح��افظون على وعِي مخل��وقيِتهم لتس��بيِح اهلل
بتمجيٍد مستمٍر وأناشيِد تسبيح، كذلك يسعى الرهباُن أيضًا إلى وعِي عدِم نفِعهم دائمًا.

نحن ال نذهُب إلى الديِر ليكون لنا مهنٌة أو نحق��َق ش��يئًا من ه��ذا الع��الم. ن��ذهُب إلى هن��اك لنتعلَّم: لنتعلََّم تواض��َع
طريِق المسيِح وتواضَع الحالِة المالئكية.

 الضيوِف وتقديُم الضيافِة لهم تقليٌد لطريِق المسيح؟ُالسؤال: هل إكرام
الجواب: بالنسبِة لنا نحن الرهباَن على وجِه الخصوص، يجب أن يكون طريُق المسيِح ه��و ه��دَفنا األساس��ي في
َمهم أك�ثَر من ا ونك�رِّ كلِّ شيء. يجب أن نعتبَر أنفَسنا أقلَّ من الناِس الذين يأتون إلينا. يجب أن نض�َعهم أعلى منَّ
أنفِسنا. يأتون إلينا باسِم اهلل، وعندما نمنُحهم راحًة روحية، يسعُد اهلُل ويب��ارُك الحي��اَة في ه��ذا المك��ان. ك��ل م��ا
نقوُم به باسِم اهلل له أبعاٌد أبدٌية وقيمٌة أبدية. قال القديُس س��يرافيم إن��ه ح��تى كنُس بيِت اهلل م��رًة واح��دًة ل��ه
مكافأٌة أبدية. وينطبُق الشيُء نفُسه إذا ساهْمنا ولو قلياًل في خالِص هؤالء الناس. بل إن البعض يختبرون نعمَة
ُع القلَب إلى حٍد كبيٍر ويكتسبون تواضعًا  ال يوَصُف يخِجُلنا. متى عرفنا كيف يتصرُف اهلل في حياِتهم، اهلل توسِّ

نكون جميعًا ممتلِئين بالخشوِع والرهبِة أماَمهم.

ً؟سؤال: ماذا يمكننا أن نفعل عندما نجرح الناس ال إراديا
ه ق��د يك��ون أك��ثَر من الالزِم بالنس��بِة الجواب: نحاوُل أن نتواضَع أماَمهم. يجب أال نكوَن متحمسين لتعليِمهم ألنَّ
للحالِة التي هم فيها. إذا استقبلناهم واهتَمْمنا بهم بتواض��ع، فس��يقوُدهم اهلل في النهاي��ِة إلى ش��خٍص م��ا أو إلى
نفِسه مباشرًة ويجعُلهم يصمدون. كما قلنا من قبل، إن الكهنَة واألساقفَة في الكنيسِة هم مواطنون من الدرج��ِة
ي خدمِتهم للخالص. في الثانيِة، والمواطنون من الدرجِة األولى هم األشخاُص الذين يأتون إليهم باسِم اهلل لتلقِّ

لوقا  َمن يخدُم هو أعظُم من المتِكئ  )الواقع،  " . بينم��ا إذا كن��ا طم��وحين ونس��عى إلى الس��لطِة واألم��اكِن27:22" )
ين. يجب أن نك��ون ح��ذرين للغاي��ة عن��دما نس��تقبُل ين، بل نحن مث��ل الوث��نيِّ المتقدمة، فنحن لسنا حتى مسيحيِّ
أشخاصًا حتى ال نجرَحهم، وال نس��يُء إليهم. إنهم ال يطلب��ون ش��يئًا. االبتس��امُة والقلُب الطيُب أك��ثُر من ك��افَيين

. أثن��اَءال��دافئ وال��وداِع ال��دافئيكمُن الس��رُّ في ال��ترحيِب "رون ب��الترحيب. ق��ال األب ص��فروني: لجعِلهم يشع
إقامِتهم، اسمحوا لهم ب�العيِش كم�ا يس��تطيعون وكم��ا يري�دون. ال تح��اولوا إص��الَحهم. إنهم ي�َرون كي�ف نعيش،

. إذا كن�ا نع��ظ، فه�ذا يع��ني أنن��ا بال تواض�ع، إال إذا ك��انت ه�ذه الخدم�ُة"وسيفعلون ك�لَّ م�ا في وس�ِعهم ليتبع��وا
عن��دما أتى ضًة إلينا من الكنيسة. بينما إذا قبْلنا الناَس كما هم، نكون متواضعين. قال األب صفروني أيًضا:  "مفوَّ

كلُّ واحٍد منكم إلّي، كنتم تمشون وأقداُمكم في الهواِء ورأسكم على األرض، لكن مع مروِر الوقِت تعلمَت تعلَّمُتم
".المشَي باستقامٍة، واآلن يمكنكم حتى تعليُم اآلخرين. اتركوا الناَس أحراًرا ، وسوف يجدون طريَقهم

إذا كَرزنا لهم، قد نغتصُب عمَل األِب الروحي. بالطبع، ليس األمُر أكيدًا. قد نقوُل كلم��َة تعزي��ٍة متواض��عٍة ومحب��ٍة
حدوا مع أٍب روحي، فيقتنون هذا االتصال. ومع ذلك ، هناك حاجٌة عندما يكون الناُس في تواضٍع تام، إلى أن يتَّ

ه��ذه هي المش��كلة: كي��ف"إلى مزيٍد من العنايِة ألن هناك خطرًا كب��يرًا. أخ��بَرني الق��ديُس ص��وفروني ذات ي��وم: 
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" بالنسبِة للراهب، الوعُي الُمش��تهى ه��و أْنيمكنك أن تعلَِّم اآلخرين فيما تحافُظ على الوعِي بأنك أسوأ الجميع؟ 
يضَع نفَسه تحت الجميِع على صورِة المسيِح الذي وضَع نفَسه في قاِع الهرِم المقلوب. عندها فقط ستكون لَديه
كلمُة عزاٍء حقيقية، بعد أن عرَف هو نفُسه ألَم هذا الطريِق المنح��ِدر. إذا أب�َدينا المالحظ�اِت بس��هولة، وإذا علَّْمن��ا

واهلل يتمُم الب�اقي. اح�ذروا  من إث�ارِةال�دافئ  وال�وداِع الدافئبسهولة، نفقُد التواضع. يكمُن السُر في الترحيِب 
لقد ول��د لن��ا ص��بي، لن��ا مخلصأيِّ شيٍء سلبيٍّ فيهم، وسيجدون طريَقهم بأنفِسهم. نحن لسنا ُمخلِّصي " العالم.  "

ل في عيد الميالد. كما نرتِّ

Archimandrite Zacharias Zacharou. Monastic Conversations. Pemptousia. 23 May 2022.   
https://pemptousia.com/2022/05/monastic-conversations/
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