التراث اﻷرثوذكسي
ISSN 1814-7038-70387038
السنة الثامنة عرشة ،العدد الثاني العارش ،أيلول 2022
مختارات آبائيةةيحور ةايح  /حياة روحية
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اﻷرشمندريت جاورجيوس كابسانيس ،اشتراك المسيحيين في صليب المسيح

المطران أثناسيوس متروبوليت ليماسول ،ال تعتمد الكنيسة على صالح كهنتها ،بل على
نعمة اهلل
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كيف ُي َ
عالج الميل إلى إدانة اآلخرين
الشيخ يوسف الفاتوبيذي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث اﻷرثوذكسي
يمكن اعتبار كل شخصية بشرية ضه ً
تكمه ل وتحفههظ كههل شههيء ،ﻷنههها
هعيفة إذا كههانت تفتقههر إلى نعمههة اهلل الههتي ّ
ً
شيئاانحوي( " انحوي(يوحنا
وتكمل كل ضعف  .هذا ما يؤكّده الرب بقوله :انحوي( " بدوني ال تستطيعون أن تفعلوا
انحوي( "تشفي كل مرض
ّ
بمعزل عن حضور النعمة ،فإن ما يلزم أيضه ًها هههو التجههاوب والتعههاون البشههري الههذي ،وفههق الوصههايا
.). 5:15ه ولكن
ٍ
اإللهية والقواعد اﻷخالقية للمنطق ،سيجلب التدخل اإللهي.

إن اﻷشخاص الذين يسارعون إلى الحكم على اآلخرين يفعلون ذلهك ﻷنهم معتهادون على فحص أفكهار وأفعههال

اآلخههرين بههدالً من أفكههارهم وأفعههالهم هم .إنهم ينسههون كلمههات الكتههاب المقههدس :انحوي( "ال تههدينوا كي ال ُتههدانواانحوي( " و

انحوي( "بحسب ما تدين ،سوف ُتدانانحوي( ".

إن العادة البليدة بإدانهة كالم وأفعهال اآلخههرين هي مهرض روحي يتهأتى من انحطههاط القهوة العقالنيههة للعقههل،

والذي هو نفسه نتاج اﻷنانية على اﻷرجح.
مصحوبا بالنقد الههذاتي ،أساسه ً
ً
هيا لتشههخيص أخطائنهها وهفواتنهها الذاتيههة وتمييزههها .إن
يُ عتبر االنكفاء على الذات،

القاعدة والعقيدة الضرورية للحياة هي تشريعات اإلنجيل ،والتي بدونها ال يمكن للنههاس أن يجههدوا أنفسهههم .إن
اةانحوي( " انحوي(رومية  ،). 2:8القادر على تحريرنا من المههوت الههذي وقعنهها فيههه ،يرسهم لنهها طرقه ًها جديهدة
وح ْال َح َي ِ
انحوي( " َن ُ
ام َ
وس ُر ِ
هعورا بالشههركة .إنههها ّ
المتفرقين إلى واحدانحوي( " وتخلق رابطة وشه ً
تعلمنهها أنّ علينهها أن نضهع
تجمع انحوي( "
ّ
للحياة .إن المحبة َ
أرواحنا من أجل إخوتنهها وأخواتنهها انحوي( 1يوحنهها  ،). 16:3وأن نحمههل أعبههاء بعضههنا البعض انحوي(غالطيههة  ). 2:6وأن نصههبح
ً
ً
واحدا في المحبة انحوي( 1كورنثوس .). 14:16
جميعا

إن الج هل بتعليم اإلنجيل يضعنا تحت رحمة الالعقالنيين ويبعههدنا عن النعمههة اإللهيههة .النههاس الههذين لم يقتنههوا
هاء في أحكههامهم .وهنهها يكتشههفون الحههق في السههؤال
معرفههة اهلل وبالتههالي هم غههير مسههتنيرين ،يرتكبههون أخطه ً

انحوي( "لماذاانحوي( " وانحوي( "إذاانحوي( " وانحوي( "ر ّب ماانحوي( "  .وهنا يبدؤون بالعثور على الخطأ ،ويصبحون معاندين ،غير طائعين ،كارهين ،وبالعموم
ً
أشرارا  .يستطيع الرب أن يرفهع عنها كهل ههذا عنهدما يقهول أنهه يعطينها وصهية جديهدة :أن نحب بعضهنا البعض

انحوي(يوحنا  ). 34:13وأن النههاس سههيعرفون تالميههذه ﻷن المحبههة ستسههود بينهم انحوي( .). 35إن الههذين حرصههوا على حفههظ
ثم هم ال يههدينون ،ال يتههآمرون
شريعة محبة اإلنجيل ،بحسب وصية الرب ،تحرروا من كل الشههرور الشههاملة .من ّ

وال يخطئون .بدون أي جهد ،قد تحههرروا من ذواتهم السههابقة ومن قههانون الفسههاد ،ﻷن كههل شههيء يقههع في كنههف

المحبة.

Source: Elder Iosif Vatopaidinos. How to cure the tendency to judge others. Pemptousia. 19
September 2022. https://pemptousia.com/2022/09/how-to-cure-the-tendency-to-judge-others/
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مختارات من حكمة القديس نيقوال فيليميروفيتش
إعداد أسرة التراث اﻷرثوذكسي
عدم المساواة

إن عدم المسههاواة هههو أكههثر حكمههة من المسههاواة َ
تم ا ّتخههاذ عههدم المسههاواة كأسههاس للعههالم
ومف َّضه ٌل عليههها .لقههد ّ
المخلههوق .يجب أن نفههرح بهههذه الالمسههاواة وال نتمههرد عليههها ،ﻷنههها ُو ِض هعَ ت بالمحبههة ال بالكراهيههة ،بالحكمههة ال

باالختالل .حياتنا ليست بائسة بسبب نقص المساواة ،بل بسههبب نقص المحبهة والتفههاهم الههروحي في مهها بيننهها.
ً
ً
روحيا أفضل للحياة وسترى أ ّنه حتى ُضعف عدم المساواة ال يمكن أن يبطههل
وفهما
أض ْف المزيد من محبة اهلل
ِ
النعيم الذي سيشعر به الناس .الناس غير متسهاويين ﻷن الحاجههة إليهم ليسههت نفسهها :لم يكن اإلسهكندر اﻷكههبر
وديههوجين على نفس الضهعف؛ بطههرس وأليكسهيوس أيضه ًها لم يكونهها قهادرين على المحبهة بنفس القهدْ ر؛ لم يكن

متساو.
بولس ويهوذا مناسبين للعدالة بشكل
ٍ
ً
متساويا يؤدي إلى إضعاف الخليقة .تقوم الحياة على عدم المساواة.
إن جعل كل شيء

ً
فعليا ال تريد المساواة .ما تريده في الواقع هو رفع الصغير والضههعيف
إذا نظرت بعناية إلى نفسك ،فسترى أنك
ً
جدا .ولكن ،ﻷنك ال تملك القدرة على رفع الصغير والضعيف،
إلى نفس مستوى العظيم والقوي .هذا طموح نبيل

فإنك ّ
تخفض العظماء واﻷقوياء إلى المستوى اﻷدنى.
ً
أيضا أنك تهتم بالفوز .لكن الحياة التي تحتوي على كلمة انتصار ،يجب أن تحتوي
إذا كنت تهتم بالحياة ،فال بد

ً
أيضا على كلمة عدم المساواة .أعطى اهلل القوة لألقوياء حتى يتمكنههوا من مسههاعدة الضههعيف ،الههثروة لألثريههاء
ّ
فهموا الحمقى.
حتى يتمكنوا من القيام بأعمال الخير ،الحكمة للحكماء ليعلموا الجاهل ويُ ِ
لقد شارك الرب مواهبه بين الناس بطريقة غير متكافئة ،وبسبب هذا التفاوت ،سيكون هناك نشههاط مسههتمر في
حياة الناس .ال يالم أحههدٌ على أنههه لم يههدخل ههذه الحيههاة بإمكانيهات أكههبر ،لكنهه سهيكون مسههؤوالً إن لم يطههوّ ر
مواهبه إلى أقصى حد ،إن لم يستخدم مواهبه لتبرير وجوده وإتمام رسالته.

 رومزم( "ريخلا ْعنصاو ،رشلا نع ْدح“ ْ
حد عن الشر ،واصنعْ الخير رومزم( "  رومزم(مزمور )15:33

تلخص هذه الكلمات كل الجهود التي يجب أن نبذلها هنا في العالم ،على اﻷرض ،بجسدنا اﻷرضي الطههبيعي .مهها
المعنى الذي يجب أن يكون لعملنا وماذا يجب أن يكون هدفههه؟ إنههه اكتسههاب عههادتين :أوالً تجنب الشههر؛ وثانيه ًها

فعل الخير.

ً
ً
واضحا ،ﻷن الخطيئة ْ
تظ ِلمههه .من ناحيههة
جزئيا فقط دون أن يكون
يخبرنا ضميرنا ما هو خير وما هو شر ،ولكن
أخرى ،في ما يتعلق بما هو صالح وما هو شرير ،فإن تعليم المسيح يتحدث إلينا بشكل كامل وواضح.

أيها اإلخوة واﻷخوات ،ما الذي يريده المسيح منا؟
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ً
ً
ً
دائما نحو الخير.
دائما إلى الشرق ،كذلك يجب أن تتطلع أرواحنا
تماما كما يتّ جه هيكل كنائسنا
إنه يطلب أنه،

يجب أن نترك الشر وراءنهها في الظههل؛ يجب أن نههترك الشههر في هاويههة النسههيان؛ يجب أن نههترك الشههر في ظالم

الماضي .يجب أن نصل إلى الخههير؛ يجب أن نفكّهر في الخهير؛ يجب أن نتههوق إلى الخههير .يجب أن نتحههدّ ث عن

الخير؛ وأن نفعل ما هو صالح.

َ
هدمر مهها
المسيح يريد بُنا ًة ال مدمرين .إذا
بنيت ما هو صالح ،في نفس الوقت ،ومن خالل نفس اإلجراء ،فإنههك ته ّ
قريبا كيفيههة بنههاء الخههير وستصههبح فه ً
ً
َ
هاعال
شرعت في تدمير ما هو سيئ ،فسوف تنسى
هو سيئ .ومع ذلك ،إذا
ً ّ
ين َّ
ين ِب ْال َخ ْي ِر انحوي(رومية  .). 9:12أكره الشههر ،ولكن ليس َمن
الش َّرُ ،م ْلتَ ِص ِق َ
ار ِه َ
شريرا .يعلمنا رسول المسيح :انحوي( "كُو ُنوا ك َ ِ
َ
شف هؤالء المرضههى ،لكن ال تقتلهم بكراهيتههك .تش ه ّبث بههالخير
يفعل الشر ،ﻷنه ليس على ما يرام .إذا
استطعتِ ،ا ِ
وبه وحده ،ﻷن الخير ينبع من اهلل وهو تابوت عهد كل شيء صالح.
أيها الرب الصالح الكلي الرحمةّ ،
علمنا أن نتج ّن ب الشر ونفعل الخير،لمجدك وخالصنا ،ﻷنهه بههك يليههق كهل إكههرام

وعبادة إلى الدهور .آمين.
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اشتراك المسيحيين في صليب المسيح
اﻷرشمندريت جاورجيوس كابسانيس ،رئيس دير غريغورويو ،الجبل المقدس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث اﻷرثوذكسي
بعد توبيخه لبطههرس ،طلب الهرب من تالميههذه أن يعيشههوا هم أيضه ًها حهاملين صه ً
هليبا .فههو يقهول أن على الههذين
يرغبون في اتباعه أن ينكروا أنفسهم ،ويحملوا صليبهم ويتبعوه انحوي(متى .). 24:16

أجاب المسيح ِا بنَي زبدى وأمهما عندما طلبوا منه أن يجلسا بجانبه :انحوي( "أنتمهها ال تعرفههان مهها تطلبههان .أيمكنكمهها أن
تشربا الكأس التي أشربها ،وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها؟ انحوي(متى ، 20ه  .). 20يتضح من كلمات الههرب ههذه

أن المسيح تألم ليترك لنا مثاالً حتى نتمكن من السير على خطاه انحوي(راجع بطرس اﻷولى .). 21:2
ليس الصليب مجرد انحوي( "تصور مسبقانحوي( " أو انحوي( "رمزانحوي( " أو انحوي( "عالمةانحوي( " للمسيح ،بل هههو أيضه ًها طريقههة حيههاة للمسههيحيين ،أو

باﻷحرى طريقة الحياة  ]فيرعتلا لأب[بأل التعريف ] للمسيحيين.
ً
تماما كما ال يمكن التفكير في المسيح الحقيقي بدون الصهليب ،فال يمكن تصهور وجهود مسهيحي حقيقي بهدون
صليب ،أي المشاركة في صليب المسيح .كما يخبرنا المخلص نفسه ،أولئك الذين ال يحملون صههليبهم ويتبعونههه

ال يمكن أن يكونوا تالميذه انحوي(لوقا .). 27:14

ولكن ما معنى أن أتبع المسيح وأحمل صليبي ،أي أن أختبر الصليب في حياتي؟

إن الذين ينتمون إلى المسههيح يصههلبون الجسههد بههاﻷهواء والشهههوات انحوي(غالطيههة  .). 24:5إنههني أنكههر ذاتي السههابقة
ً
جاهدا ﻷستأصل من داخلي النزعة اﻷنانية وحب الذات واﻷهواء الخاطئة اﻷنانية.
وأسعى
إن أشكال محبة الذات هي :قلة اإليمان أو انعدامه على اإلطالق؛ الالمباالة تجاه اآلخرين بههل واﻷسهوأ من ذلهك،

استغاللهم؛ ا ّت باع مذهب المتعة والجسد؛ الجشع والبخل؛ الحقد واالفتراء ،وكل عمل يجههرح اآلخههرين ويههؤلمهم؛
الطموح والمجد الباطل.

بحسههب اآلبههاء القديسههين ،إذا َ
تحب اآلخههرين .قههد تتظههاهر
تحب اهلل وال أن
كنت تحب نفسههك ،فال يمكنههك أن
ّ
ّ
تحب نفسك فقط وهي محبة غير صحية في ذلك.
بالقيام بذلك ولكن في أعماقك
ّ

ما لم نصلب محبتنا لذواتنا بصليب المسيح ،ال يمكننا أن نكون تالميذ حقيقيين له ،ﻷننا ال نسههتطيع أن نكتسههب

محبته الحقيقية.

ِّ
يب َر ِّبنَا ي َُس َ ْ
المقلد للمسيح :انحوي( " َح َ
ب
لهذا يقول القديس بولس،
يحَّ ،ال ِذي ِب ِه َقدْ ُص ِل َ
اشا ِلي “ا ْن “ا ْفتَ ِخ َر ’االَّ ِب َص ِل ِ
وع ال َم ِس ِ
ْالعَ الَ ُم ِلي َو “ا َنا ِل ْلعَ الَ ِم انحوي(غالطية.). 14:6
بحسب القديس إسحق ،انحوي( "العالمانحوي( " هو عالقتنا القاسههية بالعههالم ،أي أهواؤنا  .لههذا ،فههإن انحوي( "قههد صههلب العههالم لي وأنهها
ً
أيضا الرغبات الخاطئة واﻷفكار الخاطئة.
للعالمانحوي( " تعني أنني ال أتجنب الخطايا نفسها وحسب ،بل

أسراريا قد متنا مع المسيح وقمنا معه .كانحوي( "ُ َّل َمن اعْ تَ َمدَ ِل َي ُسه َ ْ
ً
يح اعْ تَ َمه دْ َنا
يمكننا تحقيق هذا اإلماتة ﻷننا
ِ
وع ال َم ِسه ِ
ِل َم ْو ِت ِهانحوي( " ،ولذا فنحن قادرون على السلوك انحوي( "في جدة الحياةانحوي( " انحوي(رومية.). 4-3:6
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في حياتنا الميتة ،قد ُم نحنا من خالل المعمودية المقدسة الحياة الجديدة في المسيح.

بعد المعمودية ،تصبح الحياة المسيحية هي الجهاد لتحويههل انحوي( "اإلمكانههاتانحوي( " إلى انحوي( "أفعههالانحوي( " .لقههد ُمنحنهها جهه ً
هادا من
ونغيه ر كههل عنصهر من عناصهر ذواتنها السهابقة
أجهل حياتنهها في المسهيح ،وهي حيهاة جديهدة متجهددة ،لننتصههر
ّ

والميتة .هذا الجهاد هو الصليب.

Source: Archimandrite Georgios Kapsanis, Abbot of the Holy Monastery of Gregoriou. The
Participation of Christians in the Cross of Christ. Pemptousia. 20 September 2022.
https://pemptousia.com/2022/09/the-participation-of-christians-in-the-cross-of-christ/
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ال تعتمد الكنيسة على صالح كهنتها ،بل على نعمة هللا
المطران أثناسيوس متروبوليت ليماسول
نقلتها إلى العربية أسرة التراث اﻷرثوذكسي
لك َّن َ
ان يُ ن ِْميانحوي( "  1كو .6:3
عاونو اهلل ،ونقومُ
وس َس َقىِ ،
اهلل ك َ َ
بعمل اهلل .انحوي( " “ا َنا َغ َر ْس ُت َو “اب ُُّل ُ
من نحن؟ إننا ُخدَّ امٌ ُ ،م ِ
ِ
عطينهها دعههو ًة
لسنا نحن البشر من نقوم بعمل اهلل ،بل هو  ]فيرعتلا لأب[اهلل ]  .نحن البشر بُسطاءُ ،ضهعفاء ،ال قيمههة لنهها ،وقههد •ا ِ
الرب لنخدُ م في الكنيسة؛ لنتق َّبل اعترافات الناس ،لنعه َ
هظ بكلمههة اهلل ،لنُقيم اﻷسههرار المقدسههة.
عيننا
ُّ
ُمحددة :لقد َّ
نقاومه ه ،ﻷن
ام متواضهعين للكنيسهة ،واهلل يقههوم بكههل شههيء ،يجب أن نعهرف ههذا وال
هذا يعني أ َّننا مجرد ُه
خ دَّ ٍ
َ
مقاومتنا هي طفولية روحي.

بشرية حيث يعتمدُ ُّ
ً
ً
هاجح أن يُ سه ِّهلم
مالك
قرر
كل شيء على
مؤسسة
ليست الكنيسة
ُ
متجر نه ٌ
عمل ُخدامهاّ .
ِ
ٍ
جودة ِ
عملَه إلى أبنائه ،ولههذلك ِابتههدأ ِّ
هائن إلى المتجههر دائمه ًها ،أوعَه َز قههائ ً
هاط العمههل .فمث ً
يعل ُمهم َّ
ال:
أدق نقه ِ
هأتي زبه ُ
ال ،لكي يه َ
هدموا لهه ضه ً
بكأس من الليموناضههة؟ضعب ًةفايض هل اومِّدق ‘ قه ِّ
هيافة بعض
شخص ما ،استضيفوه ،اعرضوا عليه :ضعب ًةفايض هل اومِّدق ‘هل ترغب
انحوي( "حين يأتي
ٌ
ٍ
ً
نبيذاِّ .
تصهرف أبنههاؤه بالمقابههل:
ولكن ،هكهذا
قدموا له هدية!انحوي( ".
الهحلقوم أو الحلوى ،بعض الهمشروب الروحي ،أو
َّ
ْ

ً
شيئا  ،فسيشتريه بدون أي ضيافة .وإذا أراد احتساء النبيذ فليذهب إلى الحانة على
انحوي( "إذا أراد الزبون أن يشتري
َ
فرغ المتجر .لم يكُ ْن أحدٌ يأتي .عههاودَ اﻷب تههولي اﻷمههور
الرصيف المقابلانحوي( " .هكذا فكَّروا باﻷمر .وبعد نصف سنة

ً
ً
مقدما لهم ضيافة الهحلقوم ،وعههادَ الزبههائن .لههو
مجددا باجتذاب الناس بالمشروب الروحي والنبيذ،
بنفسه وابتدأ
ولكن الكنيسههة ال
الذهاب إلى حيث يوجههد إكلههيروس مالطفههون.
كانت الكنيسة مؤسسة بشرية ،لكان من الجيد
ُ
َّ

لكال
تعتمدُ على صالح كهنتها ،بل على نعمة اهلل .كاهنان في كنيستين مختلفتين يقيمههان القههداس اإللهي،
ولكن ِ
َّ

أقام القداس.
بار أو
القداسين نفس القوة،
ِ
خاطئ قد َ
بصرف النظر عما إذا كان كاهن ٌّ
ٌ
ُ
هاس محههدَّ دين ،حههتى
يعمل في حياة الكنيسة ،ويجب أن نشعر بأننا أبناء كنيسة المسيح،
إن اهلل
هاء أنه ٍ
وليس أبنه َ
َ
َّ
ونتلقى
يقووننهها
المعهرِّ فين َّالذين ُّ
ولو لم نكن نستطيع االستغناء عنهم ،مثههل آبائنهها الروحههيين ومرشههدينا وآبائنهها ُ

منهم منفعة روحية.
المعرِّ ف شخصه ًها به ً
ً
َ
ولكن إذا أتينهها إليههه بعههدم
هارا،
نقارب به
أحيانا يكون اإليمان الذي
ُ
هم ًا .قد يكون اﻷب ُ
البعض ُم ّ
ْ
إيمان فلن َ
ننال أية منفعة روحية منه .وعلى العكس ،فقد يكههون اﻷب المعههرف شخصه ًها خاطئه ًها ،ولكن إذا د َنه َ
هوت
ٍ
ً
َّ
إجابة من الروح القدس.
فستتلقى
بإيمان
منه
ٍ
سأخبركم بقصة حصلت في جبل آثوس.

ُ
فهترة حينههها.
نعيش في ديهر كوتلوموسهيو منهذ
كان كثير من اﻷشخاص يهأتون لرؤيهة الشهيخ باييسهيوس .كنها
ٍ
ً
غالبا ما كههان
الف تات  ]فيرعتلا لأب[ في الطريق ] تقول :انحوي( "إلى قالية الشيخ باييسيوسانحوي( " ،وسيقودك الطريق إليه .ولكن
ُو ِضعَ ت ِ

رهبان آخرين .كانوا يطرقون الباب ويسألون:
الحجاج يتوهون وينتهي بهم اﻷمر في قاللي
ُ
ٍ
-

انحوي( "هل هنا يعيش الشيخ باييسيوس؟انحوي( "
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انحوي( "كالانحوي( "

-

انحوي( "أين ً
إذا؟انحوي( "

-

 انحوي( "قاليته أبعد أسفل الطريقانحوي( "ً
حاج آخر فيقههرع البههاب
يأتي راهب إلى قاليته
مريدا أن يرتاح ،أن يقوم بعمل روحي ،أن يصلي ...وعندها يأتي ٌّ

ويسأل:
-

انحوي( "هل هذه قالية الشيخ باييسيوس؟انحوي( "
انحوي( "ال .ليست قاليتهانحوي( "

-

انحوي( "كيف أجدها؟انحوي( "

-

انحوي( " ِاذهب على طول هذه الطريق وستقودك إلى الشيخانحوي( "

ً
أيضا ،وكان ُمسن ًّا
كان ذلك يحصل مئة مرة في اليوم .كثير من الرهبان كانوا ساخطين .عاش الشماس نيكن هنا
ً
ً
ً
جدا حينها ،أعتقد أنه كان في الثمانين من عمره ،وأطول مني بكثير ..كان رج ً
ورائعا .كانت قاليته هي
سعيدا
ال

َ
أول قالية يطرقها الحجاج التائهون ،إذ كانت في منتصف الطريق إلى الشيخ باييسيوس .في مرحله ٍهة مهها ،سه ِهئم
ً
أيضا من اﻷمر ،وحين أتت مجموعة الحجاج التالية قال:
هو
 انحوي( "هذه هي قاليته يا أبنائي .أنا الشيخ باييسيوس!انحوي( "ً
وحسنا ..لقد صدقوه.
-

انحوي( "بارك أيها الشيخانحوي( "

ويقص قصصه ًها
تجم ع الحجههاج حههول الشههماس نيكن الههذي جلس في الوسههط وبههدأ يتنبههأ ويكشههف اﻷفكههار
ُّ
َّ
روحية منوعة .كانوا سهعداء وملهَ مين .استضهافهم وأعطهاهم أشهياء صهغيرة مختلفهة ومهازحهم .لقهد أحب

المزاح.

ثم عاد الناس إلى الدير أبكر من المعتاد .سألتهم:
ً
حسنا ،كيف كان اﻷمر مع الشيخ باييسيوس؟انحوي( "
 انحوي( "-

انحوي( "أوه أيها اﻷب .وجدنا قاليته مباشرةانحوي( "

ً
ً
إياباانحوي( "
ذهابا ونصف ساعة
انحوي( " رائع! ولكن الطريق إلى مكان إقامة الشيخ يستغرق نصف ساعة
تغيبنا؟انحوي( "
انحوي( "وكم من الوقت َّ
انحوي( "نصف ساعةانحوي( "

انحوي( "ولكننا رأينا الشيخ باييسيوس!انحوي( "
يا رب ارحم!

-

انحوي( "جيد .وهل تحدثتم معه؟انحوي( "

-

قيمانحوي( "
عرفنا كل ما أردنا معرفته.
َ
انحوي( "نعم! أوه ،لقد َ
أخبرنا عن حياة كل واحد منا! يا له من حكيم! إنسانٌ ِّ

ثم قال الطفل الذي كان معهم:
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-

ً
جداانحوي( "
انحوي( " ولكنه سمين

ً
مندهشا انحوي( "إنه نحيل مثل عصاانحوي( "
انحوي( "سمين؟ الشيخ باييسيوس...سمين؟انحوي( " قلت
ً
جدا ! سمين للغاية .بطنه تبدأ مباشرة من عند رقبتهانحوي( " ،قال الولد
انحوي( "يا أبانا ،إنه سمين

-

ً
صحيحا هناانحوي( "
شيء ما ليس
قلت لنفسي :انحوي( "اممم.
ٌ
حسنا .اذهبوا واستريحوا .سنتحدث ً
ً
غداانحوي( "
انحوي( "

-

انحوي( "أيها اﻷب نيكن!انحوي( "

ُ
واندفعت أنا نفسي لرؤية الشماس نيكن.
وأرسلتم إلى منزل الضيوف
-

صغانحوي( "
انحوي( " أنا ُم ٍ

-

انحوي( "نعمانحوي( "

-

انحوي( "وماذا حصل؟انحوي( "

-

ً
شخصا؟انحوي( "
انحوي( " هل أتت مجموعة من الشبان لرؤيتك "؟ًاصخش نيرشعلا يلاوح امبر – ربما حوالي العشرين

-

انحوي( " سألني أحد الشبان :أين يعيش الشيخ باييسيوس؟ كيف نجده؟انحوي( " فقلت :انحوي( "أنا باييسيوس .اسههألوني مهها

-

شئتمانحوي( "  .جلست وبدأت بالتنبؤ وكشف اﻷفكار .تحدثت عن كل شيء كانوا مهتمين أن يسمعوا عنهانحوي( "
ً
حسنا يا مبارك ،ماذا فعلت؟!انحوي( "
انحوي( "
غادرت قالية الشماس نيكن وتوجهت إلى الشيخ باييسيوس

-

انحوي( "لو َتدري فقط بما حصل اليوم!انحوي( "

ً
ضاحكا.
وأخبرته بكامل القصة ،فانفجر الشيخ باييسيوس
ً
اسنا نيكن .أنقذني من الصداع الذي كان ُليصي َبني من هههؤالء
انحوي( "حسنا يا ولدي ،يا له من
إنسان صالح ّ
شم ُ
ٍ
الشبان!انحوي( "
سن معهم عن اهلل ً
حقا ،ﻷنههه كههان لههديهم إيمههان .كههان الشههيخ نيكن ملهَ مه ًها ،وبالفعههل
في النهاية ،تحدث الرجل ُ
الم ُّ
ً
ً
ً
ً
أخبرهم بأمور روحية هامة ،بدون أن يكون ً
جدا
وصالحا
رائعا
إنسانا
نبيا .أتى إلى جبل آثوس في طفولته .كان
ٍ
ً
ً
أنهاس ِسهمانٌ ولسهنا ههزيلين .ال تنظههروا إلى القديسهين
أيضا يعاني من زيادة الوزن .نعم ،نحن
ومتواضعا .وكان
ٌ
الذين كانوا نحيفين :كانوا نحيفين ،ولكنهم كانوا قديسين!

نفسي هذا اﻷمر وتوقفت عن القلق حياله .سألني:
طبيب
لي
ٌ
ٌّ
شرح َ
-

لم الكثير من الكهنة ِسمان؟انحوي( "
انحوي( "هل تعرف يا أبانا َ
ً
كثيراانحوي( "
قلت :انحوي( " على اﻷرجح ﻷننا ال نتحرك

-

همن .ولكننهها نتههوتر
انحوي( "كال يا أبانا! بل ﻷنكم أناس هادئون .الشخص الهادئ ال يغضههب أو يتههوتر ،وهكههذا يسه َ

-

ونغضب طيلة النهار ..كيف سيزداد وزننا؟!انحوي( "

قلت له :انحوي( " أنت على حق .نشكر اهلل أننا نشعر بالتوتر مرة كل شهرين أو ثالثةانحوي( "
ً
أمس وقالت لي:
هذا كل شيء .ضحكنا
جيدا اليوم ،واتصلت امرأة من أثينا أول ٍ
9
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ً
" ( ال يمكنك أن تتخيل كم أضحك حين أستمع إليكانحوي.جدا
 إنها جيدة. أنا أستمع إلى أحاديثك،انحوي( " يا أبانا
" ( انحوي( "أنت على حقانحوي:قلت لها

. وال شيء آخر،أحاديثي تصلح للضحك فقط
Source: Metropolitan Athanasios of Limassol. The Church Rests not upon the Righteousness of Its
Ministers, but upon the Grace of God. Translation into English by Jesse Dominick. Sretensky
Monastery. OrthoChristian. 2/7/2022. https://orthochristian.com/144312.html
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المرشد الروحي في اﻷرثوذكسية
الميتروبوليت كاليستوس وير
نقلته إلى العربية أسرة التراث اﻷرثوذكسي
والمرشد واﻷبوة الروحية في الكنيسة اﻷرثوذكسية هي من المواضيع التي لطالما استحوذت -وما زالت -على
اإلرشاد
ِ
اهتمام الكتّ اب والوعّ اظ والمعلمين ،كما الشههباب اﻷرثوذكسههي الههذي يههتربّى في الكنيسههة .تتههأرجح مواقههف معههالجي هههذا

ّ
والتفلت اللذين يسيئان إلى كل هذه الممارسة والتقليد الذي يحملها .إيجاد اﻷب الروحي ،الههذي
التزمت
الموضوع ما بين
ّ

ً
المعهرف
تحهديا ،مهع مها يتبعهه من أسهئلة حهول االعهتراف والفهرق بين اﻷب الهروحي واﻷب
قد يكون من أكثر المواضيع
ّ
وغيرها؛ قضية الطاعة في الكنيسة ،والتي يخلط معالجوها بين الموروث الرهباني والتراتبية المبنية على عطب؛ العالقة

َ
والمرشد ،و التي تتداخل فيها الكثير من الصور المتوارثة في المجتمع؛ كل هذه النقههاط وغيرههها تطه ّهرق إليههها
بين المرشد

ّ
المثلث الرحمة الميتروبوليت كاليستوس وير في هذه المحاضرة† .توجد اليوم عدة ُن َسهخ ﻷجزاءه منه هذه
الطيب الذكر
المحاضههرة ،والبعض منههها منقههول ومتههوفر باللغههة العربيههة ،لكن النص التههالي هههو اﻷوسههع واﻷكههثر شههموالً انحوي(أسهرة الههتراث

اﻷرثوذكسي .).

ّ
ً
نتسلق جب ً
أيضا إلى أن يكون معنا،
ال ﻷول مرة ،فنحن بحاجة إلى ا ّتباع طريق معروف؛ كما نحتاج
إذا كنا
شخص سبق له أن صعد إلى هناك وهو على ألفة مع الطريق .أن يكون بمثابههة الرفيههق والمرشههد
ٌ
كرفيق ومرشد،
هو على وجههه التحديههد دور انحوي( "اﻷ ّبههاانحوي( " أو اﻷب الههروحي؛ الشههخص الههذي يههدعوه اليونههانيون انحوي( "يارونههداانحوي( " والههروسُ
انحوي( " ستارتسانحوي( " ،وهو اللقب الذي يعني في كلتا اللغتين انحوي( "الرجل المتقدّ مانحوي( " أو انحوي( "الشيخانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 1

ً
جليها ،على
منذ البدايات اﻷولى للرهبنة المسيحية الشرقية ،تم التأكيد على أهمية طاعة الشههيخ .ههذا مهها يظهههر
ً
رهبانا سقطوا بعههد كثههير من
سبيل المثال ،في اﻷقوال المنسوبة إلى القديس أنطونيوس المصري :انحوي( "إنني أعرف
الجهاد وانتهوا في الجنون ،ﻷنهم وثقوا بأعمالهم الخاصة ولم يراعوا وصية القائل :ضعب ًةفايض هل اومِّدق ‘اسأل أباك فيخبرك ,انحوي(تثنيههة

 .). 7:32إذا أمكن ،يجب أن يعهد الراهب بالقرار في كل خطوة يقوم بها ،وكل قطرة ماء يشههربها في قاليتههه ،إلى
الشيوخ ،وذلك لتجنب الوقوع في خطأ في ما يقوم بهانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 2
إن الحاجة إلى اإلرشاد الروحي هي موضوع رئيسي في جميع أقوال آباء الصحراء :انحوي( "اعتاد الشيوخ أن يقولههوا:

ً
ً
َ
وارمه ،فهذا من أجل منفعته ...إذا وضع شخص
شابا يصعد إلى السماء بإرادته ،فأمسكه بقدميه
راهبا
رأيت
ضعب ًةفايض هل اومِّدق ‘إذا
ِ
ّ
وسل م نفسه لآلخر في خضههوع كامههل ،فال داعي ﻷن يلههتزم بوصههية اهلل ،بههل هههو يحتههاج
إيمانه في شخص آخر
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ً
فقط إلى أن يضع كل مشيئته بين يدي أبيهّ .
شيئا من المبتدئين
إذاك يكون بال لوم أمام اهلل ،ﻷن اهلل ال يطلب
بقدر ما يطلب تجريد الذات من خالل الطاعةانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 3

تحتفظ صورة الشيخ هذه ،التي كانت بارزة جه ً
هدا في أجيههال الرهبنههة المصههرية اﻷولى ،بأهميتههها الكاملههة حههتى
يومنا هذا في اﻷرثوذكسية المسيحية .انحوي( " هناك شيء واحد أكثر أهمية من جميع الكتب واﻷفكههار الممكنههةانحوي( " ،كمهها
يقههول علمههاني روسههي من القههرن التاسههع عشههر ،وهههو السههالفوفيل إيفههان كيريفسههكي ،انحوي( "وهههو مثههال الشههيخ

ً
اﻷرثوذكسي ،الذي يمكنك أن تضع أمامه كل أفكارك والذي يمكنك أن تسمع منه ،ال ً
خاصا أكثر أو أقل قيمة،
رأيا

بل ُح ْسن تقدير اآلباء القديسين .المجد هلل ،لم يخته ِهف مثههل هههؤالء الشههيوخ من روسههياناانحوي( " ]فيرعتلا لأب[ .] 4كمهها يكتب أحههد
الكهنة المهاجرين الروس في القرن العشرين ،اﻷب ألكسندر إلشههانينوف :انحوي( "إن مجههال عملهم غههير محههدود ...إنهم

بال شك قديسو ن ،هكذا يعرفهم الشعب .أشعر أنه في أيامنا المأساوية ،يسههتمر اإليمههان حيه ًها ويتقههوّ ى في بلههدنا
من خالل هذا اﻷمر بالتحديدانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 5
المرشد الروحي كشخصية  رومزم( "مواهبية رومزم( "

ً
يعينه؟ هنههاك إجابههة بسههيطة على هههذا .الشههيخ أو
شخصا ما
ما الذي يخوّ ل
ّ
للتصرف كمرشد روحي؟ كيف َ
ومن ّ
الستارتس هو في اﻷساس شخصية نبوية وانحوي( "مواهبيةانحوي( " ،معتَ رف به انحوي(أو بها  ).لهذه المهمة بالعمههل المباشههر للههروح

ح دَ ث ًاانحوي( " أو
القداس .المرشدون الروحيون ال يُ رسمون بأيدي بشههر بههل بيههد اهلل .إنهم تعبههير عن الكنيسههة بكونههها انحوي( " َه

ً
تعبيرا عن الكنيسة كمؤسسة ]فيرعتلا لأب[ . ]  6ومع ذلك ،ال يوجد خههط فاصههل حاسههم بين العناصههر النبويههة
انحوي( "واقع ًاانحوي( " ،وليس
والمؤسساتية في حياة الكنيسة .كل واحد ينمو من اآلخر ويتشههابك معههه .خدمههة الشههيخ ،هي نفسهها مواهبيهة،

مرتبطة بوظيفة محههددة بوضههوح ضههمن اإلطههار المؤسسههاتي للكنيسههة ،أي خدمههة الكههاهن المعههرِّ ف .في التقليههد

اﻷرثوذكسي ،ال يُ منح الكاهن الحق في سماع االعترافههات تلقائيه ًها عنههد الرسههامة .فقبه َهل أن يقههوم بههدور المعههرف،

يحتاج الكاهن إلى إذن اﻷسقف ؛ وفي الكنيسة اليونانية ،ال يُ سمح بذلك إال ّ
لقلة من الكهنة .ومع ذلك ،بالرغم من
ُ
أن سر االعتراف هو بالتأكيد فرصة مالئمة لإلرشاد الروحي ،فإن خدمة الشيخ ال تتطابق بأي حال من اﻷحههوال
ُّصهح ،ال عنههد االعههتراف وحسب ،بههل في العديههد من المناسههبات اﻷخههرى .إلى
مع خدمة المعرِّ ف .يقدم الشيخ الن ْ
ً
ً
ً
ً
بسيطا ،ليس من اإلكليروس ،أو قد يكون
راهبا
كاهنا ،قد يكون الستارتز
دائما
ذلك ،فيما يجب أن يكون المعرِّ ف

ً
ً
ً
راهبة أو علمانيههة ،إذ توجههدُ في التقليههد
ٌ
ِ
المشههيخة
َ
خدمة
تمههار َس
أيضهها أن
عاديهها؛ كمهها يمكن
شخصهها
حههتى
ِ
اﻷرثوذكسي أمهات روحيات باإلضافة إلى آباء روحيين  ]فيرعتلا لأب[.]  7الستارتز ،سههواء أكههان ُمسه ً
هاما أم علمانيه ًها ،يتحههدث

ً
ً
جدا من الكهنة المعرِّ فين.
غالبا ببصيرة وسلطة ال يمتلكها سوى عدد قليل

12

العدد الثاني العارش ،أيلول 2022
السنة الثامنة عرشة
_____________________________________________________________________________

يعينون بعمل رسمي من الرئاسة  ]فيرعتلا لأب[الروحية ] ،فكيف ً
إذا
ومع ذلك ،إذا لم يكن اآلباء أو اﻷمهات الروحيون َّ
يشرعون بخدمتهم؟ في بعض اﻷحيان ،يقوم أحد الشيوخ الحاليين بتعههيين خليفتههه .وبهههذه الطريقههة ،نشههأ في
بعض المراكههز الرهبانية ،كههأوبتينو في روسههيا القههرن التاسههع عشر ،انحوي( "تسلسههل رسههوليانحوي( " للمعلمين الروحههيين .في
حاالت أخرى ،يظهر الشيخ بشكل عفوي دون أي فعههل تكليههف خههارجي .وكمهها يقههول اﻷب ألكسههندر إلشههانينوف،

انحوي( "هكذا يعرفهم الشعبانحوي( " .في إطار الحياة المسههتمرة للجماعههة المسههيحية ،يصهبح واضه ً
هحا لشههعب اهلل المههؤمن -
وهو الحارس الحقيقي للتقليد المقدس -أن هذا الشخص أو ذاك اقتنى موهبة اﻷبههوة أو اﻷمومههة الروحيههة .ثم،
بطريقة حرة وغير رسم ية ،يبدأ اآلخرون في القدوم إليه أو إليها للحصول على المشورة واإلرشاد.

ّ
المعلم بل من التالميذ .إنها لَ
ٌ
غطرسة بالغة الخطورة أن يقول شخص ما
يالحظ أن المبادرة تأتي ،كقاعدة ،ال من
َ
وأخضعوا أنفسكم لي؛ أنا شيخ وعندي نعمة الروح.انحوي( " ما يحدث بههاﻷحرى هههو أ ّنههه -
في قلبه أو لآلخرين :انحوي( "تعالوا
ِ
ب دون أي ادعاء من قبل الشخص نفسه "؟ًاصخش نيرشعلا يلاوح امبر – يقاربه اآلخهرون طهالبين إرشهاده أو العيش بشهكل دائم تحت رعايتهه.
يصر َفهم ويطلب منهم استشارة شخص آخههر .في النهاية ،تههأتي اللحظههة الههتي يكه ّهف
المرجح أن
في البداية ،من
َّ
ِ
رفهم ،فيقبل مجيئهم إليه كإعالن عن إرادة اهلل .وهكذا ،فإن اﻷبناء الروحههيين هم َمن يكشههفون عن
فيها عن َص ِ
الشيخ لنفسه.
تصوّ ر شخصية الشيخ انحوي(الييروندا أو السههتارتز  ).المسههتويين المتههداخلين اللههذين توجههد وتعمههل عليهمهها الكنيسههة
اﻷرضية .من ناحية ،هناك المستوى الخارجي والرسمي والتراتبي ،بتنظيمه الجغههرافي في اﻷبرشههيات والرعايهها،
ومراكزها الكبرى  -روما والقسطنطينية وموسههكو  -و انحوي( "التسلسههل الرسههوليانحوي( " عنههد اﻷسههاقفة .من ناحيههة أخههرى،
هنههاك المسههتوى الههداخلي والههروحي و انحوي( " المواهههبيانحوي( " الههذي ينتمي إليههه المبتههدئون بالدرجههة اﻷولى .هنهها المراكههز
الرئيسية في معظمها ليست مراكز رؤساء اﻷساقفة وال المدن الكبرى ،بههل بعض المناسههك البعيههدة ،حيث تشههرق
هناك بعض الشخصيات الغنية بالمواهب الروحيههة .معظم الشههيوخ لم يكونههوا في مكانهة مرموقهة في التراتبيههة
الرسمية للكنيسة؛ ومع ذلك ،فإن تأثير كههاهن  -راهب بسههيط مثههل القههديس سههيرافيم سههاروف تجههاوز تههأثير أي
بطريرك أو أسقف في أرثوذكسية القرن التاسع عشر .بهذه الطريقة ،إلى جانب التسلسل الرسولي في اﻷسقفية،

ً
أيضا التسلسل الرسولي للقديسين وحاملي الهروح .كال النهوعين من التسلسههل انحوي()).  successionضههروري
يوجد
للعمل الحقيقي لجسد المسيح ،ومن خالل تفاعلهما تتحقق حياة الكنيسة على اﻷرض.
الهروب والعودة :تهيئة المرشد الروحي
معينين ﻷداء خههدمتهم ،فمن الضههروري بالتأكيههد أن
على الرغم من أن المرشههدين الروحههيين ليسههوا ُمسههامين أو َّ
مهيئين  .هناك نمط كالسيكي لهذه التهيئة ،وهي حركة الهروب والعودة التي يمكن تمييزها بوضههوح في
يكونوا َّ
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كمثالَين فقط ،مفصولَين عن بعضهما
حياة القديس أنطونيوس الكبير والقديس سيرافيم ساروف ،إن أخذناهما ِ

ً
قرنا.
البعض بخمسة عشر

تنقسم حياة القديس أنطونيوس بشههكل واضههح إلى نصههفين ،ت ّ
مثه ل سههنته الخامسههة والخمسههون الحههدَّ الفاصههل
بينهما .كانت السنوات من الرجولة المبكرة إلى سن الخامسة والخمسين وقت تهيئته ،أمضاها في عزلة متزايدة
عن العالم ،حيث كههان ينسههحب أكههثر فههأكثر في الصههحراء .وبحسههب كههاتب سههيرته ،فقد قضههى في نهايههة اﻷمههر

ً
عاما في حصن مهجور دون أن يلتقي بأحد على اإلطالق .عندما بلغ سن الخامسههة والخمسههين ،لم يعههد
عشرين
كبح فضولهم فكسروا المهدخل .خهرج القهديس أنطونيهوس ،وطهوال نصهف القهرن المتبقي من
بإمكان أصدقائه َ
نفسهه لآلخههرين مجانه ًها ،بصههفته انحوي( "طبيبه ًها وه َبهههُ اهلل
حياتههه الطويلههة ،ومن دون التخلي عن حيههاة الناسههك ،أتههاح َ
ً
محبوبا من الجميع ،وكان الجميع
لمصرانحوي( "  ،على حد تعبير القديس أثناسيوس كاتب السيرة .فهو يقول :انحوي( "لقد كان

يرغبون في اتخاذه ً
َ
مبادرة
حدث ،ال من خالل
متوحد إلى أب روحي قد
الحظوا أن االنتقال من ناسك
ّ
أبا لهمانحوي( "ِ .
ٍ

ً
أيضا إلى أن أنطونيههوس كههان راهبه ًها
من جهة القديس أنطونيوس بل من خالل تصرف اآلخرين .وتجدر اإلشارة
ً
ً
مطلقا.
علمانيا ،ولم يُ سَم للكهنوت

ً
ً
ً
عاما قضههاها في حيههاة الجماعهة الرهبانيههة العاديههة  ،بصههفة
مشابها .بعد ستة عشر
مسارا
اتبع القديس سيرافيم

ً
ثم في
عاما في العزلة ،أوالً كناسههك في الغابههة ومن َّ
مبتدئ ثم راهب ثم شماس ثم كاهن ،انسحب لمدة عشرين
ً
السنوات الثالث اﻷخيرة ،بعد أن طلب منه رئيس الدير العودة إلى الدير ،عاش منعزالً
حبيسا في قاليتههه .خالل

هي ،أمهها في اﻷوقههات اﻷخههرى فقههد كههانت عزلتههه شههبه
جزء من هذه السنوات العشرين ،التقى
ٍ
هكل عرضه ٍّ
ٍ
بزوار بشه ٍ
كاملة :في بداية المدة التي قضاها في الغابة ،أمضى ألف يوم على جذع شجرة ،وألف ليلة على صخرةُ ،مكرِّ ً
سا

نفسه للصالة غههير المنقطعههة؛ على مههدى السههنوات الثالث اﻷخههيرة في كوخههه في الغابههة ،لم يتحههدث إلى أحههد؛
ً
يحضههرون
حبيسا في الدير ،لم يذهب إلى الكنيسة حتى للمناولة ،بل كانوا
وخالل السنوات الثالث التي قضاها
ِ
القربان المقهدس إليهه عنهد بهاب قاليتهه .ثم في عهام  ،1813في سهن الثالثهة والخمسهين ،أنهى عزلتهه ،وخصهص
ستقب ً
ال كل من أتى إليه ،من الرهبان أو العلمانيين على السههواء.
العقدين اﻷخيرين من حياته لخدمة المشيخةُ ،م
ِ

ً
شيئا لإلعالن عن نفسه أو لدعوة اآلخرين إليه؛ كان اآلخرون هم من أخذوا زمام المبادرة في االقههتراب
لم يفعل
ً
أحيانا بالمئاتِ أو حتى باآلالف في يوم واحد  -لم يرسلهم فارغين ]فيرعتلا لأب[.] 9
منه ،وعندما جاؤوا -

بدون هذه التهيئة النسكية المكثفة ،وبدون هذا الهههروب الجههذري إلى العزلههة ،هههل كههان القههديس أنطونيههوس أو
القديس سيرافيم قاد َرين على توجيه وإلهام معاصريهما بنفس الدرجة؟ ال يعني ذلك أنهما انسحبا بهدف محدد
معلمين ومرشدَ ين لآلخرين .لقد هربا ،ليس إلعداد نفسيهما ﻷية مهمة من هذا القبيههل ،بههل
وواع وهو أن يصبحا
َ
ٍ
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ببساطة بدافع الرغبة الشديدة في أن يكونا وحدهما مع اهللَ .ق ِب ل اهلل محبتهما ،لكنه أعادهما بعد ذلك كأدوات

يعدهما ً
أبدا ،لكانت رحلتهما م ا تزال إبداعيههة للغايههة وذات قيمههة
للشفاء في العالم الذي انسحبا منه .حتى لو لم ِ
للمجتمع؛ ﻷن الراهبات والرهبان يساعدون العالم بشكل أساسي ليس بما يفعلونه ويقولونه ولكن بمهها هم عليههه،
من خالل حالة الصالة المستمرة التي  -بالنسبة للبعض منهم على أي حال  -تصبح متطابقة مع كيهانهم اﻷعمهق.

ً
شهيئا سهوى الصهالة في العزلهة لكانها مها يهزاالن يخهدمان
لو لم يفعل القهديس أنطونيهوس والقهديس سهيرافيم

ً
أيضا بطريقههة مباشههرة أكههثر .ومههع
تبين ،قضى اهلل أنهما يجب أن يخدماهم
اآلخرين إلى أعلى درجة .ولكن ،كما ّ
ذلك ،لم تكن هذه الخدمة المباشرة والمرئية هدفهما اﻷصلي :لقد كانت إحدى اآلثار الجانبيههة الههتي لم يقصههداها
هما نفساهما أو يتصوراها في البدايهة ،ونتيجه ً
هة خارجيههة للخدمههة الداخليههة وغههير المرئيههة الههتي كانهها يقهدمانها
بالفعل من خالل صالتهما.

ً
روحا سالمية ،وعندها سيخلص آالف اآلخرين من حولكانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[ .] 10هههذا هههو نمههوذج
اقتن
قال القديس سيرافيم :انحوي( " ِ
اﻷبوة أو اﻷمومة الروحية .ث ّب ْت نفسك في اهلل عندها يمكنك جههذب اآلخههرين إلى حضههرته .يجب أن يتعلم كههل
واحد أن يكون بمفرده ،وهكذا في سكون قلبه يبدأ بسماع كالم الههروح الخههالي من الكلمههات ،وبالتههالي اكتشههاف
الحقيقة عن نفسه وعن اهلل .عندئذ تكون كلمته لآلخرين كلمة قوة ،ﻷنها كلمة من الصمت.

ّ
ويعلمهم،
على هذا النحو من خالل اللقاء مع اهلل في عزلة ،يمكن للشيخ أن يشفي بحضوره .إنه يرشد اآلخههرين

ليس بكلمات النصح بشكل أساسي ،بل من خالل رفقته ،من خالل المثال الحي والمحدّ د الذي يقدمههه .إنههه ّ
يعلم

يعلم بحديثه ِّ ،
يعل ُم بحضوره بقدر ما ّ
بسكونه كما ّ
يعل م من خالل أي كلمة إرشاد ينطق بها .هههذا هههو السههبب في

ً
أي شيء لرئيس اﻷساقفة ثيوفيلوس اإلسكندري ،حيث الحههظ الشههيخ :انحوي( "إذا
أن اﻷنبا بامفو لم يجدْ
سببا ليقول ّ

لم يتقدّ س بصمتي ،فلن يستنير بكلماتيانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[ُ .] 11ت روى عن القديس أنطونيوس قصة لههها نفس التعليم اﻷخالقي:
آباء عادة أن يزوروا القديس أنطونيوس مرة واحدة كل عام ،وكان اثنههان منهم يسههأالنه أسههئلة
انحوي( "كان لدى ثالثة ٍ

ً
صهامتا دون طهرح أي سهؤال .بعهد فهترة طويلهة قهال لهه
حول أفكارهم وخالص نفوسهم؛ أما الثالث فكان يظل

َ
إلي كل هذا الوقت ،ومع ذلك ال تسألني أية أسئلة:.رخآلا باجأف ’ فأجههاب اآلخههر:
اﻷب أنطونيوس ،ضعب ًةفايض هل اومِّدق ‘انظر ،لقد
اعتدت المجيء ّ

ضعب ًةفايض هل اومِّدق ‘يا أبتي ،يكفي أن أنظر إليك:رخآلا باجأف ’انحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 12

فعليه ًها ،إن رحلههة الشههيخ الحقيقيههة ال تتم مكانيه ًها إلى داخههل الصههحراء ،بههل روحيه ًها إلى داخههل القلب .إن العزلههة
ّ
الز ً
يتعلم الوقوف بمفرده أمام اهلل فيما هو
لإلنسان أن
مة ال بدَّ منها ،ويمكن
الخارجية ،مهما كانت ّ
قيمة ،ليست ِ
ِ

مستمر في متابعة حياة الخدمة النشطة في وسط المجتمههع .إن قصههة الطههبيب اإلسههكندري الههذي كههان مسه ً
هاويا

هبين لنهها أن
للقديس أنطونيوس ،والذي كان طههوال اليههوم يههر ّنم التسههبيح المثلث التقههديس مههع المالئكههة  ]فيرعتلا لأب[ُ )]  13ته ّ
15
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الحياة النسكية وانحوي( " المالئكيةانحوي( " ممكنة في المدينة كما في الصحراء .إن صالة القلب غير المنقطعة ليست

َ
محصورة في عزلة الصحراءْ .
أمثال طبيب اإلسهكندرية قد أنجهزوا الرحلهة الداخليهة دون قطهع روابطهم
إن
إذ َّ
الخارجية مع المجتمع.
هذا النمط من الهروب والعودة ،إذن ،ال ينبغي فهمههه بطريقههة حرفيههة ومحههددة .ليس من الضههروري التعبهير عن

المرحلتين  ]فيرعتلا لأب[أي الهروب والعودة ] بعبارات خارجية ومكانيههة؛ وعلى نفس المنههوال ،ال يمكن دائمه ًها تميههيز الهههروب

والعههودة بشههكل حاسههم في تسلسههل الزمههني .فلنأخههذ على سههبيل المثههال القههديس إغنههاطيوس بريانشههانينوف،
تدرب في اﻷصل كضههابط في الجيش ثم انسههحب إلى ديههر .ولكن بعههد
المعاصر اﻷحدث للقديس سيرافيم ،فقد ّ
أربع سنوات فقط في الرهبنة ،عُ ّي ن في سن السادسة والعشرين لتولي مسؤولية جماعة ناشطة ومؤثرة بههالقرب
ً
ً
أسهقفا .بعهد أربههع سهنوات
عامها كهرئيس للجماعهة ،أصهبح
من وسط مدينة سانت بطرسبرغ .بعد أربع وعشهرين

استقال ليقضي السنوات الست المتبقية من حياته كناسك .وهكذا ،في حالة القديس إغناطيوس ،سههبقت فههترة
طويلة من العمل الرعائي النشط واﻷبوة الروحية فترة العزلة الهدوئية .في اﻷصل ،عنههدما عُ ّين رئيسه ًها للههدير ،ال

ً
سريا إلى القلب بشكل مستمر خالل السنوات العديههدة الههتي تههرأس فيههها
بد أنه شعر بعدم االستعداد ،فانسحب

ً
ديرا وأبرشية؛ لكن هذا الواقع لم يأخذ تعبيره الخارجي حتى نهاية حياته .إن حيههاة القههديس ثيوفههان الحههبيس
ً
ً
ً
تتبع نفس النمط :أوالً
ناسكا في قالية ]فيرعتلا لأب[.] 14
نشطا ،ثم
راعيا

قد تكون مسيرة القديس إغناطيوس بمثابة نموذج للكثيرين منا في الوقت الحاضر ،على الرغم من إدراكنا أننهها
دون مستوى إنجازه الروحي بكثير .تحت ضغط الظروف الخارجية ،وربما دون أن ندرك بوضوح ما يحدث لنهها،

ّ
الخالق.
نتحم ل مسؤوليات التعليم والوعظ واإلرشاد الرعائي ،بينما تنقصنا المعرفة العميقة بالصحراء وصههمتها
ّ
ولكن من خالل إرشههاد اآلخههرين ،قههد نبههدأ في التعلم .نههدرك ببطء عجزنهها عن مههداواة جههراح البشههرية من خالل
البرامج الخيرية والفطرة السليمة والتحليل النفسي وحسب .ينهار اعتمادنا على الذات ،وندرك عدم كفاءتنا ،لذا

اح ٍدانحوي( " انحوي(لوقا  .). 42:10هذه هي اللحظة التي قد يبدأ فيها اإلنسان ،
اج َة ’الَى َو ِ
نبدأ في فهم ما قصده المسيح به انحوي( " ْال َح َ
توجعنهها بسههبب آالم
بالنعمههة اإللهيههة ،بالتقههدم على طريههق المشههيخة .من خالل تجربتنهها الرعائيههة ،ومن خالل ُّ
اآلخرين  ،نجتاز الرحلة إلى الداخل ونبحث عن كنز الملكههوت الخفي ،حيث هنههاك فقههط يمكن العثهور على حهل

حقيقي لمشاكل العالم .ال شك أن َّ
ً
هيوخا بههالمعنى
ج دت ،قههد يجههرؤون على اعتبههار أنفسهههم شه
قلة منا فقط ،إن ُو ِه

هإخالص متواضه ٍهع للههدخول إلى انعيمجل نكمي هنإف ،انبولق يف ”ةيرسلا ةفرغلا“ الغرفههة السههرية في قلوبنهها ،فإنههه يمكن لجميعنهها
ولكن إذا ما سههعَ ينا به
الكامل،
ٍ
ْ

هد مهها في نعمههة اﻷبههوة الروحيههة أو اﻷمومههة الروحية .قههد ال نحيهها أبه ً
المشاركة إلى حه ٍّ
هدا في الظههاهر حيههاة عزلههة
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ً
وغالبا لظروف خارج سيطرتنا  -ولكن ما هو فائق اﻷهمية هو أن يرى كل منا الحاجة إلى أن
رهبانية أو نسك -

ً
ناسكا في القلب.
يكون

مواهب المرشد الروحي الثالثة
يتمي ز المرشد الروحي بثالث مواهب على وجه الخصوص .اﻷولى هي البصيرة والتمييز  ،أي القههدرة على إدراك
ّ
درك لههها.
أسرار قلب اآلخر بشكل حدسي ،وفهم اﻷعماق الخفية التي ال يتكلم عنها اآلخر ،وعادة ما يكون غير ُمه ِ
يخترق اﻷب الروحي أو اﻷم الروحية ما وراء اإليماءات والحيل التقليدية حيث نخفي شخصيتنا الحقيقية عن

ً
يمسهك بالشههخص الفريهد الههذي ُصهنع على صههورة اهلل
اآلخرين وعن أنفسنا؛
وبعيدا عن كل هذه التفاهات ،فإنهه ِ
حك الرأس بالظفر بلباقة ،وال هي نوعٌ من
ومثاله .إن قوة التمييز هذه روحية وليست نفسية .إنها ليست مجرد ّ

هادا نسه ً
هبقا صههال ًة مركههزة وًايكسن ًاداهج'ًايكسن ًاداهج'جهه ً
الحاسههة السادسة أو االستبصههار ،بههل هي ثمههرة النعمههة الههتي تفههترض مسه ً
هكيا

متواص ً
هخص إليه،
الًايكسن ًاداهج'ًايكسن ًاداهج' .تترافق موهبة البصيرة هذه مع القدرة على استخدام الكلمات بقوة .عندما يتقههدَّ م أي شه ٍ
ً
فورا وعلى وجه التحديد ما الذي يحتاج هههذا الشههخص سههماعه .اليههوم،
يعرف الشيخ انحوي(الستارتس أو الييروندا ).

بسبب أجهزة الكمبيوتر وآالت التصوير ،تغمرنا الكلمات كما لم يحدث من قبل في تاريخ البشههرية .لكن لألسههف!

كلمات قد ُن ِط َقت بقوة  ]فيرعتلا لأب[.] 15بالمقابل ،يستخدم الشيخ القليل من الكلمههات ،وأحيانه ًها
أن معظمها ليست
لي َّ
ٍ
من َ
الج ِّ
ال يستخدم أي كلمات على اإلطالق؛ ولكنَّه ،من خالل هذه الكلمههات القليلههة أو من خالل صههمته ،غالبه ًها مهها يكههون

ً
هلم
قادرا على تغيير االتجاه الكامل لحياة اآلخر .في بيت عنيا ،اسههتخدم المسههيح ثالث كلمههات فقههط :انحوي( " لعههازرّ ،
ً
فإن هههذه الكلمههات الثالث ،الههتي قيلت بقههوة ،كههانت كافيههة إلعههادة الميت إلى
خارجاانحوي( " انحوي(يوحنا  ). 43:11؛ ومع ذلك َّ

الحياة .في عصر ُت ِّفهَ ت فيه اللغة بشكل مخجل ،من الضروري إعههادة اكتشههاف قههوة الكلمههة؛ وهههذا يعههني إعههادة

اكتشاف طبيعة الصمت ،ليس كمجرد وقفة في وسط كالمنا ،بل كأحد حقائق الوجود اﻷساسية .من المؤكههد أن
ّ
ً
ّ
قاس في استعمال اللغة  ]فيرعتلا لأب[.] 16
كثيرا؛ يتميز الشيخ الحقيقي
يتكلمون
معظم المعلمين والخطباء
بتقشف ٍ

ُ
لطة اﻷصهيلة للخهبرة
ومهع ذلهك ،لكي تمتلهك الكلمهة قهوة ،فإ َّنه من الضهروري ليس أن يوجهدَ من
بالسه ِ
يتحهدث ُ

ً
البط ال،
باهتمام وشغف .إذا كنا نسأل الشيخ بدافع الفضههول ّ ه
الشخصية وحسب ،بل
وأيضا أن يوجد من يستمعُ
ٍ
المرجح أننا سننال منفعة ضئيلة ؛ ولكن إذا قاربناه بإيمان شديد وجوع عميق ،فإن الكلمة التي نسههمعها قههد
فمن
ّ
تغي ر كياننا بالكامل .إن كلمههات الشههيوخ هي في معظمههها بسههيطة من حيث التعبههير اللفظي وخاليههة من البراعهة
ّ
اﻷدبية؛ وبالنسبة لمن يقرؤونها بطريقة سطحية ،فإنها قد تبدو صبيانية وسخيفة .
تعمل موهبة الب صههيرة عنههد الشههيخ في المقههام اﻷول في الممارسههة المعروفههة باسههم انحوي( "الكشههف عن اﻷفكههارانحوي( " .في
َ
الرهبنة الشرقية المبكرة كان الراهب الشههاب يههذهب يوميه ًها إلى أبيههه الههروحي ويطهرح أمامههه كههل اﻷفكههار الههتي
17
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ﻷن المبتدئ
تراوده أثناء النهار .هذا الكشف عن اﻷفكار
يتضمن ما هو أكثر بكثير من مجرد اعتراف بالخطاياَّ ،
ّ

ً
ْ
هرية
يميز اﻷب الروحي فيههها أخطههار ًا سه ً
كر
يذ ُ
أيضا تلك اﻷفكار والدوافع التي قد تبدو بريئة بالنسبة له ،فيما قد ِّ
ُ
استذكاريْ ،
إذ يتعامل مهع الخطايها الهتي حهدثت بالفعههل؛ من ناحيهة أخهرى ،فهإن
االعتراف
أو عالماتٍ مهمة .إن
ّ
يجردها من قدرتها على اﻷذى.
يعري أفكارنا قبل أن تؤدي إلى الخطيئة وبالتالي ّ
الكشف عن اﻷفكار وقائي ،ﻷنه ّ

ً
يهد ُف إلى معرفة الذات ،حتى نهرى أنفسههنا كمها
إن الغرض من الكشف ليس
قانونيا ،لضمان الحل من الذنب ،بل ِ
نحن بالفعل.
ّ
يتلخ ص بوضههوح في أقههوال آبههاء الصههحراء :انحوي( "إذا أزعجتههك أفكههار
إن المبدأ الذي يقوم عليه الكشف عن اﻷفكههار

ودنها .بقههدر مهها نخفي أفكارنهها تتضههاعف وتكتسههب القههوة...
خفها ،بل ُقلها على الفور ﻷبيك الروحي ِ
نجسة ،فال ُت ِ
 ]فيرعتلا لأب[ولكن ] بمجرد أن يُ َ
فكر شرير ،فإنه يتبدد على الفورَ ...من يكشف أفكاره يشفى بسرعةانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 17
كش َف ٌ

ً
ً
سريا أو خوفه ًها أو تجربه ً
فكرا أو خياالً
هة ،فهههذا يعههني أنههها تملههك
نخرج إلى العلَن
إذا كنا ال نستطيع أو ال نريد أن
ِ
هإخراج الفكههر من الظالم إلى النههور ،فههإن تههأثيره
قوة علينا .لكن إذا ُقمنا ،بعون اهلل ومساعدة مرشدنا الههروحي ،به
ِ

يبدأ ب التالشي .بعد الكشف عن اﻷفكار ،نصير في وضع يسمح لنا بالتعامل معهها ،ويمكن أن تبهدأ عمليهة الشهفاء.
َ
قترحة هنا من ِق َبل الرهبان اﻷوائل لها أوجه تشابه مثيرة لالهتمام مع تقنيههات التحليههل النفسههي
الم
إن الطريقة ُ
والعالج النفسي الحديثة .لكن الرهبان اﻷوائل وضعوا هذه الطريقههة قبههل خمسههة عشهر قرنه ًها من فرويهد ويونههغ!

ويوجد هناك بالطبع فارق مهم :لم يوظف الرهبان اﻷوائل فكرة الالوعي بالطريقههة الههتي يسههتخدمها علم النفس
ً
ً
صغيرا فقط من أنفسنا.
جزءا
الحديث ،على الرغم من أنهم أدركوا أ َّنه من خالل فهمنا الواعي ،عاد ًة ما َنعي

َ
ليكشههف
وبموهبة التمييز التي لديه ،ال يكتفي اﻷب الروحي باالنتظار حتى يكشف الشخص عن نفسه ،بل يبادر

ً
َ
اﻷفكار التي ال يدركها  ]فيرعتلا لأب[اآلخر ] بعهد .عنهدما كهان النهاس يهأتون إلى القهديس سهيرافيم سهاروف،
كثيرا من
لآلخ ِر
ِ
ً
طهرح ارتباكههاتهم أمامههه .في مناسهبات عديهدة،
غالبا ما كان يجيبهم على مصهاعبهم قابههل أن يتهاح لهم الهوقت ل
ِ

كانت اإلجابة تبدو في البداية غير ذات صلة ،ال بل سخيفة وغير مسؤولة؛ ﻷن ما كان القديس سيرافيم يجيب

واع ،بههل السههؤالَ الههذي كههان ينبغي للزائههر أن يسههأله .اعتمههد
عنه لم يكن السؤالَ الذي كان في فكر الزائر
ٍ
بشكل ٍ
ً
ِّ
مسبقا ما كههان
يحضر
القديس سيرافيم في كل هذا على نور الروح القدس الداخلي .لقد أوضح أن من المهم أال

سيقوله؛ في تلك الحالة ،قد ّ
تمثل كلماته مجرد حكمه البشري الخاص الذي قد يكههون خاطئه ًها ،وليس حكم اهلل  ]فيرعتلا لأب[
.] 18
بنظههر القههديس سههيرافيم ،إن العالقههة بين الشههيخ واالبن الههروحي أقههوى حتّ ى من المههوت ،ولههذلك ّ
حث أوالده
 ]فيرعتلا لأب[الروحيين ] على االستمرار في كشف أفكارهم له بعد رحيله إلى الحياة اﻷخرى .هههذه هي الكلمههات الههتي كُتبت
18
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ً
إلي عند قبري ،كلما أكثرتم المجيء كلما كان ذلك
على قبره بحسب توجيهاته :انحوي( "عندما ال أعود موجودا ،تعالوا َّ

ً
حي،
أفضل .مهما يكن ما يُ ِ
ثقل نفوسكم ،مهما جرى لكم ،أيا تكن اﻷحههزان الههتي لههديكم ،تعههالوا إلي كمهها لههو أنههني ّ

واركعههوا على اﻷرض ،وألقههوا كههل مههرارتكم على قههبري .أخههبروني كههل شههيء وسأصههغي إليكم ،وستتالشههى كههل

اﻷحزان منكم .وكما تحدثتم إلي حين كنت ّ ً
حي ،وسههأكون كههذلك إلى
حيا ،قومههوا بههذلك اآلن .ﻷني بالنسههبة لكم ٌّ
ِ

اﻷبد انحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 19

هجل بإيجههاز
إن الموهبة الثانيههة لههدى اﻷب أو اﻷم الروحههيين هي القههدرة على محبههة اآلخههرين وتبنّي آالمهم .يُ سه َّ
وبساطة عن شيخ ورد ذكره في أقوال آباء الصحراء :انحوي( "كان يقتههني المحبههة ،وكثههيرون كههانوا يههأتون إليهههانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 20
ٍ
التبص هر في أسههرار قلههوب النههاس ،إذا
ل قد اقتنى المحبة  -وهذا أمر ال غنى عنه في كل أمومة وأبوة روحيههة .إن
ّ
ً
ال ً
كان خال ً
الم ِح َّبة ،ال يكون خ ّ
هدمرا؛ إذا كنهها ال نسههتطيع أن نحب اآلخهرين ،فلن يكههون لهدينا
قا بل مه
يا من الرحمة ُ
سوى القليل من القوة لشفائهم.

إن محبة اآلخرين تنطوي على المعانههاة معهم ومن أجلهم؛ هههذا هههو المعههنى الحههرفي لكلمههة انحوي( "الرحمةانحوي( " .انحوي( " ِا ْح ِم ُلههوا
ام َ ْ
بَعْ ُضكُ ْم “ا ْث َق َ
يحانحوي( " انحوي(غالطية  :). 2:6إن اﻷب الروحي أو اﻷم الروحية هما بامتياز
ال بَعْ ٍضَ ،وهك َ َذا َتمِّ ُموا َن ُ
وس ال َم ِس ِ

َم ن يحمل أعباء اآلخرين .كتب دوستويفسكي في كتابه انحوي( "اإلخوة كارامازوفانحوي( " :انحوي( "إن الشيخ هو َمن يأخذ روحههك
وإرادتك إلى روحه وإرادتهانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[ .] 21ال يكفي أن يقدم النصيحة بطريقة متجردة بل المطلههوب منههه هههو أن يأخههذ

روح أبنائه الروحيين إلى روحه وحياتهم في حياته .إن واجبه هههو أن يصه ّهلي من أجلهم ،وشههفاعته الدائمههة في

تحم ُل أحزانهم وخطايههاهم ،وأخههذ
سبيلهم أهم من أي كلمات مشورة  ]فيرعتلا لأب[ .] 22وعلى المنوال نفسه ،فإن مهمته هي ُّ
ِّ
يشدد القديس برصههنوفيوس الغههزاوي على أبنائههه
ذنوبهم على عاتقه ،واإلجابة عنهم في يوم الدينونة اﻷخيرة.
م اهلل نفسههه ،ال توجد ثانيههة أو سههاعة ال تكونهون فيههها في ذهههني وفي صههالتيِّ ...إني •احمِّ ل
الروحيين :انحوي( "كمهها يعلَ ُ

نفسي حكم دينههونتكم .وبنعمههة المسههيح لن أتخلى عنكم ال في هههذا الههدهر الحاضههر وال في الههدهر اآلتيانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 23
وبحسب تعبههير زوسههيما شههيخِ دوستويفسههكي  ]فيرعتلا لأب[في روايههة اإلخهوة كارامههازوف ] :انحوي( "توجههد طريقههة واحهدة فقههط
للخالص ،وهي أن تجعل نفسك مسههؤوالً عن خطايهها الجميههع ...أن تجعههل نفسههك مسههؤوالً بكههل إخالص عن كههل
شيء وكل شخصانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[ .] 24إن قدرة الشيخ على دعم اآلخرين ْ
ويتهم ُتقاس بالضههبط بمههدى اسههتعداده لتبههني
وتق ِ
طريقة الخالص هذه.
ومع ذلك ،إن العالقة بين اﻷب الروحي وأبنائه ليسههت من طههرف واحههد .على الههرغم من أنههه يحمههل عبء ذنبهم
على عاتقههه ويجيب عنهم أمههام اهلل ،إال أنههه ال يسههتطيع أن يفعههل ذلههك بشههكل فعههال إال إذا كههانوا هم أنفسهههم
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يجاهدون بإخالص من جهتهم .ذات مرة جاء أخ إلى القديس أنطونيوس المصري وقال :انحوي( " ِّ
صل ﻷجليانحوي( " .فأجاب
ً
مجهودا من عندكانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 25
الشيخ :انحوي( "ال أنا س أشفق عليك وال اهلل ،إال إذا بذلت

عنههد التفكههير بمحبههة المرشههد للتلميههذ ،من المهم إعطههاء المعههنى الكامههل لكلمههة انحوي( "أبانحوي( " أو انحوي( "أمانحوي( " في لقب انحوي( "اﻷب
الروحيانحوي( " أو انحوي( "اﻷم الروحيةانحوي( " .ك ما أن اﻷب واﻷم في اﻷسرة العادية مرتبطان بنسههلهما في محبههة متبادلههة ،كههذلك
يجب أن يكون اﻷمر في عائلهة الشهيخ انحوي( "المواهبيهةانحوي( " .ال داعي للقهول أ َّنه  ،بمها أن الرابطهة بين الشهيخ والتالميههذ
هدون تجفيفههه بقسههوة ،يجب أن
ليست عالقة بحسب الجسد بههل بههالروح القههدس ،فههإن منبههع المههودة البشههرية ،به ِ

ً
ّ
ّ
ً
أشكاال تبدو للمراقب الخارجي غير إنسانية إلى حد ٍّ ما .يُ روى ،على سبيل
أحيانا
التجلي
يتجلى؛ وقد يتخذ هذا

ً
ً
ً
ً
جدا لمههدة اثههني عشههر عامه ًها دون انقطههاع .لم يشهكره
مريضا
شابا اعتنى بشيخه الذي كان
راهبا
المثال ،كيف أن

ً
وج ه إليهه كلمهة طيبهة واحهدة .فقهط على فهراش المهوت قهال الشهيخ
طلقها وال حتّ ى ّه
الشيخ خالله هذه المدة ُم

ّ
ً
التعلههق
هر على الحاجههة لعههدم
لإلخههوة المجتمعين انحوي( "إ َّنه مالك وليس إنسههاناانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[ .] 26لهههذه القصههص قيمههة كمؤشه ٍ

الروحي ،لكنهابالكاد نموذجية .إن الضبط الذي ال مساومة فيه لجميع أمارات المودة الخارجيههة ليس من سههمات
ً
خاصة لشيخي غزة برصنوفيوس ويوحنا.
أقوال آباء الصحراء،
الموهبههة الثالثهة الههتي لألب واﻷم الروحههيين هي القهدرة على تغيهير البيئهة البشهرية ،الماديهة وغههير الماديهة .إن
موهبة الشههفاء الههتي يمتلكههها الكثههير من الشههيوخ هي إحدى جههوانب هههذه القههدرة .بشههكل عههام ،يسههاعد الشههيخ
يميه ز
تالميذه على إدراك العالم كما خلقه اهلل وكما يريده اهلل مههرة أخههرى أن يكههون .الشههيخ الحقيقي هههو الههذي ّ

الحضور الشامل للخالق من خالل الخليقة ،ويساعد اآلخرين على تمييزه بالمثهل .إنهه يُ ِّ
حقق ،في نفسهه كمها في
شهيء لإلنسههان كمهها هههو؛
اآلخرين ،التحول الذي يتحدث عنه ويليام بليههك :انحوي( "لهو ُن ِّق َيت أبههواب اإلدراك ،لبهدى كههل
ٍ
أبديانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[ .] 27بالنسبة ِل َمن يُ قيم في اهلل ،ال يوجد شيء وضيع وتافه :هي أو ههو يهرى كهل شهيء في ضهوء جبهل
ّ
ثابور .تظهر لمحة سريعة عن مدلول ذلك في ما رواه نيكوالس موتوفيلههوف عن حههواره مههع القههديس سههيرافيم
متألقا ُّ
ً
تأل َق شمس منتصف النهار ،فيما كان الضوء السههاطع يشههعّ من
ساروفسكي ،عندما رأى نيكوال وجه الشيخ

جسده وينير اﻷشجار المغطاة بالثلوج في تلك الفسحة من الغابة حولهم  ]فيرعتلا لأب[.] 28
الطاعة والحرية
هذه هي ،بنعمة اهلل ،مواهب الشيخ .لكن ماذا عن االبن الروحي؟ كيف يساهم في العالقة المتبادلة بين المرشههد
والتلميذ؟
باختصار ،ما يقدمه التلميذ هو صادق وطوعي؛ الطاعة .كمثال كالسيكي ،هناك قصههة في أقههوال آبههاء الصههحراء

هدا جه ً
ب منه أن يزرع عصا جافههة في الرمههال ويسههقيها يوميه ًها .كههان النبههع بعيه ً
هدا عن قاليتههه
عن الراهب الذي ُط ِل َ
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لدرجة أنه كان يضطر إلى المغادرة مساءً لجلب الماء وكان ال يعود إال في صباح اليوم التاليَّ .
ظل لمدة ثالث
أوراقا وأثمهرت .قطههف اﻷب
ً
سنوات يتمِّ م وصية أبيه  ]فيرعتلا لأب[اﻷبّا ] بصبر .في نهاية هذه الفترة ،أخهرجت العصها فجهأ ًة
الثمرة ،وذهب بها إلى الكنيسة ،ودعا الرهبان إلى اﻷكل قائ ً
ال :انحوي( "خذوا وكلوا ثمر الطاعةانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 29

مثال آخر على الطاعة هو الراهب مرقس الذي ناداه أبوه فجأة فيما كان ينسخ مخطوطة؛ كان رده فوريه ًها حتّ ى

ً
هنزيرا
أنه لم يكمل تدوير الحرف  Oالذي كههان يكتبههه .وفي مناسههبة أخههرى ،فيمهها كانهها يسههيران معه ًها ،رأى اﻷ ّبهها خه

صغيرا؛ فقال ُم ِ ً
ً
بني؟انحوي( " أجاب مرقس :انحوي( "نعم يا أبيانحوي( " .انحوي( "وهههل تههرى مههدى
ختبرا مرقس :انحوي( "هل ترى ذلك الجاموس يا ّ

ً
مجددا من دون ترددانحوي( "نعم يا أبيانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[ .] 30كان اﻷبّا يوسف من بانيفو يتّ بههع سياسههة مماثلههة
روعة قرنيه؟انحوي( " .أجاب
الختبار طاع ة تالميذه بتحديد مهام متناقضة ال بل مخزية ،وفقط إذا امتثلوا يعطيهم أوامر معقولههة  ]فيرعتلا لأب[ .] 31أمههر
ً
ً
تماما ).
صادقا معه
شيخ آخر تلميذه ان يسرق أشياء من قاللي اإلخوة  ]فيرعتلا لأب[ ] 32فيما أخبر آخر تلميذه انحوي( الذي لم يكن

أن يلقي بابنه في اﻷتون  ]فيرعتلا لأب[.] 33
عند هذه النقطة ،من الضروري بالتأكيد أن نعلن بوضوح بعض االعتراضات الجدّ ية .قد تترك بعض القصههص من

ً
ً
متناقضا للغاية لدى القارئ المعاصر .أليست تصف نوعه ًها من السههلوك الههذي قهد ُنعجب
انطباعا
النوع الذي ذكرناه
ج ِد
به على مضض ،ولكن يَ صعُ ُب أن نرغب في تقليده؟ وقد نسأل ببعض السخط ،مهها الههذي حههدث له ه انحوي( " حرِّ يَّ ِة َم ْ ه
اهللانحوي( " انحوي(رومية). 21:8؟
“ا ْوالَ ِد ِ

َّ
قل ٌة منَّا قد يشكُّون في قيمة طلب اإلرشاد من شخص آخر ،سواء أكههان رج ً
ال أم امههرأة ،ذي خههبرة تفههوق خبرتنهها
في الطريق الروحي .ولكن هل ينبغي التعامل مهع مثهل ههذا الشهخص وكأنههه صههاحب وحي معصهوم ويجب أن
تطههاع كههل كلمههة منههه دون أي نقههاش؟ إن تفسههير العالقههة المتبادلههة بين التلميههذ واﻷم أو اﻷب الروحههيين بهههذه

ً
حدر التلميذ إلى مستوى طفولي وحتى دونَ البشر ،ممهها يحرمههه من كههل
الطريقة يبدو
خطيرا لكليهما .إن ذلك يُ ِ
ويشجع المعلم على المطالبههة بسههلطة هي هلل وحههده .في وقت سههابق اقتبسههنا
قوة للحكم واالختيار اﻷخالقي؛
ّ
من أقههوال آبههاء الصههحراء أن من يخضههع لطاعههة شههيخ انحوي( "ال يحتههاج ﻷن يلههتزم بوصههية اهللانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[  .] 34لكن هههل هههذا
التنازل عن المسؤولية مرغوب فيه؟ هل ينبغي السماح للشيخ باغتصاب مكان المسيح؟
ك َ َر ٍّد على ذلك ،ينبغي القول أوالً وقبل كل شيء أن الشيوخ انحوي( "المواهبيينانحوي( " ،مثههل القههديس أنطونيههوس الكبههير أو
القديس سيرافيم ساروفسكي ،لطالما كانوا نادرين للغاية .لم يكن نوع العالقة التي تههربطهم بتالميههذهم ،سههواء
أكهانوا رهبا ًنها أم علمهانيين ،ههو النمهط المعيهاري في التقليهد اﻷرثوذكسهي .إن الشهيوخ الكبهار ،سهواء كهانوا في

ً
ً
إرشاديا ونقطة مرجعية عليا؛ لكنهم االستثناء وليسوا القاعدة.
نورا
الماضي أم الحاضر ،يشكلون بالفعل
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ً
ً
ً
خاصا بالطاعة ،وبين الناس العاديين الذين يعيشون في
نذرا
ثانيا ،هناك فرق واضح بين الرهبان الذين قطعوا
انحوي( "العالمانحوي( " .انحوي(حتى في حالة الرهبان ،هناك عدد قليل للغاية من الجماعهات الههتي توجههد فيههها خدمههة المشههيخة في

شكلها الكامل ،كما هو موصوف في أقوال آباء الصحراء أو كما كان متَّ ً
بعا في أوبتينو في القههرن التاسههع عشههر .).

نفسهه محترمه ًها كههأب روحي قبههل موتههه المأسههاوي
كاهن
ٌ
روسي معاصر ،وهو اﻷب ألكسندر ِمن "؟ًاصخش نيرشعلا يلاوح امبر – الذي كههان هههو ُ
ٌّ
بالجملة إلى
والمفاجئ على يد مجهول في عام  -1990أصهر بحكمة على أن االلتزامههات الرهبانيهة ال يمكن نقلهها ُ

حياة الرعية :انحوي( "غال ًب ا مها نعتقهد أن عالقهة االبن الهروحي بهاﻷب الهروحي تشهترط أن يكهون اﻷول  ]فيرعتلا لأب[االبن ] مطيعه ًها

ً
ً
مطيعهها،
دائما  .في الواقع ،هذا المبدأ هو جزء أساسي من الحياة الرهبانية .ينذر الراهب أن يكون
لألخير  ]فيرعتلا لأب[اﻷب ]
وأن يفعل كل ما يطلبه أبوه الروحي  .ال يستطيع كاهن الرعية أن يفههرض مثههل هههذا النمههوذج على العلمههاني ،وال
يجب أن يسعد بتههذكر قواعههد الكنيسههة ،موجهه ًها حيههاة
يستطيع أن يعطي لنفسه الحق في إصدار أوامر قطعية.
ُ

ً
ومساعدا إياهم في جهاداتهم الداخليةانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 35
أبناء رعيته،

ومع ذلك ،عندما تتم مراعاة هاتين النقطتين بالكامل ،هناك ثالثة أمور أخرى يجب أن ُتقههال ليتم إعطهاء تفسههير
هية مثههل الشههيخ زوسههيما في انحوي( "اإلخههوة كارامههازوف  .أوالً ،إن
صحيح ل ٍّ
نص مثل أقوال آباء الصهحراء ،أو لشخصه ٍ

ً
ً
وطوعية .إنها مهمة الشيخ أن يأخههذ إرادتنهها في
إرادية
الطاعة التي يقدمها االبن الروحي لألبّا ليست قسرية بل
إرادته ،لكن ال يمكنه فعل ذلك إال إذا وضعناها  ]فيرعتلا لأب[إرادتنا ] بين يديه باختيارنا الحر .إنه ال يكسر إرادتنا ،بههل يتقبلها
منا كهدية .من الواضح أن الخضوع القسري وغير الطههوعي يخلههو من القيمههة اﻷخالقيههة؛ يطلب الشههيخ من كههل

واحد أن يقدم قلبه ّهلل وليس أفعاله الخارجيههة .حههتى في الرهبنههة ،تكههون الطاعههة طوعيههة ،كمهها هههو مؤكههد في
المقص
طقس السيامة الرهبانية بشكل واضح  :ال يشرع رئيس الدير في حلق رأس المريد قبل أن يضههع اﻷخههير
َّ
ثالث مرات في يده.

من الواضح مع ذلك أن هذا التخلي الطوعي عن حريتنا ،حتى في دير ،ليس أمه ً
هرا يمكن القيههام بههه مههرة واحههدة

وإلى اﻷبد ،وببادرة واحدة .إننا مدعوون لحمل صهليبنا كهل يهوم انحوي(لوقها .). 23:9ال بهد من تضهحية مسهتمرة تهدوم

تحديدا بتزايد درجة بذلنا لذواتنا .ينبغي تقديم حريتنا مجه ً
ً
هددا كههل يههوم
طوال حياتنا .يُ قاس نمونا في المسيح
وكل ساعة ،بطرق متنوعة باستمرار؛ وههذا يعهني أن العالقهة بين الشهيخ والتلميهذ ليسهت جامهدة بهل متحركهة
انحوي(ديناميكية  ،).وليست ثابتة بل متنوعههة بال حدود .في كههل يههوم وكهل سههاعة ،بتوجيههه من اﻷ ّبهها ،يواجههه التلميهذ
ً
ً
جديدا من بذل الذات.
نوعا
مواقف جديدة تتطلب استجابة مختلفة،

ً
ثانيا  ،إن العالقة بين الشيخ واالبن الروحي ،كما سبق وأشههرنا ،ليسههت أحاديههة الجههانب بههل هي عالقههة متبادلههة.

مثلما يمكّن الشيخ التالميذ من رؤية أنفسهم كما هم ً
َ
لنفسهه.
الشهيخ
حقا ،كذلك فهإن التالميهذ هم من يكشهفون
ِ
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ً
ويصرون على وضع
شيخا إلى أن يأتي إليه اآلخرون
في معظم الحاالت ،ال يدرك شخص ما أنه مدعو ليكون
ّ

فص ه ً
ال
أنفسهم تحت إرشاده  .تستمر هذه التفاعلية طوال العالقة بين االثنين .ال يمتلك اﻷب الههروحي برنامجه ًها ُم َّ

فرض بنفس الطريقة على الجميع .بل على عكس ذلك ،إذا كان شه ً
ً
هيخا ِبحه ٍّ
هق ،تكههون
بدقة
تم إعداده
قد ّ
مسبقا ُلي َ
ٍ
عنده كلمة مختلفة لكل واحد؛ إنه ينهج ،ال على أساس قواعد مجردة ،بل على أساس حاالت إنسههانية ملموسههة.

ً
يدخل هو وتلميذه في كل موقف ً
مسبقا ما ستكون عليه النتيجة بالضبط ،وإنما ينتظههر
معا ،وال يعرف أي منهما
ُ

ٌّ
كل منهما استنارة الروح .على كليهما ،اﻷب الروحي كما التلميذ ،أن يتعلما فيما هما يسيران.

تبينها قصص في أقوال اآلباء الشيوخ حيث ُ
أب غير مسههتحق بصههبر وتواضههع
يخلص ٌّ
إن التبادلية في عالقتهما ِّ
يتركَه؛
للسهكر ،وكههان  ]فيرعتلا لأب[اﻷخ ] يُ جه ّهرب بشههدة لكي ُ
تلميذه .فأحد اإلخوة ،على سبيل المثال ،كان له شيخ مستسههلم ُ
هير في نهايههة اﻷمر .كمهها يعلههق الههراوي :انحوي( "في بعض
لكنه بدالً من ذلك بقي مع أبيه
بإخالص إلى أن تاب هههذا اﻷخه ُ
ٍ
ً
مهدعوا ﻷن يُ عطي كمها ﻷن
اﻷحيان يكون الشباب هم َمن يرشدون شيوخهم إلى الحياةانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 36قد يكون التلميذ

ّ
ّ
يرد في التلمود :انحوي( "اعتاد الحاخام حنينهها أن يقههول ضعب ًةفايض هل اومِّدق ‘لقههد
يأخذ .في كثير من اﻷحيان قد يتعلم المعلم من تالميذهِ .

ُ
تعلمت الكثير من أساتذتي ،أكثر مما تعلمت من زمالئي الطالب ،ولكن تعلمت من تالميذي أكثر من من الكل:رخآلا باجأف ’انحوي( "  ]فيرعتلا لأب[
.] 37

مع ذلك ،ليست هذه العالقة في الحقيقة ثنائية الجانب بل ثالثيههة ،إذ باإلضههافة إلى اﻷب وتلميههذه ،هنههاك أيضه ًها

أبا واحه ً
أباانحوي( "  ،ﻷن لنا ً
ندعو أي أحد انحوي( " ً
هدا ،وهو في السههماء انحوي(مههتى  .). 10-8:13ليس
شريك ثالث؛ اهلل .أكَّدَ ربنا على أال
َ

ً
ً
معصوما أو محكمة استئناف نهائية ،ولكنههه خههادم لإللههه الحي؛ ليس طاغيههة بههل مرشد ًا ورفيقه ًا في
قاضيا
اﻷب
الطريق .إن انحوي( "المرشد الروحيانحوي( " الحقيقي الوحيد ،بكل معنى الكلمة ،هو الروح القدس.

ً
دائما مهها سههعى المرشههدون الروحيههون
هذا يقودنا إلى النقطة الثالثة .في التقليد اﻷرثوذكسي في أفضل حاالته،

ّ
يتكلمهون
إلى تج ّن ب أي نوع من القيد والعنهف الهروحي في عالقهاتهم مهع تالميهذهم .إذا كهانوا ،بإرشهاد الهروح،
ويعملههون بسههلطا ن ،فههذلك بسههلطة المحبههة المتواضههعة .في تههوقهم إلى تجنب جميههع القيههود اآلليههة ،فههإنهم قههد
يرفضههون أحيانه ًها تزويههد تالميههذهم بقههانون حيههاة ،أي بمجموعههة من اﻷوامههر الخارجيههة يط ّبقونها أوتوماتيكيه ًها.
ً
معلما لألسرارانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[  ] 38يهدي اآلخرين ،ال
مشرعً ا بل
بحسب تعبير راهب روماني معاصر ،فإن اﻷب الروحي انحوي( "ليس
ّ

بفرض القواعد ،بل بمشاركة حياته معهم .قال راهب لألنبهها بيمن :انحوي( "جههاء بعض اإلخههوة ليعيشههوا معي ،هههل تريههد
مني أن أعطيهم اﻷوامر؟انحوي( " قال الشيخ انحوي( "الانحوي( " .أصه ّهر الههراهب :انحوي( "لكن يهها أبي ،هم أنفسهههم يريههدون مههني أن أعطيهم

قدوة لهم ال ُمشرِّ ً
قصة رواها اسههحق الكههاهن.
عاانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[ .] 39يُ ستَ خلَص نفس التعليم من
ً
كن
ٍ
اﻷوامرانحوي( " .كرر بيمن :انحوي( "الْ ،

ً
شهابا ،مكث أوالً مهع اﻷنبها كرونيهوس ثم مهع اﻷنبها ثيهودور من فهارمي Pherme؛ لكن أي منهمها لم
عنهدما كهان
23
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يخبره بما يجب أن يفعله .اشتكى إسحق إلى الرهبان اآلخرين فجاؤوا واحتجوا إلى ثيودور .في النهاية أجاب
هاة
ثيودور :انحوي( "إذا رغب في ذلك ،فليفعل ما يههراني أفعلهههانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[ .] 40عنههدما ُطلب من برصههنوفيوس وضههع قههانون حيه ٍ
تفصيلي ،رفض قائ ً
ال :انحوي( "ال أريدكم أن تكونوا تحت النههاموس ،بههل تحت النعمههة  .وفي رسههائل أخههرى كتب :انحوي( "أنت
ً
قيودا على أحد ً
ً
أحهدا ،بهل
أبدا ...ال ترغم إرادة الناس الحرة ،بل ابذر برجاء؛ ﻷن ربنا لم يجهبر
تعلم أننا لم نفرض
بشر بالبشارة  ،وأولئك الذين رغبوا سمعوا لهانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 41
ال ترغم إرادة النههاس الحهرة .إن مهمههة أبينها الهروحي ليسهت تهدمير حريتنهها ،بهل مسهاعدتنا على رؤيهة الحقيقهة
بأنفسنا؛ ال لقمع شخصيتنا ،بل لتمكيننا من اكتشاف ذاتنا الحقيقية ،والنمو حههتى النضههج الكامههل وأن نصههبح مهها

ظاهريا ،فإن هذا ال يكون أبه ً
ً
نحن عليه ً
هدا
حقا .إذا طلب اﻷب الروحي أحيا ًنا من تلميذه طاعة ضمنية وانحوي( "عمياءانحوي( "
غاية بحد ذاتهه ،وال يههدف إلى اسهتعباده .الغهرض من ههذا النهوع من انحوي( "العالج بالصهدمةانحوي( " ههو ببسهاطة تخليص
التلميذ من انحوي( " ذاتهانحوي( " الزائفة والوهمية ،حتى يتمكن من ولوج الحرية الحقيقية؛ إن الطاعة بهذه الطريقة هي بههاب
الحرية .ال يفرض اﻷب الروحي أفكاره وولاءاته الشخصية ،لكنه يساعد التلميذ في العثور على دعوته الخاصههة.
بحسب تعبير دوم أوغسطين بيكر البينههديكتيني من القههرن السههابع عشههر :انحوي( "ليس على المرشههد أن ّ
يعلم طريقتههه

يوج ه تالميهذه كيهف يمكنهم أن يكتشهفوا بأنفسههم
الخاصة ،وال في الواقع أي طريقهة محهددة للصهالة ،بهل أن ّه
هاد إلى اهلل ،ويجب أن يقود النفوس في طريق اهلل ،ال في طريقهانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[
الطريقة المناسبة لهم .باختصار ،إنه فقط ٍ
] 42

ً
أيضا  .على حد تعبير كاتب سيرته الذاتية إيههف هههامنت :انحوي( "أراد اﻷب ألكسههندر أن
هذا كان نهج اﻷب الكسندر مين
يقود كل شخص إلى نقطة اتخاذ القرار بنفسه؛ لم يكن يريد أن يأمر أو يفرض .لقد ش ّبه دوره بدور القابلة الههتي
تكون حاضرة فقط لمساعدة اﻷم كي تلد بنفسها طفلها .وكتب أحد أصدقائه أن اﻷب الكسندر ضعب ًةفايض هل اومِّدق ‘كان فوقنهها ولكن

ً
تماما:رخآلا باجأف ’انحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 43
بجانبنا

إذن ،في المالذ اﻷخير ،ما يمنحه اﻷم أو اﻷب الروحيان للتلميذ ليس مجموعة قواعد مكتوبة أو شفهية ،وال ههو
ويتغيه ر مثلهه مثهل
مجموعة من تقنيات التأمل ،بل عالقة شخصية .ضهمن ههذه العالقهة الشخصهية ،ينمهو اﻷب
ّ
مفصهلة ،مههع
هزود اﻷب في بعض اﻷحيههان تلميههذه بتعليمههات شههفهية
ّ
التلميههذ ،ﻷن اهلل يوجههمهها باسههتمرار .قههد يه ّ
إجابات دقيقة على أسئلة محددة .وفي حهاالت أخهرى ،قهد يفشهل في إعطهاء أي إجابهة على اإلطالق ،إمها ﻷنهه
يعتقد أن السؤال ال يحتههاج إلى إجابههة ،أو ﻷنههه هههو نفسههه ال يعههرف بعدُ مهها يجب أن يكونههه الجههواب .لكن هههذه

ً
دائما في إطار عالقة شخصية .هنههاك أمههو ٌر كثههيرة ال يمكن
يتم تقديمهما
اإلجابات  -أو هذا الفشل في اإلجابة ّ -
قولههها في كلمههات ،بل يمكن نقلههها فقههط من خالل لقههاء شخصههي مباشههر .وكمهها أكّههد المعلم الحسههيدي الحاخههام
24

العدد الثاني العارش ،أيلول 2022
السنة الثامنة عرشة
_____________________________________________________________________________

جاكوب يتسحاق :انحوي( "ال يمكن تعلم الطريق من كتابٍ أو من القيل والقال ،بل يمكن إيصالها فقط من شخص
آلخرانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 44
نتطرق هنا إلى أهم نقطة على اإلطالق ،وهي َ
الشخصا ِن َّي ة التي تلهم اللقاء بين التلميههذ والمرشههد الههروحي .هههذا
االتصال الشخصي يحمي التلميذ من التقيد بالشرعية الصارمة ،ومن الخضوع العبودي لنص القانون .إنههه يتعلم
الطريق ،ليس باالمتثال الخارجي لقواعد مكتوبة ،بههل من خالل رؤيههة وجههه بشههري وسههماع صههوت حي .وبهههذه
الطريقة ،يكون اﻷم أو اﻷب الروحيان •امناء على الحرية اإلنجيلية.
في غياب الستارتس

ً
وماذا نفعل إذا لم نجد مر ً
روحيا؟ إذ ،كمهها أشههرنا ،فالمرشههدون على مثههال القهديس أنطونيههوس أو القههديس
شدا
سيرافيم قليلهون ومتباعهدون .قهد نلجهأ في المقهام اﻷول إلى الكتب .في روسهيا القهرن الخهامس عشهر ،يكتب

ً
متأسفا على الندرة الشديدة للمرشدين الروحيين المؤهلين  ]فيرعتلا لأب[في زمنه ]؛ ومههع ذلههك ،فكم
القديس نيل سورسكي
ً
ّ
هد عن مرشههد
حضورا في أيامههه ممهها هم عليههه في أيامنهها!
كانوا بكل تأكيد أكثر
ويحث القههديس على البحث بجه ٍ
أكيد وموثهوق .ثم يتهابع :انحوي( "ومهع ذلهك ،إذا َّ
تعهذر إيجهاد مثهل ههذا المعلم ،يأمرنها اآلبهاء القديسهون بهالرجوع إلى

الكتاب المقدس واالستماع إلى ربنا نفسه وهو يتحدثانحوي( " ]فيرعتلا لأب[ .] 45بما أنه ال ينبغي ً
أبدا عزل شهادة الكتاب المقههدس

عن شهادة الروح المستمرة في حياة الكنيسة ،يمكننا أن نضههيف أن الطههالب سهيريد أيضه ًها قههراءة أعمههال اآلبههاء،
يكي ف الستارتز توجيهاته مع الحالة الداخلية لكل واحد؛
وفوق كل ذلك الفيلوكاليا .لكن هناك خطر ًا واضح ًا هناّ .

نميه ز مهها إذا كهان نصٌّ معين ينطبهق على وضهعنا الخهاص؟
َّ
أما الكتب فتقدّ م نفس النصيحة للجميع .كيف لنا أن ّ
حتى لو لم نتمكن من العثور على أب روحي بالمعنى الكامههل ،يجب أن نحههاول على اﻷقههل العثههور على شههخص

ً
وقادرا على إرشادنا في قراءتنا.
أكثر خبرة منا،

ً
أيضا من زيارة اﻷماكن التي ظهرت فيههها النعمههة اإللهيههة بشههكل اسههتثنائي وحيث ،بحسههب
من الممكن أن نتعلم
عبارة تي إس إليوت ،انحوي( "تكون الصالة صالحةانحوي( " .قبل اتخاذ قرار رئيسي ،وفي غياب أي إرشاد آخر ،يذهب العديههد
من المسيحيين اﻷرثوذكسههيين في رحلههة حج إلى أورشههليم أو جبههل آثههوس ،إلى ديههر أو ضههريح قههديس ،حيث

يصه ّهلون طلبه ًها لالسههتنارة .هههذه هي الطريقههة الههتي تبعتههها أنهها نفسههي وتوصههلت بههها إلى اليقين بخصههوص أكههثر
القرارات صعوبةً في حياتي.
ثالثً ا  ،يمكننا التعلم من الجماعات الدينية ذات التقاليد الراسخة في الحياة الروحية .في غيههاب معلم شخصههي،
ّ
المنظم للبرنههامج اليههومي،
نفسها أن تقوم بدور انحوي( "أبّاانحوي( "؛ يمكن أن ننال تنشئتنا من التسلسههل
يمكن للبيئة الرهبانية ِ
بما فيه من فترات الصالة الليتورجية و الصامتة ،والتوازن بين العمل اليهدوي والدراسهة واالسههتراحة .يبهدو أن
25
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ً
ديرا حسن التنظيم
هذه هي الطريقة الرئيسية التي بها اكتسب القديس سيرافيم ساروف تدريبه الروحي .إن
حيوي ويسهل الوصول إليهه ،الحكمهة الموروثهة من العديهد من الشهيوخ .ليس الرهبهان فقط ،بهل
يجسد ،بشكل
ٍّ
ّ

أ ً
ويوجههوا من خالل خهبرة حيهاة
يؤسسهوا
َّ
يضا ا لهذين يهأتون كهزوار ،ويبقهون لفهترة أطهول أو أقصهر ،يمكن أن َّ
الجماعة.
في الحقيقة ،ليس من قبيل المصادفة أن ظهور شكل اﻷبوة الروحية انحوي( "المواهبيةانحوي( " التي وصفناها قب ً
ال في مصههر
في القرن الرابع ،لم يكن ضمن الجماعات المنظمة بالكامل في عههد القهديس بهاخوميوس ،بهل بين النسهاك وفي
أوسههاط نيتريهها وسههكيثيا النصههف شههركوية .ته ّ
هوف ر الشههركة الباخوميههة التوجيههه الههروحي الههذي أعطههاه القههديس
بههاخوميوس نفسههه عههبر متقههدمي كههل ديههر ،ورؤسههاء انحوي( "القالليانحوي( " الفرديههة ضههمن ال هدير .يحههدد قههانون القههديس
ً
ً
بنههديكتوس أن يكههون رئيس الههدير ً
عمليهها أي بنههد لمزيههد من التوجيه من نههوع أكههثر
روحيهها ،وال يوجههد
أبهها

صحيح أن جماعات الشهركة قهد أدرجت مهع الهوقت العديهد من تقاليهد اﻷبهوة الروحيههة الهتي
انحوي( "مواهبيةانحوي( " ]فيرعتلا لأب[.] 46ه
ٌ
ً
تحديدا ﻷن اإلرشههاد
تطوّ رت بين النساك ،لكن الحاجة إلى هذه التقاليد لطالما كانت أقل حد ًة في الشركة ،وذلك

ّ
متوفر من خالل حياة الجماعة التي تجري بحسب القانون الرهباني.

ً
أخيرا  ،قبل ترك هذا السؤال حول غياب الشيخ ،من المهم بالنسبة لنا التأكيد على المرونههة القصههوى في العالقههة
يوم أو حههتى كههل سههاعة ،يصههلون ويههأكلون
بين المرشد الروحي والتلميذ .قد يرى البعض مرشدهم الروحي كل ٍ
ويعملون معه ،وربما يتشاركون نفس القالية ،كما كههان يحههدث في الغههالب في الصهحراء المصههرية .آخههرون قهد

يرون  ]فيرعتلا لأب[مرشدهم الروحي ] فقط مرة واحدة في الشهر أو مرة واحدة في السنة؛ كما قد ال يزور البعض ً
أبا إال في
ً
كافيا لوضعهم على الطريههق الصههحيح .إلى ذلههك،
مناسبة واحدة فقط في حياتهم كلها ،ومع ذلك فقد يكون هذا

الروحيه ات ؛ قليلههون هم صههانعو العجههائب مثههل القههديس سههيرافيم
هنههاك أنمههاط مختلفههة من اآلبههاء أو اﻷمهههات
َ
ساروف .هناك العديد من الكهنة والعلمانيين الذين ،فيما هم يفتقرون إلى مواهب الشهيوخ المشههورين البهاهرة،
هين أبه ً
هدا أنههه إلى
إنما هم قادرون بالتأكيد على تزويد اآلخرين باإلرشاد الذي يحتاجونه .عالوة على ذلههك ،ال ننسه ّ

جانب اﻷبوة واﻷمومة الروحية ،هناك ً
أيضا أخوّ ة روحيههة .غالبه ًها مهها نتعلم في المدرسههة أو الجامعههة من زمالئنهها

ً
أيضهها في حياتنهها في الصههالة واالستكشههاف
الطالب أكههثر ممهها نتعلم من معلمينهها؛ وقههد يحههدث نفس الشههيء
الداخلي.

ً
ّ
يتوقعون منه أو منها أن يكونهها
فغالبا ما يكون هذا ﻷنهم
عندما يتخيل الناس أنهم فشلوا في بحثهم عن مرشد،

معين؛ إنهم يريدون القديس سيرافيم  ]فيرعتلا لأب[أي ً
أبا على مثال القهديس سهيرافيم ] ،ولهذلك يغمضهون أعينهم
من نمط ّ

ً
غالبا ما تكون مشاكلهم المفترضة غير معقدة ،وفي واقههع اﻷمههر،
عن المرشدين الذين يرسلهم اهلل إليهم بالفعل.
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إنهم يعرفون اإلجابة في قلوبهم بالفعل .لكنهم ال يح ّبون اإلجابة ،ﻷنها تنطوي على جهد صبور ومتواصل من

هيء سههه ً
ال بكلمه ٍهة عجائبيههة واحههدة .مثه ُهل هههؤالء
جانبهم؛ ولذا فهُ م يبحثون عن انحوي( "آلة خارقةانحوي( " يجعل فجأة كههل شه ٍ
اﻷشخاص هم بحاجة إلى المساعدة لفهم طبيعة اإلرشاد الروحي الحقيقية.
أمثلة معاصرة

رور معرفتهمهها شخصه ً
هيا .اﻷول هههو
ممن كان لي شههرف وسه ُ
في الختام ،أود أن أذكر اثنين من شيوخ أيامنا هذهَّ ،

ً
رئيسا لدير القديس يوحنا في جزيههرة بطمس ،وبعههد
اﻷب أمفيلوخيوس انحوي(✝ ،). 1970الذي كان في يوم من اﻷيام

ً
ً
ميز شخصيته هو لطفه ،وروح الدعابة،
شيخا لجماعة راهبات كان قد أسسها ليس
ذلك
بعيدا عن الدير .أكثر ما ّ

لكن خاليههة من كههل
ودفء عاطفته ،وإحساسه بالبهجة الهادئة ولكن الظافرة .كانت ابتسههامته مليئههة بالمحبههة ،و ْ

ً
عواطفية .الحياة في المسيح ،كما فهمها ،ليست ً
نيرا ثقي ً
تحملههه باسههتكانة كئيبههة ،بههل هي عالقههة
ال،
وعبئا يجب ّ
ً
شخصية يجب متابعتها بلهفة قلب .كان يعارض بشدة كل أعمههال العنههف والقسههوة الروحيههة .كههان أمه ً
طبيعيها
هرا

ن تحت رعايتههه ،أن يحثَّ الرئيسههة على أال
 ]فيرعتلا لأب[منه ] ،بينما كان يحتضهر ويوشههك على مفارقههة الراهبههات اللههواتي كُ َّ
فرحاتانحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 47
تكون قاسية على الراهبات :انحوي( "لقد تركن كل شيء ليأتين إلى هنا ،يجب أال ّ
يكن غير ِ
هناك شيئان على وجه الخصوص أتههذكرهما عنههه .اﻷول كههان محبتههه للطبيعههة وبههاﻷخص اﻷشههجار .كههان يقههول:

أحب اﻷشههجارانحوي( " .كههان مقتنعً ه ا
انحوي( "أتعْ لَ ُم أن اهلل أعطانا وصية أخرى غير مسجلة في الكتاب المقدس؟ إنها وصههية:
َّ
أن من ال يحب اﻷشجار ال يحب المسيح .عندما كان يستمع العترافات المزارعين المحليين ،كههان يكلفهم بمهمههة

غرس شجرة ككفارة؛ ومن خالل هذا التأثير ،فإن العديد من جوانب ّ
ً
هخورا
تل بطمس ،والتي كانت ذات يههوم صه
قاحلة ،أصبحت اآلن خضراء مورقة كل صيف  ]فيرعتلا لأب[.] 48
اﻷمر الثاني الذي أتذكره بشكل بارز هو المشورة التي قههدمها لي عنههدما كنت حههديث الرسههامة ،وقههد حههان وقت
نفس هه لم يههزر الغههرب أبه ً
هدا ،لكن
عودتي من بطموس إلى أكسفورد ،حيث كنت سأبدأ التدريس في الجامعة .هههو ُ

ً
مؤكدا انحوي( "ال تخههافواانحوي( " .قههال لي ال َ
تخه ف بسههبب
كان عنده تصوّ ر ألمعي لوضع اﻷرثوذكسية في الشتات .كان يقول

ً
ً
ً
ً
دومها.
معزوال وضمن أقليههة صههغيرة
غالبا ما ستكون
أرثوذكسيا في الغرب،
أرثوذكسيتك؛ ال َت َخف ﻷنك ،بصفتك

ً
ً
ال ِّ
عدوانيا؛ بل ببساطة كن على طبيعتك.
دفاعيا أو
تقد ْم تنازالت ولكن ال تهاجم المسيحيين اآلخرين؛ ال تكن

ً
شخصيا هههو القههديس يوحنهها ماكسههيموفيتش انحوي(✝،). 1966
مثالي الثاني عن شيوخ القرن العشرين الذين عرفتهم

ً
وأخيرا في سان فرانسيسكو .وههو أطهول بقليهل من قهزم،
اﻷسقف الروسي في شنغهاي ،ثم في أوروبا الغربية،

له شعر متشابك ولحية ،وإعاقة في الكالم .للوهلة اﻷولى ،بدا أن لديههه أكههثر من واحههدة من َم َس هحات انحوي( "المتبالههه
ً
يستلق على سرير إال في حالة المرض؛ كههان يواصل العمههل والصههالة طههوال
راهبا ،لم
في المسيحانحوي( " .منذ أن صار
ِ
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الليل ،وينتهز فرصة نومه في لحظات ضئيلة من اﻷربع والعشرين ساعة .كان يتجوّ ل حافي القدمين في
شوارع باريس ،وقد أقام ذكرانية مر ًة في ميناء مرسيليا ،في المكان المحدد الذي اغتيل فيه ملك يوغوسههالفيا
ألكسندر ،في وسط الطريق بين خطوط الترام .كههان لاللههتزام بالمواعيههد معههنى ضههئيل بالنسههبة لههه .حههائرين من
سلوكه ،اعتهبره اﻷشهخاص اﻷكهثر تقليديهة بين أبنههاء رعيتههه غهيرَ مناسبٍ لمنصههب اﻷسههقف االجتمههاعي وعملههه

ً
ً
ً
وواقعيا .بتجاهله التام للشكليات العاديههة ،نجح
عمليا
أيضا
اإلداري .لكن ،كما كان ال يمكن التنبؤ بتصرفاته ،كان
ً
تماما باعتمادهم على التأثير والخبرة الدنيويَّ ين  -كما حههدث عنههدما تمكن ،على عكس كههل
حيث فشل اآلخرون

خضهم نظههام انحوي( " الكوتهاانحوي( "  ،من تهأمين قبههول آالف الالجههئين الههروس المشههردين في الواليههات المتحهدة
اآلمال وفي
ّ
اﻷمريكية.

في المحادثات الخاصة كان حادّ ًا ولكن بلطف .سرعان ما اكتسب ثقة اﻷطفههال الصههغار .مهها كههان مدهشه ًا بشههكل

ً
ً
وغالبها مها كهانت
يوميها،
خاص ههو قهوة صهالته الشهفاعية .كهانت عادته ،كلمها أمكن ،االحتفهال بالقهداس اإللهي

كل على حدة .وفيما كان
الخدمة تستغرق ضعف المدة الزمنية العادية ،وكذلك كان حشد الذين يذكرهم باالسم ٌّ

مدرجة في قائمههة ،بههل كههانوا دومه ًها أشخاصه ًهاُ .رويت لي قصههة واحههدة
أسماء
يصلي من أجلهم ،لم يكونوا مجرد
ٍ
ٍ
نموذجية .كان من عادته كل عام زيههارة ديههر الثههالوث المقههدس في جوردانفيههل ،نيويههورك .وأثنههاء مغادرتههه بعههد

إحدى هذه الزيارات ،أعطاه راهب ورقة فيها أربعة أسماء ﻷشههخاص كههانوا يعههانون من مههرض خطههير .لقههد كههان

ً
ً
القديس يوحنا ّ
وآالفا من طلبات صالة كهذه على مدار كل عههام .عنههد عودتههه إلى الههدير بعههد حهوالي
آالفا
يتلقى

ً
شهرا  ،أشار على الفور إلى الراهب ،وكانت دهشة هذا اﻷخير كبيرة ،إذ أخرج القديس يوحنا قصاصههة
اثني عشر
الورق نفسها من أعماق ثوبه ،ممزقة ومبعثرة .قال :انحوي( "كنت ّ
أصلي من أجل أصدقائك ،لكن اثنين منهم انحوي(أشههار إلى

أسمائهم  ).صاروا راقدين اآلن ،بينما تعافى اآلخرانانحوي( " .وهكذا كان بالفعل.
حتى من بعيد ،شارك في هموم أبنائه الروحيين .أحدهم ،اﻷب انحوي(فيما بعد رئيس اﻷسههاقفة  ).يعقههوب ،رئيس ديههر
ً
جالسا في ساعة متأخرة في غرفته ،غير قادر على النوم من القلههق بشههأن مهها
أرثوذكسي صغير في هولندا ،كان
كان يواجهه من مشاكل مالية ومشاكل أخرى .في منتصف الليل رنّ جرس الهاتف .كان القديس يوحنا يتحههدث

ً
هاتفيا ليقول إن الوقت قد حان لكي يخلد اﻷب يعقوب إلى الفههراش :انحوي( "ن ِم
من على بعد مئات اﻷميال .لقد اتصل
اآلن ،ما تطلبه من اهلل سيكون بالتأكيد على ما يرام.انحوي( "  ]فيرعتلا لأب[.] 49
أهتم بك أكثر مما تهتم بنفسكانحوي( ".
هذا هو دور اﻷب الروحي .وكما قال القديس برصنوفيوس ،انحوي( "أنا
ّ
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1. On spiritual fatherhood in the Christian East, the standard work is by Irénée Hausherr, Direction
spirituelle en Orient autrefois, Orientalia Christiana Analecta 144 (Rome: Pont. Institutum Studiorum
Orientalium, 1955); English translation, Spiritual Direction in the Early Christian East, Cistercian Studies
Series 116 (Kalamazoo, MI: Cistercian Publications, 1990). Consult also I. Hadot, "The Spiritual Guide," in A.
H. Armstrong (ed.), Classical Mediterranean Spirituality: Egyptian, Greek, Roman (London: Routledge &
Kegan Paul, 1986), 436-59; Graham Gould, The Desert Fathers on Monastic Community (Oxford: Clarendon
Press, 1993), especially 26-87; Stephan B. Clark, Unordained Elders and Renewal Communities (New
York/Paramus/Toronto: Paulist Press, 1976); John Chryssavgis, Ascent to Heaven. The Theology of the
Human Person according to Saint John of the Ladder (Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press, 1989),
211-30; H. J. M. Turner, St. Symeon the New Theologian and Spiritual Fatherhood (Leiden: E. J. Brill, 1990).
For a comparison between Climacus and Symeon, see my introduction to the English translation of
Hausherr, Spiritual Direction, vii-xxxiii. On the Russian tradition, consult J. B. Dunlop, Staretz Amvrosy:
Model for Dostoevsky's Staretz Zossima (Belmont, MA: Nordland, 1972); I. de Beausobre (ed.), Macarius,
Starets of Optino: Russian Letters of Direction 1834-1860 (Westminster: Dacre, 1944); Archimandrite
Sophrony(Sakharov), Saint Silouan the Athonite (Tolleshunt Knights: Monastery of Saint John the Baptist,
1991). For modern Greek examples, see Elder Paisios of Mount Athos, Athonite Fathers and Athonite
Matters (Thessalonica: Holy Convent of the Evangelist John the Theologian, Souroti, 1999). On Romania,
see [Hiermonk Seraphim Rose], Blessed Paisius Velichkovsky (Platina, CA: Saint Herman of Alaska
Brotherhood, 1976); Romul Joantā (now Metropolitan Seraphim of Germany and Central Europe),
Roumanie: tradition et culture hésychastes, Spiritualité orientale 46 (Bégrolles: Abbaye de Bellefontaine,
1987); English translation, Romania: Its Hesychast Tradition and Culture (Wildwood, CA: St Xenia Skete,
1992).
45. "The Monastic Rule," in G. P. Fedotov, A Treasury of Russian Spirituality (London: Sheed & Ward, 1950),
95-96.
2. AP, alphabetical collection, Antony 37, 38 (PG 65:88B);
3. AP, anonymous collection, 244, 290: ed. Nau, ROC 14 (1909), 364, 376; tr. Ward, Wisdom, §§112,158 (34,
45).
.219 . ص،1952 س، Payot : باريس،" الكنيسة اﻷرثوذكسية: يذكر هذا القول إيفان تشيتيوريكوف في "امليرتوبوليت سارافيم.4
.54.17 . ص، يوميات كاهن رويس.5
For the Greek text of this apophthegma, see Evergetinos 1.20.11, ed. Victor Matthaiou, 4 vols. (Athens:
Monastery of the Transfiguration of the Savior at Kronize Kouvara, 1957-66), 1:168-9; French translation in
Lucien Regnault (ed.), Les Sentences des Pères du Désert, serie des anonymes (Sablé-sur-Sarthe/Bégrolles:
Solesmes/Bellefontainc, 1985), 227.
 ولكن إذا كانت هذه الكلمة تشري (كما. أنا أستخدم عبارة "املواهبية (الكارزماتية)" باملعىن الضيق املعطى لها عاد ًة من الكتّ اب املعارصين. 6
 على نفس القييدر من املواهبييية، املُسام بوضع اليد اﻷسقفية، يكون الكاهن الخادم،ينبغي) إلى شخص تلقى مواهب الروح القدس أو جاذبيتها
.كالشخص الذي يتكلّ م باﻷلسنة
 النسيياء هن أقلييية لكن لهن مييوقعهن في:"أما" أو أمهات روحيات
 يوجد إلى جانب، في مجموعة أوقوال آباء الصحراء.7
ّ
ّ  ثالثة127 ال"أبا" ال
) املرتجم:اليريونديكون "أقوال اﻵباء" (أنظر سلسلة امليترييكون إعداد دير مار يعقوب الفاريس املقطع
See Sister Benedicta Ward, "`Apophthegmata Matrum,", Studia Patristica 16:2, Texte and Untersuchungen
129 (Berlin: Akademie Verlag, 1985), 63-66; Joseph M. Soler, "Les Mères du désert et la maternité
spirituelle," Collectanea Cisterciensia 48 (1986), 235-50.
8. Life of Antony, 87 and 81; tr. Gregg, 94, 90.
 ولكن هناك أدلة تشري إلى أنه ربما بدأ خدمته كشيخ في وقت مبكر. أتبع هنا التسلسل الزمين املقبول عموماً لحياة القديس سريافيم.9
 وبييأي حييال في رشوط، ال يزال نمط الهروب والعودة ينطبق جيدا ً في حالة سييريافيم، ومع ذلك.1794  قبل انسحابه إلى الغابة في عام،ًجدا
.ً كانت خدمته كشيخ مقيدة وأحياناً متقطعة تماما،1813  قبل عام،عامة؛ ﻷنه
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See Vsévolod Rochcau, Saint Séraphim: Sarov et Divéyevo. Études et Documents, Spiritualité Orientale 45
(Bégrolles: Abbaye de Bellefontaine, 1987), 53-84.
10. Archimandrite Lazarus Moore, St. Seraphim of Sarov, 126.
11. AP, alphabetical collection, Theophilus 2; quoted above, 89.
12. AP, alphabetical collection, Antony 27 (84D); tr. Ward, Sayings, 7.
13. AP, alphabetical collection, Antony 24 (84B); see above, 86.
مثاال آخر عن إنسان
 يعترب القديس تيخن الزادونسكي. 15-11 ، "فن الصالة، انظر مقدمة الرئيس خارينت، حول اغناطيوس وثيوفان.14
ً
. بعد سنوات من الرعاية النشطة،اعزتل في نهاية حياته
 أفال يمكنهم اختيييار، إذا اضطر رؤساء اللجان وغريهم ممن هم في السلطة إلى الكتابة شخصياً كتابة عادية عن كييل مييا يريييدون إيصيياله.15
كلماتهم بعناية أكرب؟
16. See the perceptive discussion in Douglas Burton-Christie, The Word in the Desert: Scripture and the
Quest for Holiness in Early Christian Monasticism (New York/Oxford: Oxford University Press, 1993),
especially chapter 5; and compare Max Picard, The World of Silence (London: Flarvill Press, n.d.).
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أساس الكنيسة العميق والتقاليد العشوائية
المتقدم في الكهنة توماس فامفينيس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث اﻷرثوذكسي
الم ساء فهمها في عصرنا هو مفهوم التقليد ،حيث ال تعريف له.
أحد أكثر المفاهيم ُ

نميهه زه
من المعروف أننا في الكنيسة ال نتحدث عن التقليد بشكل عام ،وإنما نتحدث عن التقليد المقدس ،وبهذا ّ
عن كل التقاليد البشرية اﻷخرى .ال يتم استنفاد التقليد المقدس وال يتم تحديههده بمبههنى الكنيسههة أو اﻷيقونههات

أو وضع الصلوات وفن الترانيم .إن التقليد المقدس هو شيء أعمق.

تتميز جميع الفنون التي ذكرناها بأنههها طقسههية ،لكنهها أنشهطة بشههرية تتطلب مههارات خاصهة ال يمتلكهها جميههع
الناس .إن التقليد المقدس هو لجميههع النههاس بغض النظههر عن المهههارات الجسههدية أو التعليميههة أو االجتماعيههة.

تعتهبر الفنههون الليتورجيههة ضههرورية لبنههاء كنيسهة مقدسهة ،ولتزيينهها بشهكل مناسههب ،وﻷداء خهدمات الكنيسههة
وأسرارها ،بما يساعد المؤمن على الصهالة ،والعهودة لذاتهه لينهال نعمهة اهلل .إن لههذه الفنهون تقاليهدها الهتي هي

تقاليد إنسانية.

أحس شيخه القديس سلوان بأن حياة الكنيسة هي الحياة في الههروح
بحسب القديس صوفروني اآلثوسي ،لقد ّ
القدس ،وأن التقليد المقدس هو قوة الروح القدس المستمرة داخل الكنيسة .التقليد المقدس ،باعتباره الوجههود
اﻷبدي والثابت للروح القدس داخل الكنيسة ،هو اﻷساس اﻷعمق لوجودها .وهكهذا ،فهإن ّ
تعلم الحيهاة الروحيهة،
ونضوج اإلنسان في المسيح بااللتزام الصادق بوصاياه اإلنجيلية ،هو الحياة في الههروح القههدس ،أي الحيههاة في

التقليد المقدس وهو ما يصف حياة الكنيسة كلها.

لألسف ،الكثير من الناس ال يعرفون مقاربة التقليد المقدس على هذا النحو.
التقاليد العشوائية

يظهر النسك كعنصر قوي في التقليد المقدس .والنسك هو السههيطرة على قههوى الههروح الالعقالنيههة ،أي الغضههب
والرغبة .لهذا السبب يوجد صوم من وقت آلخر ،وضبط دائم لألهواء ،ويقظة العقل على الحواس الجسدية.

تتحر ك معظم التقاليد الشعبية في اتجاه مختلف .العنصر اﻷساسي فيها هو المتعة والتشتت والوالئم والههرقص
ّ
حد ما ،ومع ذلك ال تساعده هذه
والغناء واﻷشياء التي يحتاجها اإلنسان الفاني لجعل حياته قابلة لالحتمال إلى ٍ

اﻷشياء في العثور على معنى الحياة وإدراكه.

التقاليد الشعبية ،عند تنسيقها مع تيبيكون الكنيسة ،ال تفصلنا عن التقليد المقدس .إنها تسههاعدنا للحصههول على

حيههاة اجتماعيههة وكنسههية متوازنههة .ومههع ذلههك ،عنههدما نقههوم باختيههارات عشههوائية ،بسههبب مهها يسههمى باﻷعيههاد
التقليدية ،نستبعد تيبيكون الكنيسة ،فنجد أنفسنا على طريق خارج تقليد آبائنا القديسين ،خارج تقليد كنيستنا

المقدس.
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من غير الممكن ،على سبيل المثال ،تاناجرهملا ميظنت … تنظيم المهرجانات† فيما يفتكر المنظمون والمشاركون أنهم بهذا

يحتفلون بأعياد كنسية للسيد والسيدة والدة اإلله.
إن التقليد المقدس ّ
يخلصنا ،ال التقاليد الشعبية الشائعة.

 Source: Πρωτοπρεσβύτερος Θωμάς Βαμβίνης. Γεγονότα καὶ Σχόλια: Τό βαθύ θεμέλιο τῆς ἘκκλησίαςΑὐθαίρετες
παραδόσεις.
Ἐκκλησιαστικὴ
Παρεμβασις.
10
Σεπτεμβρίου
2022. https://parembasis.gr/index.php/el/menu-teyxos-313/7452-2022-313-05

يتم ربط تنظيمها بالمناسبات الكنسية مع أن أصولها معروفة بأنها احتفاالت وثنية
† يقصد الكاتب انتقاد المهرجانات التي ّ

كمثال محدد تنظيم  رومزم( "مهرجممان الممماعز رومزم( " عشممية عيممد تجلي المخلص ،أي خالل صمميام الخمسممة
يورد
كالكرنفاالت المرافقة للمرفع .كما ِ
ٍ
ً
يوما في شهر آب .و يعود همذا المهرجممان إلى العصمور الوثنيمة حيث يلمف الشم ّبان أنفسمهم بجلمود وأجمراس الممماعز ،ويبمدؤون
عشر
االستعراض والرقص في جميع أنحاء المدينة .أصل هذا المهرجان طقس وثني لتسريع عودة الربيع.
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