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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 ،كمسا الشسباب اﻷرثوذكسسي السذي يستربّى في الكنيسسة .تتسأرجح مواقسف معسالجي هسذا

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

ً
المعسرف
تحسديا ،مسع مسا يتبعسه من أسسئلة حسول االعستراف والفسرق بين اﻷب السروحي واﻷب
قد يكون من أكثر المواضسيع
ّ
وغيرها؛ قضية الطاعة في الكنيسة ،والتي يخلط معالجوها بين الموروث الرهباني والتراتبية المبنية على عطب؛ العالقة
َ
تطسرق إليهسا
والمرشد ،و التي تتداخل فيها الكثير من الصور المتوارثة في المجتمع؛ كل هسذه النقساط وغيرهسا
بين المرشد
ّ

ّ
المثلث الرحمة الميتروبوليت كاليستوس وير في هذه المحاضرة† .توجد اليوم عدة ُن َسسخ ﻷجزاءس منس هذه
الطيب الذكر
المحاضسرة ،والبعض منهسسا منقسسول ومتسسوفر باللغسة العربيسسة ،لكن النص التسسالي هسو اﻷوسسسع واﻷكسسثر شسموالً ثارتلا ةرسأ(أسسرة الستراث

اﻷرثوذكسي .).

ّ
ً
نتسلق جب ً
أيضا إلى أن يكون معنا،
ال ﻷول مرة ،فنحن بحاجة إلى ا ّتباع طريق معروف؛ كما نحتاج
إذا كنا
كرفيق ومرشد ،شخصٌ سبق له أن صعد إلى هناك وهو على ألفة مع الطريق  .أن يكون بمثابة الرفيسسق والمرشسسد
هو على وجه التحديسسد دور يحورلا بألا وأ "اﻷ ّبسسايحورلا بألا وأ " أو اﻷب السسروحي؛ الشسسخص السسذي يسسدعوه اليونسسانيون يحورلا بألا وأ "يارونسسدايحورلا بألا وأ " والسسروس
يحورلا بألا وأ " ستارتسيحورلا بألا وأ " ،وهو اللقب الذي يعني في كلتا اللغتين يحورلا بألا وأ "الرجل المتقدّ ميحورلا بألا وأ " أو يحورلا بألا وأ "الشيخيحورلا بألا وأ " [.].1

منذ البدايات اﻷولى للرهبنة المسيحية الشرقية ،تم التأكيد على أهمية طاعة الشيخ .هسسذا مسسا يظهسسر جليس ًسا ،على

ً
رهبانا سقطوا بعسسد كثسسير من
سبيل المثال ،في اﻷقوال المنسوبة إلى القديس أنطونيوس المصري :يحورلا بألا وأ "إنني أعرف
الجهاد وانتهوا في الجنون ،ﻷنهم وثقوا بأعمالهم الخاصة ولم يراعوا وصية القائل :ةينثت( ,كربخيف كابأ لأسا‘اسأل أباك فيخبرك ,ثارتلا ةرسأ(تثنيسسة
 .). 7:32إذا أمكن ،يجب أن يعهد الراهب بالقرار في كل خطوة يقوم بها ،وكل قطرة ماء يشسسربها في قاليتسسه ،إلى
الشيوخ ،وذلك لتجنب الوقوع في خطأ في ما يقوم بهيحورلا بألا وأ " [.].2
إن الحاجة إلى اإلرشاد الروحي هي موضوع رئيسي في جميع أقوال آباء الصحراء :يحورلا بألا وأ "اعتاد الشيوخ أن يقولسسوا:

راهبا شس ً
ً
َ
وارمس ه ،فهسسذا من أجسسل منفعتسسه ...إذا وضسسع
سابا يصسسعد إلى السسسماء بإرادتسسه ،فأمسسسكه بقدميسسه
رأيت
ةينثت( ,كربخيف كابأ لأسا‘إذا
ِ
ّ
وسل م نفسه لآلخر في خضسسوع كامسسل ،فال داعي ﻷن يلسستزم بوصسسية اهلل ،بسسل هسسو
شخص إيمانه في شخص آخر
إذاك يكسسون بال لسسوم أمسسام اهلل ،ﻷن اهلل ال يطلب شس ً
يحتاج فقط إلى أن يضع كل مشيئته بين يسسدي أبيسسهّ .
سيئا من
المبتدئين بقدر ما يطلب تجريد الذات من خالل الطاعةيحورلا بألا وأ " [.].3
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ً
جدا في أجيال الرهبنة المصرية اﻷولى ،بأهميتها الكاملة حتى
تحتفظ صورة الشيخ هذه ،التي كانت بارزة
يومنا هذا في اﻷرثوذكسية المسيحية .يحورلا بألا وأ " هناك شيء واحد أكثر أهمية من جميع الكتب واﻷفكسسار الممكنسسةيحورلا بألا وأ " ،كمسسا
يقسسول علمسساني روسسسي من القسسرن التاسسسع عشسسر ،وهسسو السسسالفوفيل إيفسسان كيريفسسسكي ،يحورلا بألا وأ "وهسسو مثسسال الشسسيخ
ً
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 يختس ِسف مثسسل هسسؤالء الشسسيوخ من روسسسيانايحورلا بألا وأ "[ .].4كمسسا يكتب أحسسد
الكهنة المهاجرين الروس في القرن العشرين ،اﻷب ألكسندر إلشسسانينوف :يحورلا بألا وأ "إن مجسسال عملهم غسسير محسسدود ...إنهم

بال شك قديسو ن ،هكذا يعرفهم الشعب .أشعر أنه في أيامنا المأساوية ،يسسستمر اإليمسسان حيس ًسا ويتقسسوّ ى في بلسسدنا
من خالل هذا اﻷمر بالتحديديحورلا بألا وأ " [.].5
المرشد الروحي كشخصية "مواهبية"

ً
يعينه؟ هنسساك إجابسسة بسسسيطة على هسسذا .الشسسيخ أو
شخصا ما
ما الذي يخوّ ل
ّ
للتصرف كمرشد روحي؟ كيف َ
ومن ّ
الستارتس هو في اﻷساس شخصية نبوية ويحورلا بألا وأ "مواهبيةيحورلا بألا وأ " ،معتَ رف به ثارتلا ةرسأ(أو بها  ).لهذه المهمة بالعمسسل المباشسسر للسسروح

ح دَ ث ًايحورلا بألا وأ " أو
القداس .المرشدون الروحيون ال يُ رسمون بأيدي بشسسر بسسل بيسسد اهلل .إنهم تعبسسير عن الكنيسسسة بكونهسسا يحورلا بألا وأ " َس

ً
تعبيرا عن الكنيسة كمؤسسة[ . ]. 6ومع ذلك ،ال يوجد خسسط فاصسسل حاسسسم بين العناصسسر النبويسسة
يحورلا بألا وأ "واقع ًايحورلا بألا وأ " ،وليس
والمؤسساتية في حياة الكنيسة .كل واحد ينمو من اآلخر ويتشسسابك معسه .خدمسة الشسيخ ،هي نفسسها مواهبيسة،

مرتبطة بوظيفة محسسددة بوضسسوح ضسسمن اإلطسسار المؤسسسساتي للكنيسسسة ،أي خدمسسة الكسساهن المعسسرِّ ف .في التقليسسد

اﻷرثوذكسي ،ال يُ منح الكاهن الحق في سماع االعترافسسات تلقائيس ًسا عنسسد الرسسسامة .فقبس َسل أن يقسسوم بسسدور المعسسرف،

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 اﻷحسسوال
ُّصسح ،ال عنسسد االعسستراف وحسب ،بسسل في العديسسد من المناسسسبات اﻷخسسرى .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 علمانيسسة ،إذ توجسسدُ في التقليسسد
ٌ
ِ
المشسسيخة
َ
خدمة
تمسسار َس
أيضسسا أن
عاديسسا؛ كمسسا يمكن
شخصسسا
حسستى
ِ

اﻷرثوذكسي أمهات روحيات باإلضافة إلى آباء روحيين [.]. 7الستارتز ،سسسواء أكسسان ُمسس ً
ساما أم علمانيس ًسا ،يتحسسدث

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

يعينسسون بعمسسل رسسسمي من الرئاسسسة [الروحية ،].فكيسسف ً
إذا
ومسسع ذلسسك ،إذا لم يكن اآلبسساء أو اﻷمهسسات الروحيسسون َّ
يشرعون بخدمتهم؟ في بعض اﻷحيان ،يقوم أحد الشيوخ الحاليين بتعسسيين خليفتسسه .وبهسذه الطريقسسة ،نشسسأ في
بعض المراكسسز الرهبانية ،كسسأوبتينو في روسسسيا القسسرن التاسسسع عشر ،يحورلا بألا وأ "تسلسسسل رسسسولييحورلا بألا وأ " للمعلمين الروحسسيين .في
2

العدد الثاني عشر ،أيلول 2022
السنة الثامنة عشرة
______________________________________________________________________________

حاالت أخرى ،يظهر الشيخ بشكل عفوي دون أي فعل تكليف خارجي .وكما يقول اﻷب ألكسندر إلشانينوف،

يحورلا بألا وأ "هكذا يعرفهم الشعبيحورلا بألا وأ " .في إطار الحياة المسسستمرة للجماعسسة المسسسيحية ،يصسبح واضس ً
سحا لشسسعب اهلل المسسؤمن -
وهو الحارس الحقيقي للتقليد المقدس -أن هذا الشخص أو ذاك اقتنى موهبة اﻷبسسوة أو اﻷمومسسة الروحيسسة .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.يحورلا بألا وأ " ما يحدث بسساﻷحرى هسسو أ ّنسسه -
في قلبه أو لآلخرين :يحورلا بألا وأ "تعالوا
ِ
ب دون أي ادعاء من قبل الشخص نفسه .هتياعر تحت مئاد لكشب شيعلا وأ هداشرإ نيبلاط نورخآلا هبراقي – يقاربه اآلخسرون طسالبين إرشساده أو العيش بشسكل دائم تحت رعايتسه.
يصر َفهم ويطلب منهم استشارة شخص آخسسر .في النهاية ،تسسأتي اللحظسسة السستي يكس ّسف
المرجح أن
في البداية ،من
َّ
ِ
رفهم ،فيقبل مجيئهم إليه كإعالن عن إرادة اهلل .وهكذا ،فإن اﻷبناء الروحسسيين هم َمن يكشسسفون عن
فيها عن َص ِ
الشيخ لنفسه.
تصوّ ر شخصية الشيخ ثارتلا ةرسأ(الييروندا أو السسستارتز  ).المسسستويين المتسسداخلين اللسسذين توجسسد وتعمسسل عليهمسسا الكنيسسسة
اﻷرضية .من ناحية ،هناك المستوى الخارجي والرسمي والتراتبي ،بتنظيمه الجغسسرافي في اﻷبرشسسيات والرعايسسا،
ومراكزها الكبرى  -روما والقسطنطينية وموسسسكو  -و يحورلا بألا وأ "التسلسسسل الرسسسولييحورلا بألا وأ " عنسسد اﻷسسساقفة .من ناحيسسة أخسسرى،
هنسساك المسسستوى السسداخلي والسسروحي و يحورلا بألا وأ " المواهسسبييحورلا بألا وأ " السسذي ينتمي إليسسه المبتسسدئون بالدرجسسة اﻷولى .هنسسا المراكسسز
الرئيسية في معظمها ليست مراكز رؤساء اﻷساقفة وال المدن الكبرى ،بسسل بعض المناسسسك البعيسسدة ،حيث تشسسرق
هناك بعض الشخصيات الغنية بالمواهب الروحيسة .معظم الشسسيوخ لم يكونسوا في مكانسة مرموقسة في التراتبيسة
الرسمية للكنيسة؛ ومع ذلك ،فإن تأثير كسساهن  -راهب بسسسيط مثسسل القسسديس سسسيرافيم سسساروف تجسساوز تسسأثير أي
بطريرك أو أسقف في أرثوذكسية القرن التاسع عشر .بهذه الطريقة ،إلى جانب التسلسل الرسولي في اﻷسقفية،

ً
أيضا التسلسل الرسولي للقديسين وحاملي السروح .كال النسوعين من التسلسسل ثارتلا ةرسأ()).  successionضسسروري
يوجد
للعمل الحقيقي لجسد المسيح ،ومن خالل تفاعلهما تتحقق حياة الكنيسة على اﻷرض.
الهروب والعودة :تهيئة المرشد الروحي
معينين ﻷداء خسسدمتهم ،فمن الضسسروري بالتأكيسسد أن
على الرغم من أن المرشسسدين الروحسسيين ليسسسوا ُمسسسامين أو َّ
مهيئين  .هناك نمط كالسيكي لهذه التهيئة ،وهي حركة الهروب والعودة التي يمكن تمييزها بوضسسوح في
يكونوا َّ
كمثالَين فقط ،مفصولَين عن بعضهما
حياة القديس أنطونيوس الكبير والقديس سيرافيم ساروف ،إن أخذناهما ِ

ً
قرنا.
البعض بخمسة عشر
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تنقسم حياة القديس أنطونيوس بشكل واضح إلى نصفين ،ت ّ
مثل سنته الخامسة والخمسون الحدَّ الفاصل
بينهما .كسسانت السسسنوات من الرجولة المبكسسرة إلى سسسن الخامسسسة والخمسسسين وقت تهيئتسسه ،أمضسساها في عزلسسة
متزايدة عن العالم ،حيث كان ينسحب أكثر فأكثر في الصسسحراء .وبحسسسب كسساتب سسسيرته ،فقد قضسسى في نهايسسة

ً
عاما في حصن مهجور دون أن يلتقي بأحد على اإلطالق .عندما بلغ سن الخامسة والخمسسسين ،لم
اﻷمر عشرين
كبح فضولهم فكسروا المدخل .خسرج القسديس أنطونيسوس ،وطسوال نصسف القسرن المتبقي
يعد بإمكان أصدقائه َ

نفسسه لآلخسسرين مجانس ًسا ،بصسسفته يحورلا بألا وأ "طبيبس ًسا وه َبسسهُ اهلل
من حياته الطويلة ،ومن دون التخلي عن حياة الناسك ،أتاح َ
ً
محبوبا من الجميع ،وكان الجميع
لمصريحورلا بألا وأ "  ،على حد تعبير القديس أثناسيوس كاتب السيرة .فهو يقول :يحورلا بألا وأ "لقد كان

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

ً
أيضا إلى أن أنطونيسسوس كسسان راهبس ًسا
من جهة القديس أنطونيوس بل من خالل تصرف اآلخرين .وتجدر اإلشارة
ً
ً
مطلقا.
علمانيا ،ولم يُ سَم للكهنوت

ً
ً
ً
عاما قضسساها في حيسساة الجماعسة الرهبانيسسة العاديسسة  ،بصسسفة
مشابها .بعد ستة عشر
مسارا
اتبع القديس سيرافيم

ً
ثم في
عاما في العزلة ،أوالً كناسسسك في الغابسسة 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 قاليتسسه .خالل

سي  ،أمسسا في اﻷوقسسات اﻷخسسرى فقسسد كسسانت عزلتسسه شسسبه
جزء من هذه السنوات العشرين ،التقى
ٍ
سكل عرضس ٍّ
ٍ
بزوار بشس ٍ

كاملة :في بداية المدة التي قضاها في الغابة ،أمضى ألف يوم على جذع شجرة ،وألف ليلة على صخرةُ ،مكرِّ ً
سا

نفسه للصالة غسسير المنقطعسسة؛ على مسسدى السسسنوات الثالث اﻷخسسيرة في كوخسسه في الغابسسة ،لم يتحسسدث إلى أحسسد؛

ً
يحضسسرون
حبيسا في الدير ،لم يذهب إلى الكنيسة حتى للمناولة ،بل كانوا
وخالل السنوات الثالث التي قضاها
ِ
القربان المقسدس إليسه عنسد بساب قاليتسه .ثم في عسام  ،1813في سسن الثالثسة والخمسسين ،أنهى عزلتسه ،وخصسص
ستقب ً
ال كل من أتى إليه ،من الرهبان أو العلمانيين على السسسواء.
العقدين اﻷخيرين من حياته لخدمة المشيخةُ ،م
ِ

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

بدون هذه التهيئة النسكية المكثفة ،وبدون هذا الهسروب الجسسذري إلى العزلسسة ،هسسل كسسان القسسديس أنطونيسوس 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 القبيسسل ،بسسل
وواع وهو أن يصبحا
َ
ٍ
ببساطة بدافع الرغبة الشديدة في أن يكونا وحدهما مع اهللَ .ق ِب ل اهلل محبتهما ،لكنه أعادهما بعد ذلسسك كسسأدوات

يعدهما ً
أبدا ،لكانت رحلتهما ما تزال إبداعيسسة للغايسسة وذات قيمسسة
للشفاء في العالم الذي انسحبا منه .حتى لو لم ِ
للمجتمع؛ ﻷن الراهبات والرهبان يساعدون العالم بشكل أساسي ليس بما يفعلونه ويقولونه ولكن بمسسا هم عليسسه،
4
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من خالل حالة الصالة المستمرة التي  -بالنسبة للبعض منهم على أي حال  -تصبح متطابقة مع كيانهم اﻷعمق.

ً
شسيئا سسوى الصسالة في العزلسة لكانسا مسا يسزاالن يخسدمان
لو لم يفعل القسديس أنطونيسوس والقسديس سسيرافيم

ً
أيضا بطريقسة مباشسسرة أكسثر .ومسع
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 الجانبيسسة السستي لم يقصسسداها
ً
ونتيجسة خارجيسة للخدمسة الداخليسة وغسير المرئيسة السستي كانسسا يقسدمانها
هما نفساهما أو يتصوراها في البدايسة،
بالفعل من خالل صالتهما.

ً
روحا سالمية ،وعندها سيخلص آالف اآلخرين من حولكيحورلا بألا وأ " [ .].10هسسذا هسسو نمسسوذج
اقتن
قال القديس سيرافيم :يحورلا بألا وأ " ِ

اﻷبوة أو اﻷمومة الروحية .ث ّب ْت نفسك في اهلل عندها يمكنك جسسذب اآلخسسرين إلى حضسسرته .يجب أن يتعلم كسسل
واحد أن يكون بمفرده ،وهكذا في سكون قلبه يبدأ بسماع كالم السروح الخسسالي من الكلمسسات ،وبالتسسالي اكتشسساف
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 اآلخسسرين

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

يعلم بحديثه ِّ ،
يعل ُم بحضوره بقدر ما ّ
بسكونه كما ّ
يعل م من خالل أي كلمة إرشاد ينطق بها .هسسذا هسسو السسسبب في

ً
أي شيء لرئيس اﻷساقفة ثيوفيلوس اإلسكندري ،حيث الحسسظ الشسسيخ :يحورلا بألا وأ "إذا
أن اﻷنبا بامفو لم يجدْ
سببا ليقول ّ

لم يتقدّ س بصمتي ،فلن يستنير بكلماتييحورلا بألا وأ " [ُ .].11ت روى عن القديس أنطونيوس قصة لهسسا نفس التعليم اﻷخالقي:
آباء عادة أن يز وروا القديس أنطونيوس مرة واحدة كل عام ،وكان اثنسسان منهم يسسسأالنه أسسسئلة
يحورلا بألا وأ "كان لدى ثالثة ٍ
ً
صامتا دون طسسرح أي سسسؤال .بعسسد فسسترة طويلسسة قسسال لسسه
حول أفكارهم وخالص نفوسهم؛ أما الثالث فكان يظل

َ
إلي كل هذا الوقت ،ومع ذلك ال تسألني أية أسئلة:.رخآلا باجأف ’ فأجسساب اآلخسسر:
اﻷب أنطونيوس ،ةينثت( ,كربخيف كابأ لأسا‘انظر ،لقد
اعتدت المجيء ّ

ةينثت( ,كربخيف كابأ لأسا‘يا أبتي ،يكفي أن أنظر إليك:رخآلا باجأف ’يحورلا بألا وأ " [.].12

فعليس ًسا ،إن رحلسسة الشسسيخ الحقيقيسسة ال تتم مكانيس ًسا إلى داخسسل الصسسحراء ،بسسل روحيس ًسا إلى داخسسل القلب .إن العزلسسة

ّ
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 المجتمسسع .إن قصسسة الطسسبيب اإلسسسكندري السسذي كسسان مسس ً
ساويا

سبين لنسسا أن
للقديس أنطونيوس ،والذي كان طسسوال اليسسوم يسسر ّنم التسسسبيح المثلث التقسسديس مسسع المالئكسسة [ُ )]. 13تس ّ
الحيسساة النسسسكية ويحورلا بألا وأ " المالئكيسسةيحورلا بألا وأ " ممكنسسة في المدينسسة كمسسا في الصسسحراء .إن صسسالة القلب غسسير المنقطعسسة ليسسست

َ
محصورة في عزلة الصحراءْ .
أمثال طبيب اإلسسكندرية قد أنجسزوا الرحلسة الداخليسة دون قطسع روابطهم
إن
إذ َّ
الخارجية مع المجتمع.
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هذا النمط من الهروب والعودة ،إذن ،ال ينبغي فهمه بطريقة حرفية ومحددة .ليس من الضروري التعبير عن

المرحلتين [أي الهروب والعودة ].بعبارات خارجية ومكانيسسة؛ وعلى نفس المنسسوال ،ال يمكن دائمس ًسا تميسسيز الهسسروب
والعسسودة بشسسكل حاسسسم في تسلسسسل الزمسسني .فلنأخسسذ على سسسبيل المثسسال القسسديس إغنسساطيوس بريانشسسانينوف،
تدرب في اﻷصل كضسسابط في الجيش ثم انسسسحب إلى ديسسر .ولكن بعسسد
المعاصر اﻷحدث للقديس سيرافيم ،فقد ّ
أربع سنوات فقط في الرهبنة ،عُ ّي ن في سن السادسة والعشرين لتولي مسؤولية جماعة ناشطة ومؤثرة بسسالقرب
ً
ً
أسسقفا .بعسد أربسسع سسنوات
عامسا كسرئيس للجماعسة ،أصسبح
من وسط مدينة سانت بطرسبرغ .بعد أربع وعشسرين
استقال ليقضي السنوات الست المتبقية من حياته كناسك .وهكذا ،في حالة القديس إغناطيوس ،سسسبقت فسسترة
طويلة من العمل الرعائي النشط واﻷبوة الروحية فترة العزلة الهدوئية .في اﻷصل ،عنسسدما عُ ّين رئيسس ًسا للسسدير ،ال

ً
سريا إلى القلب بشكل مستمر خالل السنوات العديسسدة السستي تسسرأس فيهسسا
بد أنه شعر بعدم االستعداد ،فانسحب

ً
ديرا وأبرشية؛ لكن هذا الواقع لم يأخذ تعبيره الخارجي حتى نهاية حياته .إن حيسساة القسسديس ثيوفسسان الحسسبيس
ً
ً
ً
تتبع نفس النمط :أوالً
ناسكا في قالية[.].14
نشطا ،ثم
راعيا

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

ّ
الخالق.
نتحم ل مسؤوليات التعليم والوعظ واإلرشاد الرعائي ،بينما تنقصنا المعرفة العميقة بالصحراء وصسسمتها
ّ
ولكن من خالل إرشسساد اآلخسسرين ،قسسد نبسسدأ في التعلم .نسسدرك ببطء عجزنسسا عن مسسداواة جسسراح البشسسرية من خالل
البرامج الخيرية والفطرة السليمة والتحليل النفسي وحسب .ينهار اعتمادنا على الذات ،وندرك عدم كفاءتنا ،لذا

اح ٍديحورلا بألا وأ " ثارتلا ةرسأ(لوقا  .). 42:10هذه هي اللحظة التي قد يبدأ فيها اإلنسان،
اج َة šالَى َو ِ
نبدأ في فهم ما قصده المسيح بس يحورلا بألا وأ " ْال َح َ
توجعنسسا بسسسبب آالم
بالنعمسسة اإللهيسسة ،بالتقسسدم على طريسسق المشسسيخة .من خالل تجربتنسسا الرعائيسسة ،ومن خالل ُّ
اآلخرين  ،نجتاز الرحلة إلى الداخل ونبحث عن كنز الملكسسوت الخفي ،حيث هنسساك فقسسط يمكن العثسسور على حسسل
حقيقي لمشاكل العالم .ال شك أن َّ
ً
سيوخا بسسالمعنى
ج دت ،قسسد يجسرؤون على اعتبسار أنفسسسهم شس
قلة منا فقط ،إن ُو ِس

سإخالص متواضس ٍسع للسسدخول إلى انعيمجل نكمي هنإف ،انبولق يف ”ةيرسلا ةفرغلا“ الغرفسسة السسسريةانعيمجل نكمي هنإف ،انبولق يف ” في قلوبنسسا ،فإنسسه يمكن لجميعنسسا
ولكن إذا ما سسسعَ ينا بس
الكامل،
ٍ
ْ
سد مسسا في نعمسسة اﻷبسسوة الروحيسسة أو اﻷمومسسة الروحية .قسسد ال نحيسسا أبس ً
المشاركة إلى حس ٍّ
سدا في الظسساهر حيسساة عزلسسة

ً
وغالبا لظروف خارج سيطرتنا  -ولكن ما هو فائق اﻷهمية هو أن يرى كل منا الحاجسسة إلى أن
رهبانية أو نسك -

ً
ناسكا في القلب.
يكون

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

ً
يمسسك بالشسسخص الفريسد السسذي ُصسنع على صسسورة اهلل
اآلخرين وعن أنفسنا؛
وبعيدا عن كل هذه التفاهات ،فإنسه ِ
حك الرأس بالظفر بلباقة ،وال هي نوعٌ من
ومثاله .إن قوة التمييز هذه روحية وليست نفسية .إنها ليست مجرد ّ

سادا نسس ً
سبقا صسسال ًة مركسسزة وًايكسن ًاداهج'ًايكسن ًاداهج'جهس ً
الحاسسسة السادسة أو االستبصسسار ،بسسل هي ثمسسرة النعمسسة السستي تفسسترض مسس ً
سكيا

متواص ً
سخص إليه،
الًايكسن ًاداهج'ًايكسن ًاداهج' .تترافق موهبة البصيرة هذه مع القدرة على استخدام الكلمات بقوة .عندما يتقسسدَّ م أي شس ٍ
ً
فورا وعلى وجه التحديد ما الذي يحتاج هسسذا الشسسخص سسسماعه .اليسسوم،
يعرف الشيخ ثارتلا ةرسأ(الستارتس أو الييروندا ).

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

كلمات قد ُن ِط َقت بقوة [.].15بالمقابل ،يستخدم الشيخ القليل من الكلمسسات ،وأحيانس ًسا
أن معظمها ليست
لي َّ
ٍ
من َ
الج ِّ
ال يستخدم أي كلمات على اإلطالق؛ ولكنَّه ،من خالل هذه الكلمسسات القليلسة أو من خالل صسسمته ،غالبس ًسا مسسا يكسسون

ً
هلم
قادرا على تغيير االتجاه الكامل لحياة اآلخر .في بيت عنيا ،اسسستخدم المسسسيح ثالث كلمسسات فقسسط :يحورلا بألا وأ " لعسسازرّ ،
ً
فإن هسذه الكلمسسات الثالث ،السستي قيلت بقسسوة ،كسسانت كافيسسة إلعسسادة الميت إلى
خارجايحورلا بألا وأ " ثارتلا ةرسأ(يوحنا  ). 43:11؛ ومع ذلك َّ

الحياة .في عصر ُت ِّفهَ ت فيه اللغة بشكل مخجل ،من الضروري إعسسادة اكتشسساف قسسوة الكلمسسة؛ وهسسذا يعسسني إعسسادة

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

ُ
لطة اﻷصسيلة للخسبرة
ومسع ذلسك ،لكي تمتلسك الكلمسة قسوة ،فإ َّنه من الضسروري ليس أن يوجسدَ من
بالسس ِ
يتحسدث ُ

ً
البط ال،
باهتمام وشغف .إذا كنا نسأل الشيخ بدافع الفضسسول ّ س
الشخصية وحسب ،بل
وأيضا أن يوجد من يستمعُ
ٍ
المرجح أننا سننال منفعة ضئيلة ؛ ولكن إذا قاربناه بإيمان شديد وجوع عميق ،فإن الكلمة التي نسسسمعها قسسد
فمن
ّ
تغي ر كياننا بالكامل .إن كلمسسات الشسسيوخ هي في معظمهسسا بسسسيطة من حيث التعبسسير اللفظي وخاليسسة من البراعسة
ّ
اﻷدبية؛ وبالنسبة لمن يقرؤونها بطريقة سطحية ،فإنها قد تبدو صبيانية وسخيفة .
تعمل موهبة الب صسسيرة عنسسد الشسسيخ في المقسسام اﻷول في الممارسسسة المعروفسسة باسسسم يحورلا بألا وأ "الكشسسف عن اﻷفكسساريحورلا بألا وأ " .في
َ
الرهبنة الشرقية المبكرة كان الراهب الشسساب يسسذهب يوميس ًسا إلى أبيسسه السسروحي ويطسسرح أمامسسه كسل اﻷفكسار السستي

ﻷن المبتسسدئ
تراوده أثناء النهار .هذا الكشف عن اﻷفكار
يتضمن ما هو أكثر بكثير من مجسسرد اعسستراف بالخطايسساَّ ،
ّ

ً
ْ
يميز اﻷب الروحي فيهسسا أخطسسار ًا سسسريةً
كر
يذ ُ
أيضا تلك اﻷفكار والدوافع التي قد تبدو بريئة بالنسبة له ،فيما قد ِّ
ُ
استذكاريْ ،
إذ يتعامل مسع الخطايسا الستي حسدثت بالفعسل؛ من ناحيسة أخسرى ،فسإن
االعتراف
أو عالماتٍ مهمة .إن
ّ
يجردها من قدرتها على اﻷذى.
يعري أفكارنا قبل أن تؤدي إلى الخطيئة وبالتالي ّ
الكشف عن اﻷفكار وقائي ،ﻷنه ّ
7
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ً
يهد ُف إلى معرفة الذات ،حتى نرى أنفسنا كما
إن الغرض من الكشف ليس
قانونيا ،لضمان الحل من الذنب ،بل ِ
نحن بالفعل.
ّ
يتلخ ص بوضسسوح في أقسسوال آبسساء الصسسحراء :يحورلا بألا وأ "إذا أزعجتسسك أفكسسار
إن المبدأ الذي يقوم عليه الكشف عن اﻷفكسسار
ودنها .بقسسدر مسسا نخفي أفكارنسسا تتضسساعف وتكتسسسب القسسوة...
خفها ،بل ُقلها على الفور ﻷبيك الروحي ِ
نجسة ،فال ُت ِ
[ولكن ].بمجرد أن يُ َ
فكر شرير ،فإنه يتبدد على الفورَ ...من يكشف أفكاره يشفى بسرعةيحورلا بألا وأ " [.].17
كش َف ٌ

ً
ً
سريا أو خوفس ًسا أو تجربس ً
فكرا أو خياالً
سة ،فهسسذا يعسسني أنهسسا تملسسك
نخرج إلى العلَن
إذا كنا ال نستطيع أو ال نريد أن
ِ
سإخراج الفكسر من الظالم إلى النسسور ،فسإن تسسأثيره
قوة علينا .لكن إذا ُقمنا ،بعون اهلل ومساعدة مرشدنا السسروحي ،بس
ِ

يبدأ ب التالشي .بعد الكشف عن اﻷفكار ،نصير في وضع يسمح لنا بالتعامل معهسا ،ويمكن أن تبسدأ عمليسة الشسفاء.
َ
قترحة هنا من ِق َبل الرهبان اﻷوائل لها أوجه تشابه مثيرة لالهتمام مع تقنيسسات التحليسسل النفسسسي
الم
إن الطريقة ُ
والعالج النفسي الحديثة .لكن الرهبان اﻷوائل وضعوا هذه الطريقسسة قبسل خمسسسة عشسر قرنس ًسا من فرويسد ويونسغ!

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

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

ً
َ
اﻷفكار التي ال يدركها [اآلخر ].بعسد .عنسدما كسان النساس يسأتون إلى القسديس سسيرافيم سساروف،
كثيرا من
لآلخ ِر
ِ

ً
طسرح ارتباكساتهم أمامسه .في مناسسسبات عديسدة،
غالبا ما كان يجيبهم على مصساعبهم قابسسل أن يتساح لهم السوقت ل
ِ
كانت اإلجابة تبسدو في البدايسسة غسسير ذات صسسلة ،ال بسل سسسخيفة وغسسير مسسسؤولة؛ ﻷن مسسا كسسان القسسديس سسيرافيم

واع ،بسسل السسسؤالَ السسذي كسسان ينبغي للزائسسر أن يسسسأله.
يجيب عنه لم يكن السؤالَ الذي كان في فكر الزائر
ٍ
بشكل ٍ
يحض سر مسس ً
ِّ
سبقا
اعتمد القديس سيرافيم في كل هذا على نور الروح القدس الداخلي .لقد أوضح أن من المهم أال

ً
ما كان سيقوله؛ في تلك الحالة ،قد ّ
خاطئا ،وليس حكم
تمثل كلماته مجرد حكمه البشري الخاص الذي قد يكون
اهلل [.].18
بنظسسر القسسديس سسسيرافيم ،إن العالقسسة بين الشسسيخ واالبن السسروحي أقسسوى حتّ ى من المسسوت ،ولسسذلك ّ
حث أوالده

[الروحيين ].على االستمرار في كشف أفكارهم له بعد رحيله إلى الحياة اﻷخرى .هسسذه هي الكلمسسات السستي كُتبت
ً
إلي عند قبري ،كلما أكثرتم المجيء كلمسسا كسسان ذلسسك
على قبره بحسب توجيهاته :يحورلا بألا وأ "عندما ال أعود موجودا ،تعالوا َّ

ً
حي،
أفضل .مهما يكن ما يُ ِ
ثقل نفوسكم ،مهما جرى لكم ،أيا تكن اﻷحسسزان السستي لسسديكم ،تعسسالوا إلي كمسسا لسسو أنسسني ّ
واركعسسوا على اﻷرض ،وألقسسوا كسسل مسسرارتكم على قسسبري .أخسسبروني كسسل شسسيء وسأصسسغي إليكم ،وستتالشسسى كسسل

اﻷحزان منكم .وكما تحدثتم إلي حين كنت ّ ً
حي ،وسسسأكون كسذلك إلى
حيا ،قومسوا بسذلك اآلن .ﻷني بالنسسبة لكم ٌّ
ِ
اﻷبد يحورلا بألا وأ " [.].19
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سجل بإيجاز
إن الموهبة الثانية لدى اﻷب أو اﻷم الروحيين هي القدرة على محبة اآلخرين وتبنّي آالمهم .يُ َّ
وبساطة عن شيخ ورد ذكره في أقوال آباء الصحراء :يحورلا بألا وأ "كان يقتسسني المحبسة ،وكثسسيرون كسانوا يسأتون إليسسهيحورلا بألا وأ " [.].20
ٍ
التبص سر في أسسسرار قلسسوب النسساس ،إذا
ل قد اقتنى المحبة  -وهذا أمر ال غنى عنه في كل أمومة وأبوة روحيسسة .إن
ّ
ً
ال ً
كان خال ً
الم ِح َّبة ،ال يكون خ ّ
سدمرا؛ إذا كنسسا ال نسسستطيع أن نحب اآلخسرين ،فلن يكسسون لسدينا
قا بل مس
يا من الرحمة ُ
سوى القليل من القوة لشفائهم.

إن محبة اآلخرين تنطوي على المعانسساة معهم ومن أجلهم؛ هسسذا هسسو المعسسنى الحسسرفي لكلمسسة يحورلا بألا وأ "الرحمةيحورلا بألا وأ " .يحورلا بألا وأ " ِا ْح ِم ُلسسوا
ام َ ْ
بَعْ ُضكُ ْم žا ْث َق َ
يحيحورلا بألا وأ " ثارتلا ةرسأ(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 يحورلا بألا وأ "اإلخوة كارامازوفيحورلا بألا وأ " :يحورلا بألا وأ "إن الشيخ هو َمن يأخذ روحسسك
وإرادتك إلى روحه وإرادتهيحورلا بألا وأ " [ .].21ال يكفي أن يقدم النصيحة بطريقة متجردة بل المطلسسوب منسسه هسسو أن يأخسسذ
روح أبنائه الروحيين إلى روحه وحياتهم في حياته .إن واجبه هسسو أن يصس ّسلي من أجلهم ،وشسسفاعته الدائمسسة في

تحم ُل أحزانهم وخطايسساهم ،وأخسسذ
سبيلهم أهم من أي كلمات مشورة [ .].22وعلى المنوال نفسه ،فإن مهمته هي ُّ
ِّ
يشدد القديس برصسسنوفيوس الغسسزاوي على أبنائسسه
ذنوبهم على عاتقه ،واإلجابة عنهم في يوم الدينونة اﻷخيرة.
الروحيين :يحورلا بألا وأ "كمسسا يعلَمُ اهلل نفسسسه ،ال توجد ثانيسسة أو سسساعة ال تكونسون فيهسسا في ذهسسني وفي صسسالتيِّ ...إني Ÿاحمِّ ل

نفسي حكم دينسسونتكم .وبنعمسسة المسسسيح لن أتخلى عنكم ال في هسسذا السسدهر الحاضسسر وال في السسدهر اآلتييحورلا بألا وأ " [.].23
وبحسب تعبسسير زوسسسيما شسسيخِ دوستويفسسسكي [في روايسسة اإلخسسوة كارامسسازوف :].يحورلا بألا وأ "توجسسد طريقسسة واحسدة فقسسط
للخالص ،وهي أن تجعل نفسك مسسسؤوالً عن خطايسسا الجميسسع ...أن تجعسسل نفسسسك مسسسؤوالً بكسسل إخالص عن كسسل
شيء وكل شخصيحورلا بألا وأ " [ .].24إن قدرة الشيخ على دعم اآلخرين ْ
ويتهم ُتقاس بالضسسبط بمسسدى اسسستعداده لتبسسني
وتق ِ
طريقة الخالص هذه.
ومع ذلك ،إن العالقة بين اﻷب الروحي وأبنائه ليسسست من طسسرف واحسسد .على السسرغم من أنسسه يحمسسل عبء ذنبهم
على عاتقسسه ويجيب عنهم أمسسام اهلل ،إال أنسسه ال يسسستطيع أن يفعسسل ذلسسك بشسسكل فعسسال إال إذا كسسانوا هم أنفسسسهم

يجاهدون بإخالص من جهتهم .ذات مرة جاء أخ إلى القديس أنطونيوس المصري وقال :يحورلا بألا وأ " ِّ
صل ﻷجلييحورلا بألا وأ " .فأجاب
ً
مجهودا من عندكيحورلا بألا وأ " [.].25
الشيخ :يحورلا بألا وأ "ال أنا سأشفق عليك وال اهلل ،إال إذا بذلت

عنسسد التفكسسير بمحبسسة المرشسسد للتلميسسذ ،من المهم إعطسساء المعسسنى الكامسسل لكلمسسة يحورلا بألا وأ "أبيحورلا بألا وأ " أو يحورلا بألا وأ "أميحورلا بألا وأ " في لقب يحورلا بألا وأ "اﻷب
الروحييحورلا بألا وأ " أو يحورلا بألا وأ "اﻷم الروحيةيحورلا بألا وأ " .ك ما أن اﻷب واﻷم في اﻷسرة العادية مرتبطان بنسسسلهما في محبسسة متبادلسسة ،كسسذلك
يجب أن يكون اﻷمر في عائلسة الشسيخ يحورلا بألا وأ "المواهبيسةيحورلا بألا وأ " .ال داعي للقسول أ َّنه ،بمسا أن الرابطسة بين الشسيخ والتالميسسذ
سدون تجفيفسسه بقسسسوة ،يجب أن
ليست عالقة بحسب الجسد بسسل بسسالروح القسسدس ،فسسإن منبسسع المسسودة البشسسرية ،بس ِ

ً
ّ
ّ
ً
أشكاال تبدو للمراقب الخارجي غير إنسانية إلى حد ٍّ ما .يُ روى ،على سبيل
أحيانا
التجلي
يتجلى؛ وقد يتخذ هذا
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ً
ً
ً
ً
ً
عاما دون انقطاع .لم يشكره
جدا لمدة اثني عشر
مريضا
شابا اعتنى بشيخه الذي كان
راهبا
المثال ،كيف أن

ً
وج ه إليسه كلمسة طيبسة واحسدة .فقسط على فسراش المسوت قسال الشسيخ
طلقسا وال حتّ ى ّس
الشيخ خالله هذه المدة ُم
ّ
ً
التعلسسق
سر على الحاجسسة لعسسدم
لإلخسسوة المجتمعين يحورلا بألا وأ "إ َّنه مالك وليس إنسسسانايحورلا بألا وأ " [ .].26لهسسذه القصسسص قيمسسة كمؤشس ٍ

الروحي ،لكنهابالكاد نموذجية .إن الضبط الذي ال مساومة فيه لجميع أمارات المودة الخارجيسسة ليس من سسسمات
ً
خاصة لشيخي غزة برصنوفيوس ويوحنا.
أقوال آباء الصحراء،
الموهبسسة الثالثسة السستي لألب واﻷم الروحسسيين هي القسدرة على تغيسير البيئسة البشسرية ،الماديسة وغسسير الماديسة .إن
موهبة الشسسفاء السستي يمتلكهسسا الكثسسير من الشسسيوخ هي إحدى جسسوانب هسسذه القسسدرة .بشسسكل عسسام ،يسسساعد الشسسيخ
يميس ز
تالميذه على إدراك العالم كما خلقه اهلل وكما يريده اهلل مسسرة أخسسرى أن يكسسون .الشسسيخ الحقيقي هسسو السسذي ّ

الحضور الشامل للخالق من خالل الخليقة ،ويساعد اآلخرين على تمييزه بالمثل .إنسسه يُ ِّ
حقق ،في نفسسسه كمسسا في
شسيء لإلنسسان كمسا هسو؛
اآلخرين ،التحول الذي يتحدث عنه ويليام بليسك :يحورلا بألا وأ "لسو ُن ِّق َيت أبسسواب اإلدراك ،لبسدى كسل
ٍ
أبدييحورلا بألا وأ " [ .].27بالنسبة ِل َمن يُ قيم في اهلل ،ال يوجد شيء وضيع وتافه :هي أو هسو يسرى كسل شسيء في ضسوء جبسل
ّ
ثابور .تظهر لمحة سريعة عن مدلول ذلك في ما رواه نيكوالس موتوفيلسسوف عن حسسواره مسسع القسسديس سسسيرافيم
متألقا ُّ
ً
تأل َق شمس منتصف النهار ،فيما كان الضوء السسساطع يشسسعّ من
ساروفسكي ،عندما رأى نيكوال وجه الشيخ

جسده وينير اﻷشجار المغطاة بالثلوج في تلك الفسحة من الغابة حولهم [.].28
الطاعة والحرية
هذه هي ،بنعمة اهلل ،مواهب الشيخ .لكن ماذا عن االبن الروحي؟ كيف يساهم في العالقة المتبادلة بين المرشسسد
والتلميذ؟
باختصار ،ما يقدمه التلميذ هو صادق وطوعي؛ الطاعة .كمثال كالسيكي ،هناك قصسسة في أقسسوال آبسساء الصسسحراء

ً
ب منه أن يزرع عصا جافسسة في الرمسسال ويسسسقيها يوميس ًسا .كسسان النبسسع بعيس ً
جسدا عن قاليتسسه
سدا
عن الراهب الذي ُط ِل َ

لدرجة أنه كان يضطر إلى المغادرة مساءً لجلب الماء وكان ال يعود إال في صباح اليسسوم التسسالي .ظس َّسل لمسسدة ثالث

سنوات يتمِّ م وصية أبيه [اﻷبّا ].بصبر .في نهاية هذه الفترة ،أخسرجت العصسا فجسأ ًة أوراقاً وأثمسرت .قطسف اﻷب
الثمرة ،وذهب بها إلى الكنيسة ،ودعا الرهبان إلى اﻷكل قائ ً
ال :يحورلا بألا وأ "خذوا وكلوا ثمر الطاعةيحورلا بألا وأ " [.].29

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

ً
سنزيرا
أنه لم يكمل تدوير الحرف  Oالذي كسسان يكتبسسه .وفي مناسسسبة أخسسرى ،فيمسسا كانسسا يسسسيران معس ًسا ،رأى اﻷ ّبسسا خس

صغيرا؛ فقال ُم ِ ً
ً
بني؟يحورلا بألا وأ " أجاب مرقس :يحورلا بألا وأ "نعم يا أبييحورلا بألا وأ " .يحورلا بألا وأ "وهسسل تسسرى مسسدى
ختبرا مرقس :يحورلا بألا وأ "هل ترى ذلك الجاموس يا ّ

ً
مجددا من دون تردديحورلا بألا وأ "نعم يا أبييحورلا بألا وأ " [ .].30كان اﻷبّا يوسف من بانيفو يتّ بسسع سياسسسة مماثلسسة
روعة قرنيه؟يحورلا بألا وأ " .أجاب
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الختبار طاع ة تالميذه بتحديد مهام متناقضة ال بل مخزية ،وفقط إذا امتثلوا يعطيهم أوامر معقولة [ .].31أمر
ً
ً
تماما ).
صادقا معه
شيخ آخر تلميذه ان يسرق أشياء من قاللي اإلخوة [ ].32فيما أخبر آخر تلميذه ثارتلا ةرسأ( الذي لم يكن

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

ً
ً
ً
نوعسا من السسسلوك السذي قسد ُنعجب
متناقضا للغاية لدى القارئ المعاصر .أليست تصف
انطباعا
النوع الذي ذكرناه

ج ِد
به على مضض ،ولكن يَ صعُ ُب أن نرغب في تقليده؟ وقد نسأل ببعض السخط ،مسسا السسذي حسسدث لس س يحورلا بألا وأ " حرِّ يَّ ِة َم ْ س
اهلليحورلا بألا وأ " ثارتلا ةرسأ(رومية). 21:8؟
žا ْوالَ ِد ِ

َّ
قل ٌة منَّا قد يشكُّون في قيمة طلب اإلرشاد من شخص آخر ،سواء أكسسان رج ً
ال أم امسسرأة ،ذي خسسبرة تفسسوق خبرتنسسا
في الطريق الروحي .ولكن هل ينبغي التعامل مسع مثسل هسذا الشسخص وكأنسه صساحب وحي معصسوم ويجب أن
تطسساع كسسل كلمسسة منسسه دون أي نقسساش؟ إن تفسسسير العالقسسة المتبادلسسة بين التلميسسذ واﻷم أو اﻷب الروحسسيين بهسسذه

ً
حدر التلميذ إلى مستوى طفولي وحتى دونَ البشر ،ممسسا يحرمسسه من كسسل
الطريقة يبدو
خطيرا لكليهما .إن ذلك يُ ِ
ويشجع المعلم على المطالبسسة بسسسلطة هي هلل وحسسده .في وقت سسسابق اقتبسسسنا
قوة للحكم واالختيار اﻷخالقي؛
ّ
من أقسسوال آبسساء الصسسحراء أن من يخضسسع لطاعسسة شسسيخ يحورلا بألا وأ "ال يحتسساج ﻷن يلسستزم بوصسسية اهلليحورلا بألا وأ " [  .].34لكن هسسل هسسذا
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 يحورلا بألا وأ "المواهبيينيحورلا بألا وأ " ،مثسسل القسسديس أنطونيسسوس الكبسسير أو
القديس سيرافيم ساروفسكي ،لطالما كانوا نادرين للغاية .لم يكن نوع العالقة التي تسسربطهم بتالميسسذهم ،سسسواء
أكسانوا رهبا ًنسا أم علمسانيين ،هسو النمسط المعيساري في التقليسد اﻷرثوذكسسي .إن الشسيوخ الكبسار ،سسواء كسانوا في

ً
ً
إرشاديا ونقطة مرجعية عليا؛ لكنهم االستثناء وليسوا القاعدة.
نورا
الماضي أم الحاضر ،يشكلون بالفعل

ً
ً
ً
خاصا بالطاعة ،وبين الناس العاديين السسذين يعيشسسون في
نذرا
ثانيا ،هناك فرق واضح بين الرهبان الذين قطعوا
يحورلا بألا وأ "العالميحورلا بألا وأ " .ثارتلا ةرسأ(حتى في حالة الرهبان ،هناك عدد قليل للغاية من الجماعسات السستي توجسسد فيهسسا خدمسسة المشسسيخة في
شكلها الكامل ،كما هو موصوف في أقوال آباء الصحراء أو كما كان متَّ ً
بعا في أوبتينو في القسسرن التاسسسع عشسسر .).

نفسسه محترمس ًسا كسسأب روحي قبسسل موتسسه المأسسساوي
كاهن
ٌ
روسي معاصر ،وهو اﻷب ألكسندر ِمن .هتياعر تحت مئاد لكشب شيعلا وأ هداشرإ نيبلاط نورخآلا هبراقي – الذي كسسان هسسو ُ
ٌّ
بالجملة إلى
والمفاجئ على يد مجهول في عام  -1990أصسر بحكمة على أن االلتزامسسات الرهبانيسة ال يمكن نقلهسا ُ

ً
مطيعسا
حياة الرعية :يحورلا بألا وأ "غال ًب ا مسا نعتقسد أن عالقسة االبن السروحي بساﻷب السروحي تشسترط أن يكسون اﻷول [االبن].

ً
ً
مطيعسسا،
دائما  .في الواقع ،هذا المبدأ هو جزء أساسي من الحياة الرهبانية .ينذر الراهب أن يكون
لألخير [اﻷب].
وأن يفعل كل ما يطلبه أبوه الروحي  .ال يستطيع كاهن الرعية أن يفسسرض مثسسل هسسذا النمسسوذج على العلمسساني ،وال
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ً
موجها حياة
يجب أن يسعد بتذكر قواعد الكنيسة،
يستطيع أن يعطي لنفسه الحق في إصدار أوامر قطعية.
ُ

ً
ومساعدا إياهم في جهاداتهم الداخليةيحورلا بألا وأ " [.].35
أبناء رعيته،

ومع ذلك ،عندما تتم مراعاة هاتين النقطتين بالكامل ،هناك ثالثة أمور أخرى يجب أن ُتقسال ليتم إعطساء تفسسير
شخصسية مثسل الشسسيخ زوسسسيما في يحورلا بألا وأ "اإلخسسوة كارامسسازوفانعيمجل نكمي هنإف ،انبولق يف ” .أوالً ،إن
نص مثل أقوال آباء الصسحراء ،أو ل
صحيح ل ٍّ
ٍ

ً
ً
وطوعية .إنها مهمة الشيخ أن يأخسسذ إرادتنسسا في
إرادية
الطاعة التي يقدمها االبن الروحي لألبّا ليست قسرية بل
إرادته ،لكن ال يمكنه فعل ذلك إال إذا وضعناها [إرادتنا ].بين يديه باختيارنا الحر .إنه ال يكسر إرادتنا ،بسسل يتقبلها
منا كهدية .من الواضح أن الخضوع القسري وغير الطسسوعي يخلسسو من القيمسسة اﻷخالقيسسة؛ يطلب الشسسيخ من كسسل

واحد أن يقدم قلبه ّهلل وليس أفعاله الخارجيسسة .حسستى في الرهبنسسة ،تكسسون الطاعسسة طوعيسسة ،كمسسا هسسو مؤكسسد في
المقص
طقس السيامة الرهبانية بشكل واضح  :ال يشرع رئيس الدير في حلق رأس المريد قبل أن يضسسع اﻷخسسير
َّ
ثالث مرات في يده.

من الواضح مع ذلك أن هذا التخلي الطوعي عن حريتنا ،حتى في دير ،ليس أمس ً
سرا يمكن القيسسام بسسه مسسرة واحسسدة

وإلى اﻷبد ،وببادرة واحدة .إننا مدعوون لحمل صسليبنا كسل يسوم ثارتلا ةرسأ(لوقسا .). 23:9ال بسد من تضسحية مسستمرة تسدوم

تحديدا بتزايد درجة بذلنا لذواتنا .ينبغي تقديم حريتنا مجس ً
ً
سددا كسسل يسسوم
طوال حياتنا .يُ قاس نمونا في المسيح
وكل ساعة ،بطرق متنوعة باستمرار؛ وهسذا يعسني أن العالقسة بين الشسيخ والتلميسذ ليسست جامسدة بسل متحركسة
ثارتلا ةرسأ(ديناميكية  ،).وليست ثابتة بل متنوعسة بال حدود .في كسسل يسوم وكسل سساعة ،بتوجيسه من اﻷبّسا ،يواجسسه التلميسذ
ً
ً
جديدا من بذل الذات.
نوعا
مواقف جديدة تتطلب استجابة مختلفة،

ً
ثانيا  ،إن العالقة بين الشيخ واالبن الروحي ،كما سبق وأشسسرنا ،ليسسست أحاديسسة الجسسانب بسسل هي عالقسسة متبادلسسة.
مثلما يمكّن الشيخ التالميذ من رؤية أنفسهم كما هم ً
َ
لنفسسه.
الشسيخ
حقا ،كذلك فسإن التالميسذ هم من يكشسفون
ِ
ً
شيخا إلى أن يأتي إليسسه اآلخسسرون ويصس ّسرون على وضسسع
في معظم الحاالت ،ال يدرك شخص ما أنه مدعو ليكون

فص س ً
ال
أنفسهم تحت إرشاده  .تستمر هذه التفاعلية طوال العالقة بين االثنين .ال يمتلك اﻷب السسروحي برنامجس ًسا ُم َّ
فرض بنفس الطريقة على الجميع .بل على عكس ذلك ،إذا كان شس ً
ً
سيخا ِبحس ٍّ
سق ،تكسسون
بدقة
تم إعداده
قد ّ
مسبقا ُلي َ
ٍ
عنده كلمة مختلفة لكل واحد؛ إنه ينهج ،ال على أساس قواعد مجردة ،بل على أساس حاالت إنسسسانية ملموسسسة.

ً
يدخل هو وتلميذه في كل موقف ً
مسبقا ما ستكون عليه النتيجة بالضبط ،وإنما ينتظسسر
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 مسسستحق بصسسبر وتواضسسع
يخلص ٌّ
إن التبادلية في عالقتهما ِّ
يتركَه؛
للسسكر ،وكسسان [اﻷخ ].يُ جس ّسرب بشسسدة لكي ُ
تلميذه .فأحد اإلخوة ،على سبيل المثال ،كان له شيخ مستسسسلم ُ
سير في نهايسسة اﻷمر .كمسسا يعلسسق السسراوي :يحورلا بألا وأ "في بعض
لكنه بدالً من ذلك بقي مع أبيه
بإخالص إلى أن تاب هسسذا اﻷخس ُ
ٍ
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ً
مدعوا ﻷن يُ عطي كما ﻷن
اﻷحيان يكون الشباب هم َمن يرشدون شيوخهم إلى الحياةيحورلا بألا وأ " [.].36قد يكون التلميذ

ّ
ّ
يرد في التلمود :يحورلا بألا وأ "اعتاد الحاخام حنينسسا أن يقسول ةينثت( ,كربخيف كابأ لأسا‘لقسسد
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 ’يحورلا بألا وأ " [
.].37

مع ذلك ،ليست هذه العالقة في الحقيقة ثنائية الجانب بل ثالثيسسة ،إذ باإلضسسافة إلى اﻷب وتلميسسذه ،هنسساك أيضس ًسا

أبا واحس ً
أبايحورلا بألا وأ "  ،ﻷن لنا ً
ندعو أي أحد يحورلا بألا وأ " ً
سدا ،وهو في السسسماء ثارتلا ةرسأ(مسستى  .). 10-8:13ليس
شريك ثالث؛ اهلل .أكَّدَ ربنا على أال
َ

ً
ً
معصوما أو محكمة استئناف نهائية ،ولكنسسه خسسادم لإللسسه الحي؛ ليس طاغيسسة بسسل مرشد ًا ورفيقس ًا في
قاضيا
اﻷب
الطريق .إن يحورلا بألا وأ "المرشد الروحييحورلا بألا وأ " الحقيقي الوحيد ،بكل معنى الكلمة ،هو الروح القدس.

ً
دائما مسسا سسسعى المرشسسدون الروحيسسون
هذا يقودنا إلى النقطة الثالثة .في التقليد اﻷرثوذكسي في أفضل حاالته،

ّ
يتكلمسون
إلى تج ّن ب أي نوع من القيد والعنسف السروحي في عالقساتهم مسع تالميسذهم .إذا كسانوا ،بإرشساد السروح،

ويعملسسون بسسسلطا ن ،فسسذلك بسسسلطة المحبسسة المتواضسسعة .في تسسوقهم إلى تجنب جميسسع القيسسود اآلليسسة ،فسسإنهم قسسد
يرفضسسون أحيانس ًسا تزويسسد تالميسسذهم بقسسانون حيسساة ،أي بمجموعسسة من اﻷوامسسر الخارجيسسة يط ّبقونها أوتوماتيكيس ًسا.
ً
معلما لألسراريحورلا بألا وأ " [ ].38يهدي اآلخرين ،ال
مشرعً ا بل
بحسب تعبير راهب روماني معاصر ،فإن اﻷب الروحي يحورلا بألا وأ "ليس
ّ
بفرض القواعد ،بل بمشاركة حياته معهم .قال راهب لألنبسسا بيمن :يحورلا بألا وأ "جسساء بعض اإلخسسوة ليعيشسسوا معي ،هسسل تريسسد
مني أن أعطيهم اﻷوامر؟يحورلا بألا وأ " قال الشيخ يحورلا بألا وأ "اليحورلا بألا وأ " .أصس ّسر السسراهب :يحورلا بألا وأ "لكن يسسا أبي ،هم أنفسسسهم يريسسدون مسسني أن أعطيهم

كن قدوةً لهم ال ُمشرِّ ً
قصة رواها اسسسحق الكسساهن.
عايحورلا بألا وأ " [ .].39يُ ستَ خلَص نفس التعليم من
ٍ
اﻷوامريحورلا بألا وأ " .كرر بيمن :يحورلا بألا وأ "الْ ،

عنسسدما كسسان شس ً
سابا ،مكث أوالً مسسع اﻷنبسسا كرونيسسوس ثم مسسع اﻷنبسسا ثيسسودور من فسسارمي Pherme؛ لكن أي منهمسسا لم
يخبره بما يجب أن يفعله .اشتكى إسحق إلى الرهبان اآلخرين فجاؤوا واحتجوا إلى ثيودور .في النهاية أجسساب
ساة
ثيودور :يحورلا بألا وأ "إذا رغب في ذلك ،فليفعل ما يسسراني أفعلسسهيحورلا بألا وأ " [ .].40عنسسدما ُطلب من برصسسنوفيوس وضسسع قسسانون حيس ٍ
تفصيلي ،رفض قائ ً
ال :يحورلا بألا وأ "ال أريدكم أن تكونوا تحت النسساموس ،بسسل تحت النعمسسةانعيمجل نكمي هنإف ،انبولق يف ” .وفي رسسسائل أخسسرى كتب :يحورلا بألا وأ "أنت

أبدا ...ال ترغم إرادة الناس الحرة ،بل ابذر برجاء؛ ﻷن ربنا لم يجبر أحس ً
قيودا على أحد ً
ً
سدا ،بسسل
تعلم أننا لم نفرض
بشر بالبشارة  ،وأولئك الذين رغبوا سمعوا لهيحورلا بألا وأ " [.].41

ال ترغم إرادة النساس الحسرة .إن مهمسة أبينسا السروحي ليسست تسدمير حريتنسا ،بسل مسساعدتنا على رؤيسة الحقيقسة
بأنفسنا؛ ال لقمع شخصيتنا ،بل لتمكيننا من اكتشاف ذاتنا الحقيقية ،والنمو حسستى النضسسج الكامسسل وأن نصسسبح مسسا

ظاهريا ،فإن هذا ال يكون أبس ً
ً
نحن عليه ً
سدا
حقا .إذا طلب اﻷب الروحي أحيا ًنا من تلميذه طاعة ضمنية ويحورلا بألا وأ "عمياءيحورلا بألا وأ "
غاية بحد ذاتسه ،وال يهسدف إلى اسستعباده .الغسرض من هسذا النسوع من يحورلا بألا وأ "العالج بالصسدمةيحورلا بألا وأ " هسو ببسساطة تخليص
التلميذ من يحورلا بألا وأ " ذاتهيحورلا بألا وأ " الزائفة والوهمية ،حتى يتمكن من ولوج الحرية الحقيقية؛ إن الطاعة بهذه الطريقة هي بسساب
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الحرية .ال يفرض اﻷب الروحي أفكاره وول اءاته الشخصية ،لكنه يساعد التلميذ في العثور على دعوته الخاصة.

بحسب تعبير دوم أوغسطين بيكر البينسسديكتيني من القسسرن السسسابع عشسسر :يحورلا بألا وأ "ليس على المرشسسد أن ّ
يعلم طريقتسسه

يوج ه تالميسذه كيسف يمكنهم أن يكتشسفوا بأنفسسهم
الخاصة ،وال في الواقع أي طريقسة محسددة للصسالة ،بسل أن ّس
هاد إلى اهلل ،ويجب أن يقود النفوس في طريق اهلل ،ال في طريقهيحورلا بألا وأ " [
الطريقة المناسبة لهم .باختصار ،إنه فقط ٍ
].42

ً
أيضا  .على حد تعبير كاتب سيرته الذاتية إيسسف هسسامنت :يحورلا بألا وأ "أراد اﻷب ألكسسسندر 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 السستي
تكون حاضرة فقط لمساعدة اﻷم كي تلد بنفسها طفلها .وكتب أحد أصدقائه أن اﻷب الكسندر ةينثت( ,كربخيف كابأ لأسا‘كان فوقنسسا ولكن

ً
تماما:رخآلا باجأف ’يحورلا بألا وأ " [.].43
بجانبنا

إذن ،في المالذ اﻷخير ،ما يمنحه اﻷم أو اﻷب الروحيان للتلميذ ليس مجموعة قواعد مكتوبة أو شفهية ،وال هو
ويتغيس ر مثلسسه مثسسل
مجموعة من تقنيات التأمل ،بل عالقة شخصية .ضمن هسسذه العالقسسة الشخصسسية ،ينمسسو اﻷب
ّ
مفصسلة ،مسسع
يسزود اﻷب في بعض اﻷحيسسان تلميسذه بتعليمسسات شسسفهية ّ
التلميسسذ ،ﻷن اهلل يوجههمسسا باسسستمرار .قسد ّ
إجابات دقيقة على أسئلة محددة .وفي حساالت أخسرى ،قسد يفشسل في إعطساء أي إجابسة على اإلطالق ،إمسا ﻷنسه
يعتقد أن السؤال ال يحتسساج إلى إجابسسة ،أو ﻷنسسه هسسو نفسسسه ال يعسسرف بعدُ مسسا يجب أن يكونسسه الجسسواب .لكن هسسذه

ً
دائما في إطار عالقة شخصية .هنسساك أمسسو ٌر كثسسيرة ال يمكن
يتم تقديمهما
اإلجابات  -أو هذا الفشل في اإلجابة ّ -
قولهسسا في كلمسسات ،بل يمكن نقلهسسا فقسسط من خالل لقسساء شخصسسي مباشسسر .وكمسسا أكّسسد المعلم الحسسسيدي الحاخسسام
جسساكوب يتسسسحاق :يحورلا بألا وأ "ال يمكن تعلم الطريسسق من كتسسابٍ أو من القيسسل والقسسال ،بل يمكن إيصسسالها فقسسط من شسسخص
آلخريحورلا بألا وأ " [.].44
نتطرق هنا إلى أهم نقطة على اإلطالق ،وهي َ
الشخصا ِن َّي ة التي تلهم اللقاء بين التلميسسذ والمرشسسد السسروحي .هسسذا
االتصال الشخصي يحمي التلميذ من التقيد بالشرعية الصارمة ،ومن الخضوع العبودي لنص القانون .إنسسه يتعلم
الطريق ،ليس باالمتثال الخارجي لقواعد مكتوبة ،بسسل من خالل رؤيسسة وجسسه بشسسري وسسسماع صسسوت حي .وبهسسذه
الطريقة ،يكون اﻷم أو اﻷب الروحيان Ÿامناء على الحرية اإلنجيلية.
في غياب الستارتس

ً
وماذا نفعل إذا لم نجد مر ً
روحيا؟ إذ ،كمسسا أشسسرنا ،فالمرشسدون على مثسسال القسسديس أنطونيسسوس أو القسديس
شدا
سيرافيم قليلسون ومتباعسدون .قسد نلجسأ في المقسام اﻷول إلى الكتب .في روسسيا القسرن الخسامس عشسر ،يكتب

ً
متأسفا على الندرة الشديدة للمرشدين الروحيين المؤهلين [في زمنه].؛ ومسسع ذلسسك ،فكم
القديس نيل سورسكي
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ً
ّ
بجد عن مرشد
ويحث القديس على البحث
حضورا في أيامه مما هم عليه في أيامنا!
كانوا بكل تأكيد أكثر
ٍ
أكيد وموثسوق .ثم يتسابع :يحورلا بألا وأ "ومسع ذلسك ،إذا َّ
تعسذر إيجساد مثسل هسذا المعلم ،يأمرنسا اآلبساء القديسسون بسالرجوع إلى

الكتاب المقدس واالستماع إلى ربنا نفسه وهو يتحدثيحورلا بألا وأ "[ .].45بما أنه ال ينبغي ً
أبدا عزل شهادة الكتاب المقسسدس

عن شهادة الروح المستمرة في حياة الكنيسة ،يمكننا أن نضسسيف أن الطسسالب سسيريد أيضس ًسا قسسراءة أعمسسال اآلبسساء،
يكي ف الستارتز توجيهاته مع الحالة الداخلية لكل واحد؛
وفوق كل ذلك الفيلوكاليا .لكن هناك خطر ًا واضح ًا هناّ .

نميس ز مسا إذا كسان نصٌّ معين ينطبسق على وضسعنا الخساص؟
َّ
أما الكتب فتقدّ م نفس النصيحة للجميع .كيف لنا أن ّ
حتى لو لم نتمكن من العثور على أب روحي بالمعنى الكامسسل ،يجب أن نحسساول على اﻷقسسل العثسسور على شسسخص

ً
وقادرا على إرشادنا في قراءتنا.
أكثر خبرة منا،

ً
أيضا من زيارة اﻷماكن التي ظهرت فيهسسا النعمسسة اإللهيسسة بشسكل اسسستثنائي وحيث ،بحسسسب
من الممكن أن نتعلم
عبارة تي إس إليوت ،يحورلا بألا وأ "تكون الصالة صالحةيحورلا بألا وأ " .قبل اتخاذ قرار رئيسي ،وفي غياب أي إرشاد آخر ،يذهب العديسسد
من المسيحيين اﻷرثوذكسسسيين في رحلسسة حج إلى أورشسسليم أو جبسسل آثسسوس ،إلى ديسسر أو ضسسريح قسسديس ،حيث

يصس ّسلون طلبس ًسا لالسسستنارة .هسسذه هي الطريقسسة السستي تبعتهسسا أنسسا نفسسسي وتوصسسلت بهسسا إلى اليقين بخصسسوص أكسسثر
القرارات صعوبةً في حياتي.

ثالثً ا  ،يمكننا التعلم من الجماعات الدينية ذات التقاليد الراسخة في الحياة الروحية .في غيسساب معلم شخصسسي،
ّ
المنظم للبرنسسامج اليسسومي،
نفسها أن تقوم بدور يحورلا بألا وأ "أبّايحورلا بألا وأ "؛ يمكن أن ننال تنشئتنا من التسلسسسل
يمكن للبيئة الرهبانية ِ
بما فيه من فترات الصالة الليتورجية و الصامتة ،والتوازن بين العمل اليسدوي والدراسسة واالسستراحة .يبسدو أن

هذه هي الطريقة الرئيسية التي بها اكتسب القديس سيرافيم ساروف تدريبه السروحي .إن ديس ً
سرا حسسسن التنظيم
حيوي ويسهل الوصول إليسه ،الحكمسة الموروثسة من العديسد من الشسيوخ .ليس الرهبسان فقط ،بسل
يجسد ،بشكل
ٍّ
ّ

أ ً
ويوجهسسوا من خالل خسسبرة حيسساة
يؤسسسسوا
َّ
يضا ا لذين يسسأتون كسسزوار ،ويبقسسون لفسسترة أطسسول أو أقصسسر ،يمكن أن َّ
الجماعة.
 .1في الحقيقة ،ليس من قبيل المصادفة أن ظهور شكل اﻷبوة الروحية يحورلا بألا وأ "المواهبيسسةيحورلا بألا وأ " السستي وصسسفناها قب ً
ال
في مصر في القرن الرابع ،لم يكن ضمن الجماعات المنظمة بالكامل في عهد القسسديس بسساخوميوس ،بسسل
بين النساك وفي أوساط نيتريا وسكيثيا النصف شسسركوية .تس ّ
سوفر الشسسركة الباخوميسسة التوجيسسه السسروحي
الذي أعطاه القديس باخوميوس نفسه عبر متقدمي كل ديسسر ،ورؤسسساء يحورلا بألا وأ "القاللييحورلا بألا وأ " الفرديسسة ضسسمن السدير.
يحدد قانون القديس بنديكتوس أن يكون رئيس السسدير أبس ًسا روحيس ًسا ،وال يوجسسد عمليس ًسا أي بنسسد لمزيسسد من

صحيح أن جماعات الشركة قد أدرجت مسسع السسوقت العديسسد من
التوجيه من نوع أكثر يحورلا بألا وأ "مواهبيةيحورلا بألا وأ "[ .].46س
ٌ
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تقاليد اﻷبوة الروحية التي تطوّ رت بين النساك ،لكن الحاجة إلى هذه التقاليد لطالما كانت أقل حد ًة في

ً
ّ
متوفر من خالل حياة الجماعة التي تجري بحسب القانون الرهباني.
تحديدا ﻷن اإلرشاد
الشركة ،وذلك

ً
أخيرا  ،قبل ترك هذا السؤال حول غياب الشيخ ،من المهم بالنسبة لنا التأكيد على المرونسسة القصسسوى في العالقسسة
يوم أو حسستى كسسل سسساعة ،يصسسلون ويسسأكلون
بين المرشد الروحي والتلميذ .قد يرى البعض مرشدهم الروحي كل ٍ
ويعملون معه ،وربما يتشاركون نفس القالية ،كما كسسان يحسسدث في الغسسالب في الصسسحراء المصسسرية .آخسرون قسسد

يرون [مرشدهم الروحي ].فقط مرة واحدة في الشهر أو مرة واحسسدة في السسسنة؛ كمسسا قسسد ال يسسزور البعض أبس ًسا إال
في مناسبة واحدة فقط في حياتهم كلها ،ومع ذلك فقد يكون هسسذا كافيس ًسا لوضسسعهم على الطريسسق الصسسحيح .إلى

الروحيات؛ قليلون هم صانعو العجسسائب مثسسل القسسديس سسسيرافيم
ذلك ،هناك أنماط مختلفة من اآلباء أو اﻷمهات
َ
ساروف .هناك العديد من الكهنة والعلمانيين الذين ،فيما هم يفتقرون إلى مواهب الشيوخ المشسسهورين البسساهرة،
ً
أبسدا أنسه إلى
سين
إنما هم قادرون بالتأكيد على تزويد اآلخرين باإلرشاد الذي يحتاجونه .عالوة على ذلسك ،ال ننسس ّ

جانب اﻷبوة واﻷمومة الروحية ،هناك ً
أيضا أخوّ ة روحيسسة .غالبس ًسا مسسا نتعلم في المدرسسسة أو الجامعسسة من زمالئنسسا

ً
أيضسسا في حياتنسسا في الصسسالة واالستكشسساف
الطالب أكسسثر ممسسا نتعلم من معلمينسسا؛ وقسسد يحسسدث نفس الشسسيء
الداخلي.

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

معين؛ إنهم يريدون القديس سيرافيم [أي ً
أبا على مثال القديس سسسيرافيم ،].ولسسذلك يغمضسسون أعينهم
من نمط ّ
ً
غالبا ما تكون مشاكلهم المفترضة غير معقدة ،وفي واقسسع اﻷمسسر،
عن المرشدين الذين يرسلهم اهلل إليهم بالفعل.

إنهم يعرفون اإلجابة في قلوبهم بالفعل .لكنهم ال يح ّبون اإلجابة ،ﻷنها تنطسسوي على جهسسد صسسبور ومتواصسسل من

سيء سسسه ً
ال بكلمس ٍسة عجائبيسسة واحسسدة .مثس ُسل هسسؤالء
جانبهم؛ ولذا فهُ م يبحثون عن يحورلا بألا وأ "آلة خارقةيحورلا بألا وأ " يجعل فجأة كسسل شس ٍ
اﻷشخاص هم بحاجة إلى المساعدة لفهم طبيعة اإلرشاد الروحي الحقيقية.
أمثلة معاصرة

رور معرفتهمسسا شخصس ً
سيا .اﻷول هسسو
ممن كان لي شسسرف وسس ُ
في الختام ،أود أن أذكر اثنين من شيوخ أيامنا هذهَّ ،

ً
رئيسا لدير القديس يوحنا في جزيسسرة بطمس ،وبعسسد
اﻷب أمفيلوخيوس ثارتلا ةرسأ(✝ ،). 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 خاليسسة من كسسل
ودفء عاطفته ،وإحساسه بالبهجة الهادئة ولكن الظافرة .كانت ابتسسسامته مليئسسة بالمحبسسة ،و ْ
ً
عواطفية .الحياة في المسيح ،كما فهمها ،ليست ً
نيرا ثقي ً
تحملسسه باسسستكانة كئيبسسة ،بسسل هي عالقسسة
ال،
وعبئا يجب ّ
ً
شخصية يجب متابعتها بلهفة قلب .كان يعارض بشدة كل أعمسسال العنسسف والقسسسوة الروحيسسة .كسسان أمس ً
طبيعيسا
سرا
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[منه ،].بينما كان يحتضر ويوشك على مفارقة الراهبات اللواتي كُنَّ تحت رعايته ،أن يحثَّ الرئيسة على أال
فرحاتيحورلا بألا وأ " [.].47
تكون قاسية على الراهبات :يحورلا بألا وأ "لقد تركن كل شيء ليأتين إلى هنا ،يجب أال ّ
يكن غير ِ
هناك شيئان على وجه الخصوص أتسسذكرهما عنسسه .اﻷول كسسان محبتسسه للطبيعسسة وبسساﻷخص اﻷشسسجار .كسسان يقسسول:

أحب اﻷشسسجاريحورلا بألا وأ " .كسسان مقتنعً س ا
يحورلا بألا وأ "أتعْ لَ ُم أن اهلل أعطانا وصية أخرى غير مسجلة في الكتاب المقدس؟ إنها وصسسية:
َّ
أن من ال يحب اﻷشجار ال يحب المسيح .عندما كان يستمع العترافات المزارعين المحليين ،كسسان يكلفهم بمهمسسة

غرس شجرة ككفارة؛ ومن خالل هذا التأثير ،فإن العديد من جوانب ّ
ً
سخورا
تل بطمس ،والتي كانت ذات يسسوم صس
قاحلة ،أصبحت اآلن خضراء مورقة كل صيف [.].48
اﻷمر الثاني الذي أتذكره بشكل بارز هو المشورة التي قسسدمها لي عنسسدما كنت حسسديث الرسسسامة ،وقسسد حسسان وقت
نفس سه لم يسسزر الغسسرب أبس ً
سدا ،لكن
عودتي من بطموس إلى أكسفورد ،حيث كنت سأبدأ التدريس في الجامعة .هسسو ُ

ً
مؤكدا يحورلا بألا وأ "ال تخسسافوايحورلا بألا وأ " .قسسال لي ال َ
تخس ف بسسسبب
كان عنده تصوّ ر ألمعي لوضع اﻷرثوذكسية في الشتات .كان يقول
ً
ً
ً
ً
دومسا.
معزوال وضمن أقليسة صسغيرة
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 هسسو القسسديس يوحنسسا ماكسسسيموفيتش ثارتلا ةرسأ(✝،). 1966
مثالي الثاني عن شيوخ القرن العشرين الذين عرفتهم
ً
وأخيرا في سان فرانسيسكو .وهسو أطسول بقليسل من قسزم،
اﻷسقف الروسي في شنغهاي ،ثم في أوروبا الغربية،

له شعر متشابك ولحية ،وإعاقة في الكالم .للوهلة اﻷولى ،بدا أن لديسسه أكسسثر من واحسسدة من َم َسسحات يحورلا بألا وأ "المتبالسسه

ً
يستلق على سرير إال في حالة المرض؛ كسسان يواصل العمسسل والصسسالة طسسوال
راهبا ،لم
في المسيحيحورلا بألا وأ " .منذ أن صار
ِ

الليل ،وينتهز فرصسسة نومسه في لحظسات ضسسئيلة من اﻷربسسع والعشسرين سساعة .كسسان يتجسسوّ ل حسافي القسدمين في

شوارع باريس ،وقد أقام ذكرانية مر ًة في ميناء مرسيليا ،في المكان المحدد الذي اغتيل فيه ملك يوغوسسسالفيا
ألكسندر ،في وسط الطريق بين خطوط الترام .كسسان لاللسستزام بالمواعيسسد معسسنى ضسسئيل بالنسسسبة لسسه .حسسائرين من
مناسب لمنصسسب اﻷسسسقف االجتمسساعي وعملسسه
ٍ
سلوكه ،اعتسبره اﻷشسخاص اﻷكسثر تقليديسة بين أبنساء رعيتسه غسيرَ

ً
ً
ً
وواقعيا .بتجاهله التام للشكليات العاديسسة ،نجح
عمليا
أيضا
اإلداري .لكن ،كما كان ال يمكن التنبؤ بتصرفاته ،كان
ً
تماما باعتمادهم على التأثير والخبرة الدنيويَّ ين  -كما حسسدث عنسسدما تمكن ،على عكس كسسل
حيث فشل اآلخرون

خضسم نظسسام يحورلا بألا وأ " الكوتسايحورلا بألا وأ "  ،من تسأمين قبسسول آالف الالجسسئين السسروس المشسسردين في الواليسسات المتحسدة
اآلمال وفي
ّ
اﻷمريكية.

في المحادثات الخاصة كان حادّ ًا ولكن بلطف .سرعان ما اكتسب ثقة اﻷطفسسال الصسسغار .مسسا كسسان مدهشس ًا بشسسكل

ً
ً
وغالبسا مسا كسانت
يوميسا،
خاص هسو قسوة صسالته الشسفاعية .كسانت عادته ،كلمسا أمكن ،االحتفسال بالقسداس اإللهي
الخدمة تستغرق ضعف المدة الزمنية العادية ،وكذلك كان حشد الذين يذكرهم باالسم كلٌّ على حدة .وفيما كان
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ً
ً
 ُرويت لي قصة واحدة. أشخاصا
دوما
 بل كانوا،مدرجة في قائمة
أسماء
 لم يكونوا مجرد،يصلي من أجلهم
ٍ
ٍ
 وأثنسساء مغادرتسسه بعسسد. نيويسسورك، كان من عادته كل عام زيسسارة ديسسر الثسسالوث المقسسدس في جوردانفيسسل.نموذجية
 لقسسد كسسان. أعطاه راهب ورقة فيها أربعة أسماء ﻷشسسخاص كسسانوا يعسسانون من مسسرض خطسسير،إحدى هذه الزيارات

ً
ً
ّ القديس يوحنا
 عنسسد عودتسسه إلى السسدير بعسسد حسوالي.وآالفا من طلبات صالة كهذه على مدار كل عسسام
آالفا
يتلقى

ً
 إذ أخرج القديس يوحنا قصاصسسة، وكانت دهشة هذا اﻷخير كبيرة، أشار على الفور إلى الراهب، شهرا
اثني عشر
ّ  يحورلا بألا وأ "كنت: قال. ممزقة ومبعثرة،الورق نفسها من أعماق ثوبه
 لكن اثنين منهم ثارتلا ةرسأ(أشسسار إلى،أصلي من أجل أصدقائك

. وهكذا كان بالفعل."  بينما تعافى اآلخرانيحورلا بألا وأ،) صاروا راقدين اآلن. أسمائهم
 رئيس ديسسر،) يعقسسوب.  اﻷب ثارتلا ةرسأ(فيما بعد رئيس اﻷسسساقفة، أحدهم. شارك في هموم أبنائه الروحيين،حتى من بعيد

ً
 غير قادر على النوم من القلسسق بشسسأن مسسا،جالسا في ساعة متأخرة في غرفته
 كان،أرثوذكسي صغير في هولندا
 كان القديس يوحنا يتحسسدث. في منتصف الليل رنّ جرس الهاتف.كان يواجهه من مشاكل مالية ومشاكل أخرى

 يحورلا بألا وأ "ن ِم: لقسد اتصسل هاتفي ًسا ليقسول إن السوقت قسد حسان لكي يخلسد اﻷب يعقسوب إلى الفسراش.من على بعسد مئسات اﻷميسال
.].49[ " يحورلا بألا وأ. ما تطلبه من اهلل سيكون بالتأكيد على ما يرام،اآلن
." أهتم بك أكثر مما تهتم بنفسكيحورلا بألا وأ
 يحورلا بألا وأ "أنا، وكما قال القديس برصنوفيوس.هذا هو دور اﻷب الروحي
ّ
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