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مختارات من الشيخ يوسف الفاتوبيذي
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

؟ التأّله ؟"ماذا نعني بكلمة  ؟"

، فإننا نعني ارتفمماع الشممخص إلى ممما يتخطى الحالممة الطبيعيممة وإلى التشممابه مممع اهلل، إلى التأّله ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"عندما نقول   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
أقصى حد ممكن. وهذا ممكن بلوغه بسبب تجسد اهلل الكلمة والتقديس بنعمة الروح القدس.

 التأّله هو مركز وأساس الخالص المسيحي وهو غايتنا. إنممه محممَور النسممك األرثوذكسممي في الماضممي، وممما زال
 كذلك وسيستمر في المستقبل. لفد رعاه آباؤنا الذين نقلوه بعد ذلك، كعربون للنية الحسممنة، إلى الكنممائس البنت

لدى شعوب السالف.
 ال يمكن وصف التأّله بالمصطلحات البشرية. كشف الرب عن صورة شاحبة له عند تجليه على جبممل ثممابور . كممما

متى   يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه ( هو أيضًا إشارة إلى التأّله. النممبي43:14 ىتم)أن كالم الرب بأن األبرار سوف يشرقون كالشمس في مملكة أبيه 
 موسى حمل بعض آثار التأّله على وجهه عندما نزل من قمممة سمميناء. نتيجممة لممذلك، لم يتمكن اإلسممرائيليون من

النظر إليه حتى غطى وجهه.
ا بممامفو، وأّبمما سيسمموي،  حمل العديد من آبائنا القديسين نعمة التأّله، كما نرى من سمميرهم، على سممبيل المثممال أّبمم
، والقممديس سمممعان الالهمموتي الحممديث، القممديس القرن الرابممع الميالدي يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (والقديس نيفن، واألسقف قسطنطين    ىتم)

سيرافيم ساروف وجميع الذين تسّلقوا بنعمة المسيح سلم القداسة.
 هذا البهاء اإللهي الذي أشرق من جسد القديسين المممؤلهين كممان الحالممة اإللهيممة الممتي تغلغلت فيهم والممتي تنممير
 وتقدس الكائن النفسي الجسدي الكامل لإلنسان. جميع أعضاء نفس وجسد هؤالء األشممخاص مقدسممة وتشممارك
 في عدم فساد القداسة ونفحتها. في نفس الوقت وجوههم تتأّلق كالشمس، مع أن هذا اللمعان ال يدركممه حسمميًا
 َمن حولهم، إال إذا سمحت النعمة اإللهية بإظهاره لبنيان المؤمنين. هذه النعمة هي التي ُتقدس عظامهم وثيابهم

أعمممال  منمماديلهم ومممآزرهم  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىتم)وأي شيء آخر استخدموه، كما نقرأ في سمميرهم. وهكممذا نممرى أنممه حممتى   يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه (12:19ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
عملت معجزات وأنجَزت عالجات.

. صممار التألّممه على صورة اهلل ومثالممه ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"باختصار إذن، التأّله هو تجلي اإلنسان بالنعمة اإللهية إلى حالته األصلية   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
ممكنًا بتجسد اهلل الكلمة، إنه تبني اهلل لإلنسان بالنعمة.

 التأّله هو االشتراك في المجد اإللهي والنعيم اإللهي بالَقدر الممكن للطبيعة البشرية. إنه أيضًا الحالة التي وصفها
مخلمموقين أشخاص جممدد ،  ، حيث ُيقام المؤمنون على أنهم  ُيْبَتلََع اْلَماِئُت ِمَن اْلَحَياِة ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"القديس بولس حيث  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

.. هين ِباْبِن اهلِل ُمَشبَّ  ، ..”على شبه اهلل ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

 التأّله يعني أيضًا الصفاء والكمال والمعرفة الروحية والمحبة، باإلضافة إلى التطّهر من األهواء والمناعة الكاملممة
على أي شرير.
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أنت تشير إلى ألَِمك
الشخصية مع اهلل. هذا هو المكان ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"تحت اسم الصالة، عّرف اآلباء مفهوم االعتزال وخاصة مفهوم المحادثة   ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"
 الذي يلقي فيممه النمماس بأنفسممهم على رحمممة اهلل وصممالحه، وبمماالعتراف الراسممخ واالبتهممال والتضممرع والشممكر

. القادر على خالصنا ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"يكشفون ألََمُهم وشوّقهم للمسيح إلهنا  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"

اليقظة
ر للنعمماس يخّفض على الفممور صممفاء.إن  أنجع الوسائل إلنارة العقل وأفضل مولِّد للصالة هو اليقظة   األثر المخدِّ

 إنه يقلممل من قممدرة الطبيعممة العقالنيممة الفكريممة على المقارنممة والتميمميز واالختيممار وتطممبيق ممما تتطلبممه. الذهن
ة في مصممنع. ممارسة النسك المشروعة  إن. إن السهر دائًما يسبق أعمال اآلباء النسكية، وهو محبمموب منهم كآلّيمم

 لقد شددوا على فوائد لهذه الفضيلة العديدة والمتنوعة، ألنهمما تسمماهم. جهود اآلباء الكبيرة لليقظة معروفة جدًا
.بشكل ممتاز في عمل النوس، الذي عليه يعتمد كل شيء

واجب ضروري
 يحدد اآلباء السكون كالخطوة األولى نحو التوبة. إنه العيش المتحرر من االهتمامات. إن االنسحاب من األشياء
ا َمْن وُل ُمْلَتِمسممً َسٍد َزاِئٍر، َيُجمم كَا�  ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،"التي تجعلنا نسقط وُنهَزم، وال سيما أصحاب الشخصية الضعيفة، على يد الذي 

 يبنلا .هّلأتلا ىلإ ةراشإ ًاضيأ وه ( . بالسكون، ُيرَفع المنخرطون في الجهاد عن االهتمامات العبثيممة العقيمممة، وبالتممالي،8:5 بطرس2ىلإ ،هللا عم هباشتلا ىلإو ةيعيبطلا ةلاحلا ىطختي ام ىلإ صخشلا عافترا ينعن اننإف ،" ىتم)َيْبَتِلُعُه ُهَو 
 إذا رغبوا، ُيستطيعون تحويل أفكممارهم ومجهمموداتهم إلى اهلل. إذ يسممتنيرون بالنعمممة اإللهيممة، يكتشممفون ذاتهم

الحقيقية، وهذا واجب ضروري.

اإلنكار
 ال يمكننا أن ننكر اهلل، إذ إلنكار شيء علينا أن نكون أقوياء بما يكفي إللغائه. في قلممة إيماننمما، يمكننمما أن نفتخممر
 بأن اهلل غير موجود حقًا، وأننا دّمرناه. ولكن حتى لو أنكرناه، كما يقول القديس بممولس، فهممو يظممّل أمينممًا معنمما.

لذا، إذا كانت األمور على هذا النحو، فأين يكون اإلنكار؟ إن اإلنكار هو كسر الوصية.
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