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االبن الروحي
األب أنطوان ملكي

ابنه ركض ووقع على عنقه وقّبله. أبنائه. وعندما عاد  بين  أن األب قسم معيشته  الشاطر  االبن   نقرأ في مثل 
 وعندما عّبر االبن عن توبتننه فننرح وعّمم الفننرح. هننل كننل اآلبنناء يقبلننون أن يقسننموا معيشننتهم بين أبنننائهم في
 حياتهم؟ حتى الذين يملكون الكثير، كم منهم ُيعادون أبننناءهم إن هم تطلعننوا إلى مننا يملكننون؟ هننل كننل اآلبنناء
سّود وجه العائلة؟ هل كل اآلباء يقبلننون عننودة أبنننائهم مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "يقبلون أبناءهم بعد أن يكون االبن قد بّذر مال أبيه، و  مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "
ز،  ويعيدونهم إلى نفس مكانتهم السابقة؟ الجواب على كل هذه األسئلة هو النفي. األب في هننذا المثننل أب مميّنن

ليس كسائر اآلباء، ال في هذا الزمان وال قبله.
 دائمًا ما نناقش في تعاطينا مع هذا المثل توبة االبن األصغر الشنناطر أو عننناد االبن األكننبر أو طيبننة وحنننو األب.
 هنا ينبغي اإلشارة إلى فكرة مهمننة هي أن توبننة االبن أظهننرت محبننة األب ورحمتننه وحكمتننه. قنند تنطبننق هننذه
 الصفات بنسب مختلفة على اآلباء في هذا العالم، لكن ما يمّيز األب في النص هو أنه لم يفرح ألنه اسننتعاد ابنننه
. إنه يفرح البنه وليس لنفسننه. كثننيرًا مننا نسننمع ونقننرأ ًتا َفَعاَش، َوكَاَن َضاالًّ َفُوِجَد كَاَن َميِّ مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "إليه هو، بل ألن ابنه   مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "

. لكن هننذاعن تفاني اآلباء وت عينند األب مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "ضحيتهم وحملهم ألبنائهم، خاصًة في فترة المناسبة الدهرية المسماة   مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "
 األب لم يسامح ويفرح ويتقّبل ألن اآلباء هكذا يتصننّرفون، بننل ألن توبننة ابنننه حننّركت كننل هننذا فيننه. توبننة ابنننه

أظهرت أبّوته في أجلى مظاهرها وأسماها.
 ال بد لهذا الكالم اإلنجيلي أن يجد تطبيقًا روحيًا. فكما ينطبق على األبوة الجسدية ينطبق على األبّوة الروحيننة.
 إن توبة األبناء هي التي تظهر أبّوة اآلباء. وبالتالي، فالجواب على مننا يكننرره الكثننيرون عن أنننه ليس هننناك آبنناٌء
ه بالحقيقة ليس هناك أبناٌء روحيون. إن عدنا إلى سَير القديسين نرى أن كثيرًا من القديسين قد  روحيون، هو أنَّ
 أظهرهم أبناؤهم الروحيون، كالقديس أفالطون في القرن الثامن الذي أظهره ابنه الروحي القديس ثيوذوروس
 الستوديتي، والقديس سمعان التقي في القرن الحادي عشر الذي أظهره ابنه الروحي سمعان الالهوتي الحديث،
ر. يقننول الننرب أّن من  وصوالً إلى القرن العشرين حيث القديس يوسف الهنندوئي أظهننره أبننناؤه الروحيننون الكُُثنن
 ثمارهم تعرفونهم. األبناء الروحيون هم ثمننار اآلبنناء الروحننيين. االبن الننروحي إذ يلتجئ إلى كنناهن أو راهب أو
 شيخ أو مرشد طالبًا اإلرشاد منه وممارسًا التوبة في حضنه، يجعله ويظهره أبًا. ال يستطيع أن يّدعي األبّوة َمن
 ال أبناء له. ويمارس األبّوة الروحية فعاًل َمن كانت عالقته بالمدعوين أبناًء له سوّية قائمة على المحبة والرحمننة
 والحكمة. من دون استواء العالقة بالمحبة والرحمة والحكمة يكون المدعو أبًا رئيسًا أو زعيمننًا أو معلمننًا، ولكنننه

ليس أبًا.
 عندما كان الرب يتكّلم مع الشعب بالناموس، كان المؤمنون شعبه، وكان بينه وبينهم عهد. عندما صارت المحبة
َنا tا  مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "هي الناموس، صار المؤمنون أبناء اهلل. الصورة نفسها تتكرر. في مثل االبن الشاطر لم يكتِف االبن بأن يفكّر 
. هذا يحدث لكل واحد منا اليوم. يعننرف أنننه ِبيِه tلَى ا yَقاَم َوَجاَء ا ، بل فعاًل  لَى أبي yْذَهُب ا tُقوُم َوا tْهِلُك ُجوًعا!  ا tمهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "ا مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "  مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "
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 أخطأ إلى السماء، لكن ينقصه األب ليجيء إليه. ال قيمة للتوبة من غير اعتراف، بل هي تبقى موقفًا متحركًا قد
 يتحّول يأسًا ما لم يعترف التائب. باالعتراف والحل ُيلَبس التائب الحلة األولى من جديد. إن توبة االبن الشاطر
انت لست تعنننترف لي  مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "اكتملت بمحبة ومسامحة أبيه. واألمر نفسه يتكرر في كل مرة يقول األب الروحي البنه 

. مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "بل هلل الذي أنت واقف أمامه

 نسمع كثيرين يقولون أنهم لم يرتاحوا لهذا األب وال لذاك، أو أنهم ال يتقّبلون فكرة االعتراف عند هذا الكنناهن أو
 ذاك. قد يكون هذا الكالم صادقًا. لكن فلتعَط النعمة التي تكّمل كل ضننعف فرصننتها لتعمننل. إن لم يبننادر المننؤمن
ل النعمننة فيننه وفي األب الننروحي معننًا. على اآلبنناء أن يفهمننوا أن  إلى مباشرة عالقة مع األب الروحي فهو يعّطنن
 أبوتهم تتغّذى وتزهننر من أبنننائهم، فعليهم أن يتحّلننوا بالحكمننة ويعطننوا كننل واحنند مننا يطلب. َمن يطلب البنننوة
 يعطونه األبوة، َمن يطلب االسترشاد يحملونه بصلواتهم قبل أن يتفّوهوا، وَمن يطلب االعتراف يعطونننه الحننّل
 الذي ال فضل لهم إال في نقله. من جهة األبناء عليهم أن يفهموا أن البنننّوة الحقيقيننة تقننوم حيث هم من المكننان
 والزمان، ليس بالضرورة كما تصفها الكتب، والرهبانية منها بوجه خاص. يقننول العدينند من اآلبنناء القديسننين أن

 أن يصلي ليرسل  لننه اهلل أبننًا روحيننًا. فننإن التقى أبننًا فليتخننلَّ عن الصننورة الننتي في رأسننه وليبنندأعلى اإلنسان 
  إن وجد البنّوة فليطلب أبوته، وإن وجد الحكمة فليطلب إرشاده، وإن لم يجنند االثنننين فليعننترفاالختبار معه.

 ويأخذ حاًل من اهلل عبر هذا األب، كي ال تبرد توبته وتذبل فتموت. إن تكرار الخطيئة من دون اعتراف، مرة بعد
ة، يقتل الحّس بالتوبة ويحّول السقوط عادًة.مر

 قد يرى البعض أننا في كل تريودي نكرر الحديث نفسه. لكن تواضع العشننار وتوبننة االبن الشنناطر ليسننت أفكننارًا
 لتركيب األحاديث، بل مبادئ لنتبناها في حياتنا. في أعمال الكنيسة بشكل عام، وفي التريودي تحدينندًا، تننذكيٌر
 بهذه المبادئ وأهمية تثبيتها في الحياة. بالنسبة لألبناء الروحيين، يتولى آباؤهم الروحيون مهمة التذكير هننذه،

. ْنَت َمِعي ِفي كُلِّ ِحيٍن، َوكُلُّ َما ِلي َفُهَو لََك tا مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "ويسمعونهم صوت اآلب السماوي قائاًل  مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "
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 نقرأ في مثل االبن الشاطر أن األب قسم معيشته بين أبنائه. وعندما عاد ابنه ركض ووقع على عنقه وقّبله.
 وعندما عّبر االبن عن توبته فرح وعّمم الفرح. هل كننل اآلبنناء يقبلننون أن يقسننموا معيشننتهم بين أبنننائهم في
 حياتهم؟ حتى الذين يملكون الكثير، كم منهم ُيعادون أبناءهم إن هم تطلعوا إلى ما يملكون؟ هننل كننل اآلبنناء
سننّود وجننه العائلننة؟ هننل كننل اآلبنناء يقبلننون عننودة مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "يقبلون أبناءهم بعد أن يكون االبن قد بّذر مال أبيننه، و  مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "

 ويعيدونهم إلى نفس مكانتهم السابقة؟ الجواب على كل هذه األسئلة هو النفي. األب في هننذا المثننلأبنائهم 
أب ممّيز، ليس كسائر اآلباء، ال في هذا الزمان وال قبله.

 دائمًا ما نناقش في تعاطينا مع هذا المثل توبة االبن األصغر الشاطر أو عناد االبن األكبر أو طيبة وحنو األب.
 هنا ينبغي اإلشارة إلى فكرة مهمة هي أن توبة االبن أظهرت محبة األب ورحمته وحكمتننه. قنند تنطبننق هننذه
 الصفات بنسب مختلفة على اآلباء في هذا العالم، لكن ما يمّيز األب في النص هو أنننه لم يفننرح ألنننه اسننتعاد
. إنه يفرح البنه وليس لنفسه. كثيرًا مننا نسننمع ًتا َفَعاَش، َوكَاَن َضاالًّ َفُوِجَد كَاَن َميِّ مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "ابنه إليه هو، بل ألن ابنه   مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "

.ونقرأ عن تفاني اآلباء وت عينند األب مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "ضحيتهم وحملهم ألبنائهم، خاصًة في فترة المناسبة الدهرية المسماة   مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "
 لكن هذا األب لم يسامح ويفرح ويتقّبل ألن اآلباء هكذا يتصّرفون، بل ألن توبننة ابنننه حننّركت كننل هننذا فيننه.

توبة ابنه أظهرت أبّوته في أجلى مظاهرها وأسماها.
 ال بد لهننذا الكالم اإلنجيلي أن يجنند تطبيقننًا روحيننًا. فكمننا ينطبننق على األبننوة الجسنندية ينطبننق على األبننّوة
 الروحية. إن توبة األبناء هي التي تظهر أبّوة اآلباء. وبالتالي، فالجواب على ما يكرره الكثيرون عن أننننه ليس
ه بالحقيقة ليس هناك أبناٌء روحيون. إن عدنا إلى سَير القديسين نرى أن كثننيرًا من  هناك آباٌء روحيون، هو أنَّ
 القديسين قد أظهرهم أبناؤهم الروحيون، كالقديس أفالطون في القننرن الثننامن الننذي أظهننره ابنننه الننروحي
 القديس ثيوذوروس الستوديتي، والقديس سمعان التقي في القرن الحادي عشر الذي أظهننره ابنننه الننروحي
 سننمعان الالهننوتي الحننديث، وصننوالً إلى القننرن العشننرين حيث القننديس يوسننف الهنندوئي أظهننره أبننناؤه
 الروحيون الكُُثر. يقننول الننرب أّن من ثمننارهم تعرفننونهم. األبننناء الروحيننون هم ثمننار اآلبنناء الروحننيين. االبن
 الننروحي إذ يلتجئ إلى كنناهن أو راهب أو شننيخ أو مرشنند طالبننًا اإلرشنناد منننه وممارسننًا التوبننة في حضنننه،
 يجعله ويظهره أبًا. ال يستطيع أن يّدعي األبّوة َمن ال أبناء له. ويمارس األبّوة الروحية فعاًل َمن كانت عالقته
 بالمدعوين أبناًء له سوّية قائمة على المحبة والرحمة والحكمة. من دون اسننتواء العالقننة بالمحبننة والرحمننة

والحكمة يكون المدعو أبًا رئيسًا أو زعيمًا أو معلمًا، ولكنه ليس أبًا.
 عندما كان الرب يتكّلم مع الشعب بالناموس، كان المؤمنننون شننعبه، وكننان بينننه وبينهم عهنند. عننندما صننارت
 المحبة هي الناموس، صار المؤمنون أبناء اهلل. الصورة نفسها تتكننرر. في مثننل االبن الشنناطر لم يكتننِف االبن



. هذا يحدث لكل واحد منننا ِبيِه tلَى ا yَقاَم َوَجاَء ا ، بل فعاًل  لَى أبي yْذَهُب ا tُقوُم َوا tْهِلُك ُجوًعا!  ا tَنا ا tا مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "بأن يفكّر  مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا " مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "  مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "
 اليوم. يعرف أنه أخطأ إلى السماء، لكن ينقصننه األب ليجيء إليننه. ال قيمننة للتوبننة من غنير اعننتراف، بننل هي
 تبقى موقفًا متحركًا قد يتحّول يأسًا ما لم يعترف التائب. باالعتراف والحننل ُيلَبس التننائب الحلننة األولى من
 جديد. إن توبة االبن الشاطر اكتملت بمحبننة ومسننامحة أبينه. واألمننر نفسننه يتكننرر في كنل مننرة يقننول األب

. انت لست تعترف لي بل هلل الذي أنت واقف أمامه مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "الروحي البنه  مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "

 نسمع كثيرين يقولون أنهم لم يرتاحوا لهذا األب وال لذاك، أو أنهم ال يتقّبلون فكرة االعتراف عند هذا الكاهن
ل كننل ضننعف فرصننتها لتعمننل. إن لم يبننادر  أو ذاك. قد يكون هذا الكالم صادقًا. لكن فلتعَط النعمة الننتي تكّمنن
ل النعمننة فيننه وفي األب الننروحي معننًا. على اآلبنناء أن  المؤمن إلى مباشرة عالقة مع األب الروحي فهو يعّطنن
 يفهموا أن أبوتهم تتغّذى وتزهننر من أبنننائهم، فعليهم أن يتحّلننوا بالحكمننة ويعطننوا كننل واحنند مننا يطلب. َمن
 يطلب البنننوة يعطونننه األبننوة، َمن يطلب االسترشنناد يحملونننه بصننلواتهم قبننل أن يتفّوهننوا، وَمن يطلب
 االعتراف يعطونه الحّل الذي ال فضل لهم إال في نقله. من جهة األبناء عليهم أن يفهمننوا أن البنننّوة الحقيقيننة
 تقوم حيث هم من المكان والزمان، ليس بالضرورة كما تصفها الكتب، والرهبانيننة منهننا بوجننه خنناص. يقننول

 أن يصلي ليرسل  له اهلل أبننًا روحيننًا. فننإن التقى أبننًا فليتخننلَّ عنالعديد من اآلباء القديسين أن على اإلنسان 
  إن وجنند البنننّوة فليطلب أبوتننه، وإن وجنند الحكمننة فليطلبالصننورة الننتي في رأسننه وليبنندأ االختبننار معننه.

 إرشاده، وإن لم يجد االثنين فليعترف ويأخذ حاًل من اهلل عبر هذا األب، كي ال تبرد توبته وتذبل فتموت. إن
ة، يقتل الحّس بالتوبة ويحّول السقوط عادًة.تكرار الخطيئة من دون اعتراف، مرة بعد مر

 قد يرى البعض أننا في كل تريودي نكرر الحديث نفسه. لكن تواضع العشار وتوبة االبن الشاطر ليست أفكارًا
 لتركيب األحاديث، بل مبادئ لنتبناها في حياتنننا. في أعمننال الكنيسننة بشننكل عننام، وفي الننتريودي تحدينندًا،
 تذكيٌر بهذه المبادئ وأهمية تثبيتها في الحياة. بالنسننبة لألبننناء الروحننيين، يتننولى آبنناؤهم الروحيننون مهمننة

. ْنَت َمِعي ِفي كُلِّ ِحيٍن، َوكُلُّ َما ِلي َفُهَو لََك tا مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "التذكير هذه، ويسمعونهم صوت اآلب السماوي قائاًل  مهئانبأ ةدوع نولبقي ءابآلا لك له ؟ةلئاعلا "


