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  مقَدّمة
  
  

  الطرق الثالث
  

  
ھو مجموعة والجزء االول یالئم كل  النفوس ، يان ما بسطناة من البادئ العامة ف

الحیاة  الروحیة ،كما بینا سابقا  يمن الوسائل تقودنا الى الكمال االسمى .لكن ف
من تمییزھا و توفیق  بھا .فال بد ،درجات متفاوتة و مراحل  مختلفة یجب المرور

نعتمد على االخالق  العامة  على حاجات النفوس  الخصوصیة . اننا ال المبادئ
یتسنى  يایضا  ،ك بلغتھا يلى درجة الكمال التبل عالدعوة فقط ،واالمیال و

مالزمة   ياما   الغایة  من القسم الثانى فھ للمرشد تدبیر  كل نفس وفق ما یالئمھا.
رغبت فیھا  النمو رغبة  يمنذ الھنیھة االولى الت ارتقاءاتھا المتتابعة النفس اثناء

مرء یذوق فیة شاق ،غیر  ان الالكمال :طریق طویل و صادقة حتى أسمى درجات
  ایضا  ! أعذب التعزیات

  
الطریقة الرشیدة  الطرق الثالث : اساس ھذا التمییز سنعرض  قبل  وصف ھذة 

  . يالقسم الثان ھذا يلالستفادة من التمییز.الفائدة الخصوصیة ف
  
  

  اساس تمییز الطرق الثالث
  

  
 ي،فذلك  لكالمشاھدة ة واالستنارعبارة الطرق الثالثة التطھیر ،و إذا إستعملنا

أو  ھنا ثالث طرق متآزیة يمن المالحظة اننا ال نعن نطابق اللھجة التقلیدیة .ال بد
  مختلفة االتجاة )،بل ثالث مراحل مختلفة مدى الطریق ذاتھا، يمتباعدة(أعن

  
  
  
 
  



 
 

7

  
  الالھوت النسكي

  
 تجتازھا النفوس يأساسیة للحیاة الروحیة ،التأوبعبارة أخرى ثالثة درجات 

سنبین  كل من الظرف مراحل كثیرة يالملبّیة صوت النعمة االلھیة .ف الكریمة
و  فعلى المرشدین أن یعیروھا أھتمامھم .كذلك لمزاج كل نفس ودعوتھا أھمھا،

إن نحصر یمكننا ،مع القدیس توما ، . )1(أنواع  تتعلق بھاارسالیتھا االلھیة صور و
او بالغاً النمو ، يآخذاً ف ئا أوحسب ما یكون االنسان مبتدثالث ، يدرجات الكمال ف

قسیم الطرق الثالثة على ت من ثم یرتكزویة الحیاة الروحیة على االرض ،غا
  العقل معاً.السلطة و

  
  على سلطان الكتاب المقدس و التقلید

  
 الثالث. الطرق العھد العتید آیات عدیدة توافق تصنیف يإننا واجدون حقاً ف)1
انب  (( ج :ھأستمد منھا تقسیم ياآلیة الت هبھذ ھباز رأی هقد دعم الفاریس دو

الشر  ).جانب13:15(مزمور  الشر واصنع الخیر ابتغ  السالم واتبعة ))
یة :ھذا الفضل :دونك تطھیر النفس أو طریق التطھیر .أصنع  الخیر او مارس

.ھنا  lاإال باالتحاد ب ھو طریق االستنارة .ابتغ السالم :الیمكن وجود السالم
ة  برھاناً ھذة اآلی ينرى ف  اال ياالتحاد . تفسیرة بدیع محكم .لكن ینبغطریق 
 قاطعاً.

 
  جوھر االمور  يھ يیمكننا ان نورد من العھد الجدید كلمات السید المسیح الت   ب)

) (لوقا  يیتبعنو یحمل صلیبةفلیكفر بنفسة و  يأراد أن یتبعن الروحیة :(من
یفرض الممارسة  حمل الصلیبالولى والكفر بالنفس ھو الدرجة ا) .9:23

االتحاد الوثیق  يالحقیقة ھ ي،فيالوضعیة للفضائل ،ھو الدرجة الثانیة .و یتبعن
لكن لیست بالبرھان  . يھنا اساس التمییز الحقیقبیسوع ربتا ،طریق االتحاد . اlب

ً ،بل وصف ثالثالقدیس بولس تمییز الطرق الثالث لم الحاسم .الیعّ   صریحا
  للنفس مھدت السبیل لھذا التمییز .حاالت 

________  
ً ف1( االتحاد  طریقمختلفتان :طریق االتحاد الساذج وطریق االتحاد صورتان  ي)یُمیز عموما

 .دة المفاضة كما  سنشرحة فیما بعدالمشفوع بالمشاھ
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  مقدمة
  

یشبة   ،يحین یذكر ما كان المصارعون یصنعون لنیل إكلیل السبق الفان )1ً
مالكمة الجو  المصارعة ،لكنة بدلھو نفسة یجتھد أیضاًفى السباق وھم وذاتة ب

(( أسابق  ھو عقابھا يالنفى الذیقمع جسدة ویستعبدة لكى ینجو من الخطیئة و
استعبدة و ياقمع جسد أوالكم ال كمن یقارع الجو .بلانا ال على االرتیاب و
).دونك 27و9:26كو)) (ا يغیر عظتمرذوالًبعدما و يحذار أن أكون أنا نفس

كثیراً ما یذكر و تطھیر النفس.و قمع الجسدریاضات التوبة واالماتة و
ھذا ما الجسد مع رذائلة ورغباتة .و صلبالمسیحیین بخلع االنسان العتیق و

  یعرف بطریق التطھیر .
  
 يمعلمة ك رسالتة الى الفیلیبیین انة لم یبلغ الكمال بعد،بل یتبع يیعلن ف) و2ً

 ً  لكن  قد ادركت يان نحو الھدف ال یلتفت الى الوراء ((ال أحسب یدركة منطلقا
،فأسعى نحو  يالى امام امتدو يانسى ما ورائ يھو انو ھاجتھد فی واحداً  امراً 

).ثم 14و3:13 يیسوع)) (فیلب العلیا فى المسیح هللاألمد الجل جعالة دعوة 
 ي). ھذة ھ16:4وبالمسیح )) (اك يكما أنا أقتد يیقول ((أسألكم ان تقتدوا ب
  ممیزات طریق االستنارة.

  
لجعل  يالسعي ) یصف طریق االتحاد بمظھریة :طریق االتحاد الساذج ا3ً

ً  يف یسوع حیاً  ) 2:2(غال )) يف يال أنا بل السیح ح ي((أنا ح االنسان دائما
  و إیحاءات رؤىق المصحوب باختطافات روحیة وطریق االتحاد الخارو

اربع عشرة  المسیح اختطف الى السماء الثالثة منذ  يأعرف رجالً ف ي(( ان
یعلم .قد  هللالست أعلم  ام خارج الجسدیعلم ، هللالجسد لست أعلم  يسنة أف

  ).4و2:12كو 2( سع كلمات تفوق الوصف ))اختطف الى الفردوس و
سیحددة  لتمییز الطرق الثالث يرسائل القدیس بولس اذن اساس حقیق يف

  التقلید.
  

طرق  درجات تقابل ال القدیسین الصوفیین ان فضیلة المحبة ثالثء وج)كل االبا
  الثالث  أو المراحل الثالث
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  يالالھوت النسك
  على العقل

  
ً   بمuuuuا انان العقل ایضا یرینا صوابیة ھذا التمییز . بمحبة  الكمال یقوم جوھریا

  المحبة . فھناك درجات للكمال تقابل درجات ، هللا
  

الماضیة  ال المحبة ،یجب تطھیر النفس من نقائصھاقبل الوصول الى كم  -أ
الحیاة ي ف هللالشرط االول لمشاھدة المستقبل .و يوصونھا من الخطایا ف

لالنقیاء  ھذة الحیاة ،ھو طھارة القلب ((طوبى ياالخرى ،و االتحاد بة ف
تكفیراً عن  ) .و الحال ان ھذة تطلب8:5)).(متى  هللالقلوب فانھم یعاینون 

والصالة  االمیال الفاسدةیا الماضیة ،و توبة صارمة ومحاربة الحس والخطا
یسمى الطریق  الریاضات لتقویة االرادة على التجارب .فجمل ھذةوالتأمل و
  المطھرة .

 يالوضعیة ،ك متى تطھرت النفس ،یجب أن تتحلى بالفضائل المسیحیة البناءة  -ب
االلھیة معاً، و دبیةتشبة یسوع و تتبعة خطوة خطوة و بممارسة الفضائل اال

 ياالستنارة ((من تبعن طریق يتنشئ استعدادت یسوع الداخلیة ، فتسیر  بذلك ف
 ).12:8الظالم )) (یو يف يفال یمش

  
 ومرنت و تقوت  یدنو الوقت بعد أن تكون النفس قد تطھرت من نقائصھا، ج) 

 يفتلتمسة ف ، اlب و امتثلت  الھامات الروح القدس ،فتتوق الى االتحاد الوثیق
ح ،وتتض ھبحضرت كل مكان ،وسط  أكثر المھام إشغاالً،فتالزمة و تنعم

  طریق االتحاد . يودیاً عاطفیاً طویال. تلك ھصالتھا العقلیة فتصبح نظیراً و
  

  الطریقة الرشیدة لالستفادة من ھذا التمییز
  

درس  يفینبغ ان االستفادة من ھذا التمییز تتطلب كثیراًمن الذوق و الدماثة .
ً مع عالقاتھا الممیزة .وكل نفس درس  يالمبادئ الت حتما ً درساً خاصا

  سنعرضھا.
  

من طریق الى  الطرق الثالث على وجة حاسم .ینتقل االنسانأ) ال یمكن تمییز 
  ال یمكن وضع حد فاصل بینھا..واخرى دون ان یشعر 
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  مقدمة

  
ماض مثقل  ذات يكل طریق عدة درجات مختلفة . من النفوس من ھ يف ب)

االمور للفریقین  غیرھا قد حفظت طھارتھا . فلو  تساوتیجب التكفیر عنة ،و
ھناك تباین ظاھر توبة زمناً  أطول من االخرین .و،اللتزم االولون  أن یمارسوا ال

س  تمارس ریاضات التوبة بحمیّة الثبات .فنفوخالق والنشاط والشجاعة واال يف
  .غیرھا ال تمارسھا اال كرھاً و
  

اجتیاز  ادارة النفوس تھلكة مزدوجة  یجب  تجنبھا :یرغب البعض يج) ف
 يیتخبطون ف غیرھم.یبلغوا  الى المحبة االلھیة ،و يالدرجات السفلى بسرعة ك

عن طریق.فعلى  الدرجات السفلى لخلوھم من االندفاع أو لبعدھم يمكانھم ف
اال بالكفر   یتوصل إلیھا الأمر عظیم ، يھ هللالمرشد أن یفھم االولین أن محبة 

إما لیضرم حرارتھم ، او  ان یشجع اآلخرین و ینصحھم،بالذات و التوبة. و
العقلى فحص الضمیر . فتأمل و العقلیة الصالة يلیساعدھم على اتقان اسالیبھم  ف

یالئم النفوس النامیة . والتأمل  الساذج  يالتأمل العاطفیناسب المبتدئین  عادة .و
للمرشد  يضرورفدرس  ھذة الطرق مفید و ل یوافق طریقة االتحادارتفاع العقو

یستفید یفھم احسن فھم نصائح مرشدة ،و يللمسترشد كویفید ،،كي ینصح ویھدى 
  فائدة . منھا أفضل

  
  تطھیر  النفس  أو الطریق المطھرة

  ان یفھم بالمبتدئین  يماذا ینبغ
  صفات جوھریة

  
الى  تطھیر النفس بقصد الوصول يدئین ھمیزة الطریق  المّطھرة أو حالة المبت

الحیاة الروحیة  ھم أولیك الذین ،اذ یعیشون  يالمبتد ئون ف  . اlاالتحاد الوثیق ب
 الكمال ،غیر انھم یحفظون  عالئق يحالة النعمة ،عندھم بعض الرغبة ف فى عادةً 

بعض الخطایا   يبالخطیئة  العرضیة ،و یتعرضون من وقت الى آخر للسقوط ف
  الثقیلة . فلنشرح ھذة  الحاالت الثالت :
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  الالھوت النسكي
  
الثقیلة  بنجاح  اذن یحاربون عموماً  التجاربحالة النعمة . يیعیشون اعتیادیاً ف  )أ

ً الخطیئة الممیتة ومن ی  ي. لذلك نستثن یھربون من أسباھا  الرتكبون غالبا
ء بسائرین نحو لیس ھؤالتوبتھم .  ي،الذین ھم بال ریب ضعیفو االرادة ف

كل أمران  ینفصلون عن الخطیئة  انھم خطأة دنیویون  علیھم قبلالكمال .
 اسباب ارتكابھا .و

  
لرغبة ضعیفة ا لو كانت ھذةالنمو ،و يالكمال او ف يالرغبة فعندھم بعض    )ب

 يالذین یغیتھم الوحیدة ف اذن لیسوا اولئك الدنیویین الكثریناو غیر كاملة بعد  ؛
النمو .فالشوق ھو  ة . لكن لیس عندھم شوق  صادق الىالممیت تجنب الخطیئة

 الخطوة االولى الى الكمال .
  

بتواتر .  لھم بعض عالئق مع الخطیئة العریضة االختیاریة ،فھم یرتكبونھا  )ت
قطع كل  يطریق النمو ،الجادة ف يھكذا یتمیزون من  النفوس السائرة فو

ً  عالقة مع الخطیئة العرضیة ،و لو ارتكبوھا ھذة العالقة  اختیاریاً.و دلیل أحیانا
ھویة جسدیة ش ھو ان أھواءھم  غیر مروضة بعد. ینشأ عن ذلك حركات

أقوال و أفعال و وغیرة ، حسدمتواترة و مقبولة وكبریاء وزھور وغضب و
تحملھم  يیحفظون ھذة العالئق الت ضد المحبة الخ ... كم من المعروفین بالتقى

 يبذلك نفسة تعرضھم للسقوط أحیاناً فو عن عمد على ارتكاب خطایا عریضة
  خطایا ثقیلة !

  
  

  إن المبتدئین فئات مختلفة يف
  

االوالد والفتیات  الحیاة الروحیة . ان بعض يلتواقة الى النمو فأ)النفوس الطاھرة إ
الثقیلة ،بل یریدون صنع بعض  االشخاص من العالم ال یكتفون بتجنب الخطیئةو

 يحبذا لو عنان یتكلموا . منھم عدد عظیم ، يیرغبون فو هللاأمور أعظم الجل 
الجمعیات المختلفة الرعائیة و يالى الكمال ، المسیح الكھنة بإیقاظ ھذا الشوق فیھم

.  
  

 . باخالص الى هللا نالتائبون الذین بعد ان یخطأوا ثقیالً یرجعو  ب )
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  مقدمة
  

ھنا  طریق الكمال يماسة فیواصلون التقدم بح یبتعدوا عن الھاویة اكثر ، يفلك
ً نستطیع القول ،ان عدد التائبین یتكاثر جداً ،اذا اعتنى المعرفون  أیضا

ان الواسطة ال یرجعون الى الوراء،و يبتذكیرھم ،انة یجب علیھم السیر قدماً ك
  االتجاة الى الكمال . يالوحیدة الفعالة الجتناب الخطیئة الممیتة انما ھ

  
بعض النجاح  ان اسلموا ذواتھم الول مرة ونجحواالفاترون الذین بعد  ت)

ھؤالء یلزمھم العودة الى ممارسة طریق الفتور .الرخاوة و ي،یسقطون ف
لو كانوا قد بلغوا قرون الى تنقیح عمل الكمال حتى والتطھیر الشاقة ،و یفت

ب ان  یصانوا من اخطار طریق االستنارة .فلمساعدتھم فى جھودھم یج
 :الطیش او الخفة  ً عموما يھ يان یحاربوا اسبابھا التوالفتور ،الرخاوة و

  من الجبانة . يءشواالھمال ،و
  

  المبتدئون طبقتان
  

  یظھر غیرھم اندفاعاً  ضعیفاً.ھم من یظھرون اندفاعاً  شدیداً ومن
  

 يللنمو ف التضحیات ةتفھم حسناً ضرورو يتصلأ)من النفوس من تتأمل و
بعض ظروف  يف معرضة للسقوط يھالروحیات ،لكنھا لفقدھا الشجاعة 

ً  ف يالخطیئة :انھا تحب التنعم اعد ف خطیئة ثقیلة  يغرور العالم ،فتقع احیانا
ایاھا الى التوبة ،بالرغم  يالداع هللاً◌بما انھا تطبع صوت  ،لكنھا تنھض سریعا

زوال  الخیرات  يعن تحریضات العالم ووسوسات الشیطان .انھم یتألمون ف
یطابقون االرادة االلھیة ،الواسطة العظمى الموت ،و يھا  وفطالناالرضیة و ب

  مأمن من تجارب العالم و الشیطان . يف  للكمال ،فیكون
  

صالحة  ان تكن مع تعلقھا بعد بالعالم.ففیھا بعض رغباتو يب) النفوس الت
من المھام  تصلى بعض صلوات ،غیر ان عقلھا طافح اعتیاریاً بالكثیرو

.مع ذلك ترغب  اھواءھا الخاصة تصدھا عن النموھا،وأفكار ة علىالمسیطر
انھا تجتھد ان تجمع بین تعمل اعماال غیر حمیدة .اال ان تتجنب الخطیئة و

  وارادتھا حیاة العالم ، فایمانھا غیر مستنیر بكفایةالتقوى و
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  الالھوت النسكي
  

بنب ال الخطیئة فقط بل ظر سخیة تماماً،لیست قویة و ایضاً.  فھا الخطرةولتتجَّ
اماتة صارمتین.مع ذلك ترید فوق عقل ضرورة صالة متواترة وتوبة وال ت

 ال نبحث عنمحبة هللا بقیامھا ببعض التضحیات . يعمل خالصھا التقدم ف
ال  ھایة واحدالن يھو ف الیھا من الوسائل ھھاتین الطبقتین تتابعاً،الن ما نبدی

ینصح بھا  يلخصوصیة التا ھمشورات يذلك ف يان یراعیتغیر .فعلى المرشد 
ھا ،والى مفاعیلباة احداھما الى خباثة الخطیئة وھاتین الفیئتین .فیلفت انت
عمل التوبة  يالصالة و ف يدةً فیضم فیھا رغبة شدیضرورة  تجنب اسبابھا،و

ما عدا ذلك ،بالتأمل المستطل  يالسخیة ،ف على النفوسواالماتة .ویشیر
أصل كل  يھ يمحاربة االمیال الداخلیة الت ياعن محاربة الخطایا الرئسیة ،و

  الخطایا .
  

  الھدف المقصود
  

ً ف ھو  هللابواسطة المحبة .فیما ان  اlاالتحاد ب يقلنا ان الكمال یقوم جوھریا
القداسة بالذات ،فال نستطیع ان نتحد بة اال اذا ملكنا طھارة القلب المتضمنّة 

 يأسبابھا فالقلب عن الخطیئة وونزاھة  ي:التكفیر عن الماض نھذین العنصری
  المستقبل .

  
یمكننا ان نزید علیة ایضاً  ان تظھر النفس ھو اول عمل یفرض على المبتدئین.

أنزة .فیكون التطھیر بقدر ما تكون أطھر وأوثق اتحاد، اlان النفس تتحد ب
حسب ما یصدرة من المفاعیل تلھمة ،و يأكمل او اقل كماال بحسب البواعث الت

.  
ً وأ)   الرجاءاسباب الخوف و ھال سیّما ان أوعزت الییبقى التطھیر ناقصا

غیر  ھالخیرات السماویة .فنتائجي فالسماء  و يف من جھنم و الرجاء فالخو
تحرمنا السماء لكننا .  يكاملة :ال شك اننا نكف عن ارتكاب الخطیئة الممیتة الت

الن ھذة لیست  منھا ال نقلع عن ارتكاب  الخطایا العرضیة حتى االختیاریة
  .يعائقاً لخالصنا االبد
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  مقدمة
  

 ياالول ھالخوف و ال الرجاء ،باعث ياذن یوجد تطھیر أكمل ،بدون ان ینف ب)
لو كان ما یغیظة و الوقت نفسة تجنب كل يفارضائة ،و يوالرغبة ف هللامحبة 

ورة لھا  طفیفاً. یحققة قول المخلص للمرأة الخاطئة: ((ان خطایاھا الكثیرة مغف
ھو الواجب على النفوس  يھذا التطھیر الثان ) .47:7النھا أحبت كثیراً)) (لو

لكن فلیتذكر المرشد ان كثیراًمن المبتدئین غیرجدیرین  . هالصالحة ان تقصد
،ان یعرض بواعث هللاالینس حین یتكلم عن محبة البداءة.و يف ھباالرتقاء الی

  نفوسھم .تفعل بأكثر شدة فى  يالرجاءالت خوف ال
  

  تقسیم الطریق المطھرة
  

یین الوسائل بتع ياذ قد ُعرَفَ◌َ◌َ◌َ◌ً◌َ◌ً◌ت الغایة ، فالموضوع یقض
 تنیلنا يوسیلتین : الصالة الت يالحقیقة تنحصر ف يف يھالضروریة لبلوغھا. و

بأسماء  صوت النعمة .غیران االماتة تسمى يبھا نلّب ياالماتة التالنعمة،و
تجعلنا نكفر عن  ى توبة عندمادرھا بھا :تسمَّ مختلفة حسب الظواھر التى نق

تقاوم محبة اللذة لتقلیل  ى اماتة بحصر المعنى ،عندماالخطایا الماضیة .و تسمَّ 
مصارعة الخطایا الرئیسیة،  المستقبل .و تسمى يالحاضر و ف يعدد الخطایا ف

بة تحملنا على ارتكاب الخطیئة ،و تسمى محار يحین تكافح االمیال العمیقة الت
  التجارب حین تصد ھجمات اعدائنا الروحیین.

  
درجتھا  ياالدبیة فصریحاً ممارسة الفضائل االلھیة وكل ھذة الوسائل تفرض 

ایمان  ذاتة بغیر یمیتویصنع توبة ،و ياالولى :ال یستطیع االنسان ان یصل
 هللابغیر ان یحب و بغیر ان یرجو خیرات السماءثابت بالحقائق الموحاة ،و

القناعة .لكننا ال نبحث عن ھذة والعدل والقوة و ان یتمردعلى الفطنة ،وبغیر 
  تبلغ ملء نموھا . طریق االستنارة حیث يالفضائل اال ف
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  َ◌َصالة المبَتدئینّ 
  
  

  ضرورة الصالة
  

  
 هھذ ذّكرنا المبتدئین نبعد ا يفینبغ الصالة و مفعولھا . لقد بیننا سابقاً طبیعة
ً  شروطھا .عقولھم ضرورة الصالة و ين نطبع فالمفھومات :أوالً. ا ان  : ثانیا
  ان نعلمھم التأمل . ما یوافقھم من الممارسات الروحیة .ثالثاً: ينھذبھم شیئاً فشیئاً ف

 العبادة و الطلب ،یرینا ضرورتھا يما قلناة عن غایة الصالة المزدوجة أعن
بالعبادة  هللاأن نمجد لمن الواضح اننا كمخلوقات و كمسحیین ،نلتزم  حسناً.انھ

الكالم غیر ان ان نقدم لة واجباتنا التعویضیة .والشكر والمحبة ،وكخطأة نلتزم 
ً ھو كواسطة للخالص  عن ضرورتھا المطلقةوالصالة كطلب ،عن  خصوصا

  الكمال.و
  

اننا بدون  ضرورة الصالة مبنیة على ضرورة النعمة الحالیة .من حقائق االیمان
ام عن ان نخلص ،و باالحرى عن ان نبلغ الكمال مھما عملنا عجز ت   يالصالة  ف

ال للثبات زمنا ً النستطیع ان نتھیأ للتوبة و من الصالحات بذواتنا  و بحریتنا ،
التقدرون  يبدون((  و ال للثبات الى الممات ،كما قال یسوع  لتالمیذة معتبرأ،

ً النفكر فكراً صالح ). حتى اننا 5:15تعملون شیئاً)) (یو   كقول القدیس بولس  ا
ّ فینا كفاء(( ))  هللامن انفسنا بل كفاءتنا من  ة الن  نفتكر  فكراً بانفسنا كانھال انا
))  العمل حسب مرضاتھفیكم االرادة و یعمل يھو الذ هللا). (( ان 5:3كو2(

  ) .13:2 ي(فیلیب
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  صالة المبتدئین
  
  

 هللایرید  يقانونیة الفعالة العمومیة ،التالواسطة ال يانھا حقیقة راھنة ان الصالة ھ
 يدون ان نصل ان ننال بھا النعم الحالیة ،ما خال  النعمة االولى الممنوحة لنا مجانا

قد قا ل السید المسیح مبیناً ضرورة الصالة (( اسألوا  ،النھا مبدأ الصالة نفسة . و
یجد)) (متى  و من یطلب فتعطوا اطلبوا فتجدوا .... الن كل من یسأل  یعطى

تطلبوا فال تأخذون البتة و ان لم یقول على حسب تفسیر اآلباء :ان لم  ). كأنھ8و:7
الصالة حین مقاومة التجربة .((اسھروا  فال تجدون ابداً.و یذكرنا ضرورةتفتشفوا 

یرید ان تكون صلواتنا  هللا). ان 41:26(متى  تجربة )) يو صلوا لئال تدخلوا ف
  انة المصدر لما یمنحنا من الخیرات . ھنعرف يالمحرك لرحمتة ،لك

  
  

لنا كواسطة ضروریة  اعطیت الصالة ((ان التعلیم المسیحي الروماني یقول 
للحصول على ما نرغبھ .وفي الواقع ان من االمور ما ال نقدر ان ننالھ بدون 

  ). 3عد1مساعدة الصالة )) .( القسم الرابع 
  
  

  شروط الصالة
  

  
للخالص  النعمة الحالیة لكل ما ال بد منة من االعمال بعد ان اثبتنا ضرورة

ھذا ما یصرح بة القدیس  حسناً. نصلي ية ك،نستنتج ان ھذة النعمة ھى ضروریّ 
و لكن  يكما ینبغ يبولس : ((كذلك الروح یعضد ضعفنا فانا  ال نعلم ماذا نصل

للجمیع ان ھذة النعمة ممنوحة  ).26:8الروح یشفع فینا بأنات ال توصف )) (رو
ان تكن حالة النعمة غیر و حتى للخطأة ؛ ان الجمیع قادرون على الصالة

 هللاصلواتنا النھا تجعلنا اصدقاء صالة ،فأنھا تزید بشكل عجیب قیمة ضروریة لل
سنبحث عن الشروط المطلوبة للصالة :من جھة  اعضاء یسوع الحیة .و

  . يمن جھة المصلو الموضوع
  

  2- 2 يالالھوت النسك
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  الھوت النسكيال

  الشروط من جھة الموضوع
  
  

االبدیة . قبل  ان الشرط االھم ھو ان ال نطلب من الخیرات االّ ما یقودنا الى الحیاة
الخیرات الزمنیة ،بحسب  الرتبة الثانیة ينطلب فّل نطلب النعم الفائقة الطبیعة،وك

طلبوا اوالّ ضعھا سیدنا یسوع ((او يالقاعدة الت يما تكون مفیدة لخالصنا.ھذة ھ
تقوم  ھ). ان سعادة االنسان مثل كمال33:6(متى ھذا ُیَزاد لكم ))و هبرو هللاملكوت 

النعم الضروریة لھذة الغایة .فعلینا اذن ان ال  يفھ نفس بالوقت،و هللامتالك  يف
  الغایة . هبھذ ھل نطلب شیئاً ال صلة

  
ال تلیق بارضاء رغبات و ،أحط منا بكثیر يمنیة بذاتھا ھأوالً. ان الخیرات الز 

ً  لصلواتنا يكیجعلنا سعداء ،قلوبنا و ً اساسیا لكن بما اننا  تكون موضوعا
خالصنا، یسوغ لنا  انطلب  نضمنا ،الى ھذة الخیرات لنعیش وم ھ،على وجنحتاج

الواقع  ي.ف ياالول للثانباخضاعنا  ، خبز الجسد كطلبنا خبز النفس يخبزنا  الیوم
،  يالذى یبدو لنا مشتھى كالغن يمثل ھذا الخبز الخصوص یتفق احیاناً ان تكون

   ان نطلبة اال اذا كان لة صلة بالخیرات االبدیة . ننامكخطراًعلى خالصنا ،اذن ال ی
  

ً  يثانیا. حین یختص االمر بھذة النعمة الخصوصیة ، او بتلك یقتض اال  ایضا
أعرف منا بما  ر المتناھیةبحكمتة غی اlنطلبھا اال بمطابقتھا  االرادة االلھیة . ف
الحظ القدیس فرنسیس   قددرجة كمالھا .و یوافق كل نفس ، حسب حالتھا و حسب
من النعم ونقبلھا  هللا ھقسم ا،و نرید م هللا هسالس ((یجب ان نرید خالصنا كما یرید

رغبتنا ،  هللا . ال شك انھ یسمح لنا بابداء الرادة يءنخضع كل شبعزم مطلق ،و
ّ  ھ:ان يابینا السماو متضع الرادة لكن بخضوع  اذا صلینا كما  یستجیب لنا دائما

  .افضل ما نطلبنا احیاناً اكثر ویمنح ھیجب .لكن
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  صالة المبتدئین
  

  يالمصل يالشروط من جھة الفاعل ا
  

  
والثقة  :التواضع يجوھریة للتیقن من مفعول صلواتنا ھان الشروط االكثر

  ان نكون منتبھین.ة الجدیة العنای ھ،او أقل هاالنتباو
  

ً  ياوالً . ینجم التواضع من طبیعة الصالة ذاتھا .الن النعمة ھ مجانیة  جوھریا
 هللابالنسبة الى  القدیس اغسطینوس، ،لیس لنا فیھا أدنى حق . نحن كما یقول

من باب  ھال نستطیع ان ننال علینا ان نلتمس من رحمتة تعالى  ما،مستعطون و
ً◌من  بحضرة العزة االلھیة قلیال ھیعد ذاتابراھیم ،و ين یصلالعدل  .ھكذا كا

). و دانیال 7:18رماد ))  (تك ب وترا اناو الرماد ((اتكلم امام سیديتراب  وال
راحم االلھیة ال على متكالً  على غزارة  الم طالباً نجاة الشعب الیھودى يكان یصل

تح عینیك وانظر أخربتنا واسمع ، اف ي: ((امل اذنك یا الھ ھفضائلاستحقاقات و
اسمك علیھا فانا لسنا الجل برنا نلقى تضرعاتنا امامك بل  يدع يالمدینة  التو

العشار فاستجیب ((اللھم  ي). و ھكذا صل18:9الجل  مراحمك الكثیرة)) (دا 
((كل من  ھالمتكبر فرذلت صالت يالفریس). اما 13:18انا الخاطئ) (لو  ينارحم

الرسول یعقوب یقول ). و14:18لو  (ارتفع ))   ھنفس من وضعاتضع و ھرفع نفس
الن المتكبر   ).6:4یعطى نعمة للمتواضعین )) (یعقو یقوم المتكبرین و هللا: ((ان 

  .هللالى  ھ،بینما المتضع ینسب ھالى نفس ھینسب مفعول صالت
  

ا ویعرفن یولد الثقة باستحقاقات یسوع واحتقار ذواتنا ، يثانیاً. التواضع الحقیق
 هللاالبتھال الى و الرحمة . يعلینا لیرحمنا: الن الفاقة تستدع هللایعطف شقاءنا و

بعد ان قال و الخیرات  التصریح بانة مصدركل،و ھالحقیقة احترام يبثقة ھو ف
ھ خبزاً  فیعطی ھابن ھانسان یسأل ي: (( ا ھزاد على قول المسیح : ((من یطلب ...))

ار تعرفون ان تمنحوا العطایا الصالحة البنائكم فكم حجراً...فاذا كنتم انتم االشر
) . 11-9:7)) (متى ھالسماوات یمنح الصالحات لمن یسأل يف يابوكم الذ يبالحر

وعودة ویستخف  ي،وف هللا يیرتاب ف إذن من الیثق بالصالة ثقةً مطلقة
  القدرة . الكلیةھ بوساطتباستحقاقات یسوع و
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  يالالھوت النسك
  

ثابتة  ھیرید ان تكون ثقتنا  ب ھعن سماع صلواتنا ،الن ھلصالح یصم اذنثم ان هللا ا
بلجاجة ھ نزعجبشفائنا .ویظھر انة یجافینا حتى نغتصبة و ان یزداد شعورنا،و

  ).22:15طلبنا ، كما یرینا بمثل الكنعانیة (متى 
  

دینا  .l ھما نقول ينفكر ف يالى الثقة الثابتة لك هان نضیف االنتبا يثالثاً . ینبغ اذا ج�
ً للصالة ، ال یكون ھذا التشتت ، هقللنا عددو يرد التشتت غیر االختیار يف عائقا

  ياما التشتت االختیار من الجھد . ھبقوة ما  نبذل هللاالن نفسنا ال تبرح متجھة الى 
 ي، فھو ف ھالنرید ان نقطع اسباب ي،او الذاال بتوانٍ  هو ال نرد هنتعمد يالذ

قلة غیر المأمور بھا تھاون و يور بھا خطیئة عرضیة ،وھو  فلوات المأمالص
قابلة یرید مبدعنا م يعلى استجابة صلواتنا :الن الصالة ھ ھ، ال تحمل هللاحترام 

ي القوالنا ان  یتنازل ویصغ ھبھا نلتمس منمحادثة ابینا  يان یمنحناھا، الصالة ھ
  ي.اصغ الى صوت استغاثت يأصخ ایھا الرب تفھم تأوھ  يیسمع سؤالنا (( ألقوالو

عدم االیمان  يیكون ف) .اما  3و2:5)) (مزمور  يإلیك أصل يفإن يإلھو يیا ملك
التدین ؟ اما نستحّق ما وجھة المخلص من  يتشتتنا مناقضة و نقض فانتباھنا  و

   )ياما قلوبھم فبعدین منبشفتیة و يالتوبیخ للفریسیین : (( ھذا الشعب یكرمن
  ).8:15(متى 

  
  صلواتنا ھو ذو ثالث شعب : يف همن االنتبا ھنقوى علی ما
  
ً لفظ  lتحسین لفظ الكالم یكون االنتباة  ي) حین نجتھد ف1 بعض  ھل يیقض، ویا

 ه)  اذا اجتھدنا مفضلین فھم معنى الكالم یدعى االنتبا2ي ما نقول .  الجھد لنفكر ف
. ً ً او عقلیا و  هتعبد  هللالنفس الى  ارتقتو ي) اذا تركنا  المعنى الحرف3حرفیا

كل ما   هللا،او لنطلب الى  ھنكرم ي، او لنلج روح السر الذ ھو تتحد ب ھتبارك
كل ما یطلبة یسوع للنفس یكون االنتباة سریاً. ان ھذا االنتباة   يو فتطلبة الكنیسة ،

 َّ ما  االخیر ال  یناسب المبتدئین البتة . لكنة یالئم باالحرى النفوس المتقدمة . اما
 هلذتھا ، فھما شكال  االنتبالى المبتدئین بتذوق طعم الصالة وا ھینبغى  ان ُیَوعز ب

  حسب الظروف الموجودة فیھا .، و ھامیالي حسب طبع ك�ل والثاناالول و
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  صالة المبتدئین
  ریاضات المبتدئین

  
  

 ، فعلى المرشد ان یدخل المبتدئینت الصالة احدى أعظم وسائل الخالصلما كان
ً ف ً فشیئا سیحیة تؤلف لحمة حیاة م يممارسة ھذة الریاضات الروحیة الت يشیئا

ً فیھم السن والدعوة  وواجبات الحالة، والطبع واالمیال الفائقة  حقاً، مالحظا
  نموھم .الطبیعة و

  
البلوغ تدریجیاً الى تعوید النفوس الصالة  يأوالً . ان الغایة الواجب تتبعھا ، انما ھ

سة االعتیادیة للصالة ، حتى تكون حیاتھم على منوال ما حیاة صالة . ، او الممار
للدنو من   ھجھودھاً مستطیلوقتاً ال بأس فیة ، و يلكن من الواضح ان ذلك یقتض

  ھمقدرة المبتدئین ، بل على المرشد ان یعرف يلیس  ھو ف يھذا المثل االعلى ، الذ
ً . ان اخص الر . ھكى یحسن ارشاد تائبی تمارس لتحویل حیاتنا   يیاضات التثانیا

ال ینفك عن تالوتھا  يالمساء التصلوات الصبح و ما عدا يالى صالة مألوفة ھ
  المسیحیون الصالحون .

  
التناول مع  يالقداس االلھ، و ھسنعود قریباً الى الكالم عن يتأمل الصباح الذ .1

 . تحقیقھلى یساعدنا  ع،  وھیرینا المثل األعلى  الواجب اتباع يالمقدس الذ
واجبات حالتھم . یستطعون  ان یحضروا كل یوم بسبب  لكن من االفراد َمن  ال
نھایة التأمل ،  يف ھ، یتمكنون من عمليبتناول  روح ھفھؤالء یستعیضون عن

ادة  على كل حال یجب تلقینم عاالشغال الیدویة. و يھما كھم فحتى حین ان
على التناول یقدرون على حضوره، واالستفادة حسناًمن القداس والتناول ،حین 

باعھم  فروض ال سیّما بأتابقون قدر وسعھم ما قلناه . واذ یط، يالسر
من افضل  يالمفھومة  حسناً ھ االعیاد : ان اللیتورجیالیتورجیات  االحاد و

  مدارس الكمال .
  

مھمة غالباً ال ، سحابة النھار ان یشیر علیھم عالوة على تقدمة االعمالھب) علی
  ببعض تالوات .قدمة ً متجددة بعض عواطف تقویة.  وت
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  يالالھوت النسك
  

سان وعن  عن عاقبة االنوساسیة الموافقة لحالة نفوسھم ،حسنة عن الحقائق اال
ً الى ھذفحص الضمیر ،وعن االعتراف والخطیئة واالماتة ، بعض ه مضیفا

كلھا تكون  هبة ھذالتالوات من حیاة القدیسین المشھورین  بممارسة فضیلة التو
محركاً  لالرادة ، ووساطة سامیة  تسھل التأمل . اما صالة بعض ، و نوراً للعقل

تضاعف العبادة للعزراء القدیسة اسرار الوردیة ، ف يبیوت من  السبحة بالتأمل ف
كتاب االقتداء و تحسن ممارسة فات المھام ،فتنعش روح التقوى ،مدتھا  بت،

كذلك كتاب زیادة القربان المقدس وا الكتاب الرابع ،مال سیّ وبالمسیح بقائق ،
  . يللقدیس الفونسیوس لیكور

  
ل بالفحص  الخصوص يو ف ج) ، یعین  يالمساء ففحص جید  للضمیر مكم�

على ان ، و ھأمر  عالج يالمبتدئین  على ان یتحققوا ضعفھم و یتبصروا ف
 يم عن السقوط فیعیدوا االرادة الى القصد الصالح ان تعمل احسن ، وردعھ

عن فحص  هایضا التذكر ھنا فى ما قلنا يمن الضروروالفتور . و يالتوان
على المبتدئین ان یفحصوا  ضمیرھم  ھعن االعتراف ، متذكرین انالضمیر، و

یمكن ان ي الت يھالممیتة ، اوال صالحھا بسرعة ، وخصوصاً عن الخطایا 
  تفرط منھم على حین غرة.

  
تقویة  بریاضات هالمرشد لئال یتكلف تائبو  ھد .  أ) فلینتبثالثاً . نصائح للمرش

 ھ. انو تكون عائقاً  للتقوى الحقیقیة تتیم  واجبات حالتھم ، ا يكثیرة ، تضر ف
لنا   ھھذا ما قال تقوى اعظمأشد  و هألفضل حقاً ان تتلى صلوات اقل بانتبا

لوثنیین فانھم یظنون : (( اذا صلیتّم فال تكثروا الكالم مثل ا ھسیدنا یسوع نفس
انة بكثیرة كالمھم یستجاب لھم . فال تتشبھوا بھم الن اباكم عالم بما تحتاجون 

الصالة المختصرة  هلذلك علمنا ھذ) . و8و7:6)) (متىهقبل ان تسألو ھالی
من المبتدئین  . ھكل ما یمكننا ان نطلب ةالجوھریة (( أبانا )) المتضمنو

قدرما یكثرون من الصالة اللفظیة یصیرون یتوھمون عن طیبة نفس ، انھم ب
تبیینة لھم ان الصالة تدوم عشر ، ويأتقى .فتذكر المرشد ایاھم قول المعلم االلھ

  دقائق با نتباة ، ألفضل كثیراًمن الصالة تدوم عشرین
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 يلكو ، و ھذا یؤدى لھم اعظم خدمة . يدقیقة مشوبة ببعض  التشتت االختیار

یكونوا تحت  يان استعمالھم بضع ثوان لكركیز انتباھم، فلیذّكرھم عدھم على تیسا
یتحدوا بسیدا یسوع المسیح ، و یحقق لھم مفعول الصالة بشكل  يلك، و هللانظر 

  عجیب .
  

ً الصلوات نفسھا ب)  يالصالة ا يففالجل تجنب الرتابة  ،حین تتكرر غالبا
المبتدئین طریقة بسیطة و سھلة  لتثبیت  الصالة على سبیل العادة ، یحسن ان نعلم 

 يالصالة السبحة الوردیة، اذا اعتنینا ف ياالنتباة تثبیتاً  اتم . ھكذا نعلمھم  مثال : ف
نستمد الفضیلة زدوج ان نكرم العذراءالقدیسة ، وتأملنا اسرارھا مع القصد الم

ین عن ن بعیدلكن النكو الخصوصیة المقابلة لذلك ، نستفید من ھذا فائدة اعظم .
 ينى السالم علیك یا مریم الحرفال یمكن ان ننتبة لمع ھ، انالصواب  اذا قلنا

  ، ان نقصد واحداً  منھما .على االقل يانھ یكفلروح السر معاً. وو
  

  التأمل
  

میزة لتأمل . الصفات الم ھضرورتو هاننا نعرض : مفھومات  التأمل العامة . فوائد
  یة .االساسالمبتدئین . الطرائق 

  
  العامةمفھومات التأمل 

  
یة التى تظھر عناصر جوھریة . قلنا ان الصالة نوعان : الصالة اللفظمفھوم و

ارتفاع نفوسنا  يھتصنع داخل النفس . و يلعقلیة التالصالة اباقوا  اوبحركات  و
واجباتنا ونصیر ألجل مجدة من أھل  ھل ينؤد ي، لكھتخصیصھا بو هللالى 

ً◌ واجبات الدیانة 1)الة العقلیة على خمسة عناصر اساسیة :تشتمل الص .الصالح
ي فو  هللا ي) اعتبارات ف 2ًاو لربنا یسوع المسیح او للقدیسین .  lتقدم ي الت

  نقویھا .بالفضائل  المسیحیة و نانحفظ اعتقادات ي، لك ھعالئقنا ب
  
  )4ًنتحقق این نحن من ممارسة الفضائل .  ي) فحوص الضمیر لك3ً
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ً للنعمة الضروریة ك يصلوات بالمعنى الحصر  هنحسن ممارسة ھذ يطلبا
 ي. لیس من الضرورالمستقبل يمقاصد لتحسین العمل ف )5ًالفضیلة او غیرھا . 

 يون كلھا فال ان تك، وھاشرنا الی ياالعمال بحسب النظام الذ هھذان تتوالى 
یجب ان تطول  ،تأمال ة ان تسمىتستحق الصال ي. بل لكالصالة الواحدة نفسھا

تعتقد الكمال و  يحین تتقدم النفوس ف ان تتمیز ایضاً عن النوافذ .بعض الوقت و
تختصر صلواتھا  فتقوم ھذة الصلوات احیاناً بنظر  ،انة یكفیھا ان تتجدد بسرعة

مبدؤھا . یجب ان نحسن  كما سنشرح ذلك فیما بعد . ، l يبسیط ساذج ، و د
  ن الصالة و طرائقھا .التمییز بی

  
  كل عصر ، بحسب ھذا الشكل او غیره . يُوجد التأمل ف )1

، مفعمة من ابن سیراجالجامعة وكتب االمثال والمزامیر وفكتب االنبیاء و
 هاما ربنا یسوع المسیح  فبتشدید. وكانت تغذو تقوى االسرائیلیین يالتأمالت الت

بستان  يالتھ الطویلة فبصلوات؛ والص يف ياللیال ھعلى العباده الروح ، وباحیائ
یتوجب  يعلى الجلجلة ، كان یھیئ الطریق لتلك النفوس الداخلیة ، التالزیتون و

سًرا .  lفیھا  يتصل يمخادع قلوبھا  ك يعلیھا على ممر االجیال ان تعتزم ف
ً عن تآلیف االباء تبحث  يالقدیس یوحنا السلمفكتب كاسیانوس و ،نضرب صفحا

ى اشكالھا كالمشاھدة االلھیة أمل ، او الصالة العقلیة حتى عن اسمصریحا عن الت
الحقیقة  يف يھاالعتبارات، و يال القدیس برنردوس فیمكننا ان نقول ان مق. و

 ي، فتلج  كثیراً فاما مدرسة القدیس فكتور التأمل .ضرورة التفكیر و يبحث ف
القدیس توما  يم كم یوصنحن نعلول الى المشاھدة االلھیة . وممارسة التأمل للوص

  . ھتقدمة الذات لو هللامحبة  ي، كواسطة للنمو فبتأمل
  

القرن  الخامس  يف ھ، فیبدأ تاریخب) اما ما یختص بتأمل اوالصالة العقلیة النظمة
 يكتب المؤلفین البندكتیین ف يفكتاب یوحنا موبورنوس ، و يینةً فعشر . نراھا مبّ 

عدة طرائق كتابة الریاضات الروحیة  يقدم ف. والقدیس اغناطیوس یھالعصر نفس
  للتأمل كثیرة
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لصالة العقلیة احسن من سواھا . ة تصف اشكال االقدیسة اآلبلیّ الدقة والتنوع . و
قد سنت تلمیذاتھا قواعد الصالة العقلیة المنظمة . لم یغفل القدیس فرنسیس و

 يو للمدرسة االفرنسیة ف . ھتلمیذتسالس عن رسم طریقة الصالة العقلیة الى 
یكلمھا االب اولیة و السید ترونسون و  يالقرن السابع عشر ایضاً طریقتھا الت

العقلیة . ھاتان الكلمتان الصالة الفرق بین التأمل وتسمى طریقة سان سولبیس .
اذا اردنا الب احداھما عوض االخرى . والغ يصالة عقلیة تؤخذ فتأمل و

طر فیة االعتبار او البرھان ، ، فكلمة تامل شكل من الصالة یسی التمییز بینھما
 . اما التسمیة الثانیة فتناسب  خاصة ھذة االشكال يلذلك یسمى التأمل البرھانو

من الصالة العقلیة حیث تسیطر العواطف التقویة او افعال االرادة . غیر ان 
 لیة العاطفیة تسبقھاالصالة العقیتضمن بعض العواطف، و ھذاتي التأمل البرھان

ً بعض اعتبارات او ترافقھا ان ما ، اال حین یغمر النفس نورالمشاھدة .عموما
 يالضرور يالبرھانیوافق المبتدئین من اشكال الصالة العقلیة انماھوالتأمل 

ً عاطفیة تكاد منذ البد اءة تفسح الحرازھم العقائد او لتقویتھا . بید ان نفوسا
. فیعلم الجمیع ان افضل قسم من الصالة العقلیة یقوم مجاالً  كبیراً للعواطف

  بافعال االرادة .
  

  فوائد الصالة العقلیة
  

  للكمال .جداً للخالص و يضرور  هان التامل كما وصفنا
  

دم تفكرنا ولضعف فان خطئنا ،فذلك لعاسبابھا .انھ یكرھنا الخطیئة واوالً .
الواقع  يھ یبین فان لمزدوجة .الحال ان التأمل یصلح ھذة النقیصھ اارادتنا . و

 ھبما عملواالبدیة، و هللا، اذ یریناھا على نور الخطیئة ومفاعیلھا الھائلة رداءة
، كما یقول لنا االب كراسھ ، یقودنا يكي یكفر عن الخطیئة . ((ھو الذ یسوع

السالم والراحة  يف هوحد اl، حیث نخطى بالمقدسة تلك القفار ىبالفكر ال
  جمعوالصمت و
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 يالى المقبرة لكنرى فیھا منزلنا. و يینقلنا بالروح الى جھنم لك ي. ھو الذالفكر

یوشافاط   يالى وادنرى فیھا عرشنا. و يالى السماء لكمسكننا. و نرى فیھا
ة قاضیاً. والى بیت لحم لنرى فیھا مخلصنا. والى ثابور لنرى حبنا. لنرى فی

 ھملذاتوالتامل یفصلنا ایضاًعن العالم ویھا مثالنا )) .الجلجلة لنرى فالى و
ما ، وما تأتینا  بھ من الھموم، والكاذبة : یذّكرنا  سرعة زوال الخیرات الذمنیة 

یفھمنا  ان یقینا خداع العالم وفسادة، والكراھیة . والنفس من الفراغ و يف ھتترك
ً عوحدة قادر ان یجعلنا سعداء . و  هللا ا ن ذواتنا و كبریائنیجردنا خصوصا

و اذ  ؛ه عدمناتجاھو ملء الكیان ، و يالذ هللامام ولذاتنا الشھویة، اذ یوقفنا 
یرینا ان المالذ الحسیة تخفضنا الى ما تحت مستوى البھائم ، فیما ان االفراح 

  االلھیة تشرفنا و ترفعنا  الى هللا.
  

تقادات فقط ، بل یشفي ما یقدم لنا ال من االع يارادتنا ف يب) ان التأمل یقو
الواقع ان نعمة واحدةً  تساعدتنا  يفوجمودنا و جبانتنا و تقلبنا  . شیئاً فشیئأ من

  تقدر على شفائنا من ھذا الضعف .
  
، بقدر ما یجعلنا لنا نلتمس ھذة النعمة باشد حرارةالحال ان الصالة العقلیة تجعو

ننشئھا مدة   يزم الثابت التالعر شاعرین بعجزنا.  اما التأسف والندامة والتفكی
  مساعدة فعلیة للنعمة . يالصالة العقلیة مع ما نتخذه من المقاصد ، فھ

  
  ثانیاً . ان التأمل یجعلنا كذلك نمارس الفضائل المسیحیة الكبرى كلھا :

ذ یقربنا ا یعضد رجاءنابسط امام عیوننا الحقائق االبدیة، واذ ی)  ینیر ایماننا ،1ً
) 2ًیحرك محبتنا اذ یظھرلنا جمال هللا وجودتھ . ل عونتھ، وننا يالى هللا ك

عادلین اذ یوفق بین ومنا من االعتبارات قبل العمل ،یصیرنا حكماء بما یلھ
ویاء اذ  یشركنا بالقدرة االلھیة، وقنوعین اذ یلطفا اقادة هللا، وار وارادتنا 

احرازھا  مسیحیة اذن نعجز عناحتدام رغباتنا واھوائنا. لیس من فضیلة 
اذ تعتقنا الحقیقة من عیوبنا تجعلنا : فبالتأمل نالزم الحقیقة . و يبالتأمل الیوم

  ) .  32:8الحق یحرركم )) ( یو نمارس الفضیلة : ((تعرفون الحق و
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ً ثالثاً. ا اة هللا تزداد مناج الواقع ي. ھو فن التأمل یھیئنا لالتحاد باl ویحولنا ایضا
حومة العمل سحابة الیوم. ي ، النھا تستمر حتى فصاً ومودة ومدةاخال ومكل ی

نمتلئ  كما نة ، ومالزمتنا مصدر الكماالت كلھا نتشرب موالحال انھ بقدر 
یتكیف بصفات سفنجة من السائل المنغمسة فیة وكما یلین الحدید وتمتلئ اال

  .ھنیران االتون الملقى فی
  

  ضرورة الصالة العقلیة
  

  . ضروتھا لعامة المسیحیین .اوالً 
ھ مع ذلك ، لكنھو واسطة للتقدیس شدید الفاعلیة ان التأمل المنظم )1

انما ھو الصالة ي للخالص لمجموع المسیحیین . و الضرور يضرورغیر
ال محالة ، بدون  ھینال نعمة : ھذا ما ال یمكن فعلl و ھیقدم االنسان واجبات يك

ة ال شك انھ یجب ان یضاف الى الصال .تیقظ عقل ثابت ورغبة قلب حقیقیة
ان نرافقھا الواجبات المسیحیة االساسیة ،و يفوي الحقائق الكبرى،تأمالت ف

الصغاء ، باان یصنع ھذا كلة بدون تأمل منظم غیر انھ یمكنوبفحص الضمیر.
 بفحص الضمیر .و ةبطالعات حسنالى االرشادات الرعائیة و

  
 ين یریدون ان ینموا فلكل م يصخالب) فالتأمل مع ذلك مفید جداً، و

كثر ، فھو نافع للمبتدئین كما ھو مفید للنفوس االالروحیات ویخلصوا نفوسھم
ھذا ھو .الواسطة االفعل للتیقن من الخالصیمكننا القول انھ الكمال . و يتقدماً ف

ریاضات ھ مع ممارس ان االنسانھنھ :ھكذا برتعلیم القدیس الفونسیوس و
صوم، یمكن ال، ودیة ، وفرض العذراء المختصرسبحة الورالتقوى االخرى كال

ً فیا لالسف ان یستمرو حالة الخطیئة الممیتة. لكنھ بممارسة الصالة  يعائشا
حالة الخطیئة الثقیلة : فاما ان یھمل التأمل او  يالعقلیھ ال یمكن ان یبقى وقتاً ف

، مع معرفتة  یمثل كل یوم امام هللا مصدر كل قداسة یرفض الخطیئة . اذ كیف
حالة الخطیئة الممیتة ، بغیر ان یتخذ القصد الثابت بمعونة  يالصریحة انھ ف

ینال الغفران  يیذھب فیرتمي عند قدمي معّرف كو النعمة الن یكره خطیئتھ
  البد منھ. يالذ
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مل أطریقة محددوة للت، بعكس ذلك، وقت معین وھان لم یكن لدیللخالص ؟ و

الخطیئة  ي، فیجرى التشتیتة امثلة العالم الى االنزالق فحقائق الكبرىال يف
  بغیر ان یشعر .

  
ً . ضرورة التأ . ال نتكلم ھنا عن الكھنة مل االدبیة  للكاھن  خادم النفوسثانیا

 يمكنھم ان یجدوا ف، یبتأن وتقوى يالرھبان الذین اذ یصلون  الفرض االلھ
. الصالة العقلیة یقومون بھا ، ما یعادل يالتالصلوات ھذه التالوه والقراءات و

، یفرض يالرھبانیات ذاتھا  حیث یتلون الفرض االلھ ينالحظ مع ذلك ، انھ ف
، الن الرھبان تحققوا ان االقل، نصف ساعة للصالة العقلیة، على القانون
. نزید على روح الصلوات اللفظیة، وتضمن تالوتھا بحرارة يالعقلیة ھ الصالة

ً على ات المؤسسة منذ القرن السادس عشرالجمعیذلك ان  ، تلّح اكثر ایضا
ان یأمر الرؤساء ان یسھرواعلى  يكتاب الحق القانونو الصالة العقلیة

الوقت من كل یوم  ، بعضيیخصص الرھبان  الذین ال یمنعھم عائق شرع
  .للصالة العقلیة

  
نقول ان و ،لرسولیةاالعمال ا فيوس الغارقین لكننا نتكلم عن الكھنة خدام النف

ضروریة ادبیاً لثباتھم  يساعة منظمة ، ھ يممارسة الصالة العقلیة المألوفة ف
ؤھا تحت طائلة مھمة یتحتم  قضاالواقع واجبات عدیدة و يعلیھم ف وتقدیسھم .

ً مزعجة اثناءالخطأ  الثقیل. و ممارسة  فضالً عن ذلك ھم معرضون احیانا
  .خدمتھم

و لتتمیم كل واجباتھم بأمانة و على  مة  ھذة التجارب) اذن یجب علیھم لمقاو1
تعضد  يو جھ فائق الطبیعة ان یكون فیھم یقین و ان ینالوا نعم االنتخاب  الت

ھ بالتأمل الیومي نحرز كال ، انارادتھم الترنحة. وقد ثبت باقرار الجمیع
 يااللھالفرض الذبیحة المقدسة و ينھم واجدون فالیقل ھؤالء الكھنة ا .االمرین

، تعبدو السواعیة ، اذا تلیا یانتباهس و. ال شك ان القداما یعادل الصالة العقلیة
  غیر ان االختبار یرینا انالنمو .ھما واسطتان فعالتان للثبات و
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، جید تتمیم ھذین الواجبین المھمین، ال یاعمال خدمة النفوس يف الكاھن الغارق
  الصالة .لتأمل واعقلیة االعتیادیة روح االختالء والة الاذا لم یقتبس من الص

جد في غمرة ما یكنفھ من المھام ، فكیف یفان اھمل ھذه الریاضة المقدسة
 ً ً كافیا ان لم ي یتأمل ویتقوى بالروح الفائق الطبیعة ؟ و، كواالضطرابات وقتا

اقدس مھامھ، فیضعف  يف ىحت،ه تشتیت االفكار بتواتریفعل ذلك یساور
ف عجزه ویدھمھ الفتور وحین تعرض لھ محنة یتضاعاعتقاده ویخورعزمھ، و

ھ تلك االعتقادات القویة والضروریة  كي  تخطر ببالكبیرة مستمرة تضایقھ، ال
. قال االب دوم شوتار : (( اذا تأملت فانا  )1(فیتعرض للسقوط  ،یصدم عدوه

ة بدون التأمل انھا محاَل◌َ وال تنفیذ فیھا سھام االعداء .  كالالبس درعاً فوالذیة
...  

ھكذا  اال فتھلكةٌ عظیمة جداً للكاھن المعاشر العالم )) ،فالصالة العقلیة اذن و
عاظ ب دیزورمونت العالمة واحد اعظم و، االكان یصرح، دون تردد

سول ریاضات االكلیركین خبرة . قال الكردینال الفیجري بدوره : (( لیس للر
ً فیشئاً .سة ومن حد� اوسط ،بین القدا فان لم تكن  فساد االخالق المتزاید شیئا

ً فیھا ومتتابعة (واالقل یجب ان  ىالقداسة مكتسبة ، فعل ال سیما تكون مرغوبا
  بالصالة العقلیة الیومیة ) .

  
واحباتھ كعابد l،  ب) مع ذلك ال یكفي الكاھن ان یتجنب الخطیئة . فلكي یتمم

،  ادة متحداً بیسوع الكاھن االعظم الوحید، علیھ ان یكون عوكمّخلص للنفوس
الذي یمجد هللا و یخلص النفوس. اذن كیف یتحد الكاھن باl وھو غارق في 

  ، ان لم یكن لدیھ متسعمھام وھموم خدمتھ
______  

 : 73یجب التأمل في ھذه الكلمة ألحد اآلباء نقلھا االب شوتار في كتاب روح كل رسالة صفحة  )1(
       ریعي صنع المعروف . فنجاح مشاعیة جعلتني اتجرب بلذة التفاني وكني التفاني ! ان استعداداتي الطبی(( قد أھل         

خدعني ، حّركت فيَّ رغبة العمل بالعمل سنوات طویلة كي ی معرفة ابلیس وضع ذلكالظاھر ومساعدتي اآلخرین و
قالھ المؤلف العظیم عن ضرورة الحیاة الداخلیة یطابق  أخیراً جذبتني الى الھّوة )) . كل ماوكرھتني كل عمل داخلي ، و

  الصالة العقلیة إحدى أفعل الوسائل لنّمو ھذه الحیاة .
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المثال  و یفتكر ملیاً و بعاطفة في ھذابالكفایة لیتقوى بھذا االتحاد ، وقت منظم
 ة تزدادفبالصالوبالصالة یستزل علیھ روحھ وعواطفھ ونعمتھ؟ االلھي،

لیس ھو  عزائمة مئة ضعف ، و تتضاعف ثقتھ جداً ، و یتحقق نجاح خدمتھ .
المتكلم تم انتم المتكلمین لكن روح ابیكم المتكلم انما یسوع یتكلم بفمھ : (( لس

  فیكم ))
لیس ھو  )  20:5كو 2(   یعظ على السنتنا )(( كان هللا) . 20:10( متى  

بما انھ جاھد كي یقتدي بفضائل و ي هللا .الفاعل ، لیس ھو سوى آلة بین ید
العقلیة یفقد كالمھ . فاذا كف عن الصالة  یجذب اكثر من ھربنا یسوع ، فمثل

  یرن )) ال یكون سوى نجاس یطن و صنج (( و الصالة :عادة جمع االفكار و
كذلك القدیس بیوس العاشر البابا المطلّوب الذكر قد اوضح  ) . 1:13كو 1( 

ق مجموعة الح) . و 1908آب  4لعقلیة للكاھن ( الصالة ا ضرورة بصراحة
، على ان یخصص الكھنة كل یوم بعض الوقت تأمر االساقفة بالسھرالقانوني 

كلیركین ( قانون ھكذا یعمل تالمذة اال). و 2عد  125صالة العقلیة ( قانون لل
  الة وم بعض الوقت  للص(( فلیتفرغ التالمذة االكلیركیون كل ی):1عدد  1367

. ألیس ذلك ما یوضح الضرورة االدبیة لالكلیركیین كي یالزموا العقلیة ))
  الصالة العقلیة ؟

  
الحیاة  ، ان یشار على الكھنة الغارقین فيانھ من الخطأ في حق علم النفس

سواعیتھم بأكثر تقوى . واالكتفاء بتالوة قدادیسھم والتأمل،الرعائیة بترك 
ان لم یصلَّ  ،الفرض االلھي بتقوى تكاد مستحیلة فاالختباریبین لنا ان تالوة

حین نقدر على ذلك، وكما  االكلیركي صالة عقلیة في مثل ھذه الحالة : نتلوه
. في الحقیقة ان سنقولھبما نقدر في اوقات متقطعة وعقل مشغول بما سمعناه، و

ً ھي التي تضمن ا ھي والحتفال بذبیحة القداس بتقوى ،الصالة العقلیة صباحا
، اال یمكننا، على وجھ ماالتي تسھل جمع الفكر قبل الشروع بصالة السواعي .

االسخیاء ، الذین یخصصون قسماً  ان نعید ما قلناه عن الكھنة فنقولھ للعلمانیین
  من وقتھم بالرسالة ؟ فاذا رغبوا ان تكون
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وال  الة العقلیة .الصیجب ان تنتعش بالروح الداخلي و،ھذه الرسالة مخصبة 
الغیرة .  یظنن احد ان الوقت الممنوح لھذه الریاضة یحذف من وقت اعمال

بالعمل ھو اكثر ضرورة من النعمة والصالةفبالتوھم ان  من ضالل  ، یقرَّ
ب بقدر ما توحي ) . فیما ان الرسالة تكون أخصمنكري النعمة يجیین (االبیال

  .مغتذیة بالصالة العقلیةداخلیة ال، الحیاة الالیھا وحیاً أعمق
  

  الصفات العامة لتأمل المبتدئین
  

ً ان تأمل المبتدئ ً بالبراھین فیسیطرقلنا سابقا القیاس  علیھین یكون خصوصا
في ، فیبقي علینا ان نبین : اوالً .ال نعطاف االرادة ان تركوا مجاالً البرھاني و

  .أیة مواضیع یتأملون عادة . ثانیاً . أیة صعوبات یصادفون 
  

  في ایة مواضیع یتأمل المبتدئون
  

عده من ر علیھم ان یتأملوا بوجھ عام في كل ما من شأنھ ان یلقي في قلوبھم 
ً لھا. و في االماتة التي م، وان یتأملوا في اسباب خطایاھالخطیئة تزیدھم كرھا

التھم وفي حسن استعمال النعمة تكون بمثابة عالج لھا وفي اخص واجبات ح
لكي یوجس المبتدئون في  في یسوع مثال التائبین .الھا ، ووفي خرق استعم

غایة ي غایة االنسان وفلیتأملوا . ا) ف نفوسھم رھبة من الخطیئة تزداد یومیاً ،
الفائقة بالتالي في خلق االنسان ورفعتھ الى الحالة و،غایة المسیحياالنسان و

في ودس والفادي،هللا الخالق والمقَّ ، وفي حقوق الفداءالطبیعة، وفي السقطة و
ي تجعلھ صفات الھیة یمكنھا ان تبعدھم عن الخطیئة ، كعدم محدودیة هللا الت

في قداسة حالة النعمة ، وسیّما عند النفس الكائنة في وحاضراً عند كل مخلوق ،
في رحمتھ التي ، وفي عدلھ الذي یقتص منھا. وهللا تضطره ان یبغض الخطیئة

ائق تفضي بنا الى الھرب من الخطیئة العائق تعطفھ الى الصفح .كل ھذه الحق
قاتلة الحیاة الفائقة الطبیعة التي منحناھا هللا غایتنا، عدو هللا، و الوحید في سبیل

  ، و قد اعادھا لنا الفادي بثمن دمھ الكریم .لة عظمى على محبتھ لناكدال
  

  رداءاتھا ،ا في الخطیئة نفسھا : في اصلھا وفي عقابھا ولیتأملوب) و
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ي تحملنا على الخطیئة : الشھوة والعالم في البواعث التوفي نتائجھا الھائلة، و
  الشیطان .و

وفي اماتة التوبة ،في وسائل التكفیرعن الخطیئة والتحرز منھا ولیتأملوا ت) و
بھذه النتیجة  الفوزا في الخطایا الرئیسیة السبع، وال سیّمقوانا وامیالنا الفاسدة، و

ما لم یستأصل كل امیالھ الفاسدة ، مأمن  يال یكون ف ھي ان االنسانلعملیة ، وا
  االیجابیة يكل واجبات المسیح يكذلك یجب التأمل تدریجیاً ف او یتسلط علیھا .

  
زم من الالالحذریة نحوهللا ، ونحو  محبة القریب، و) واجبات الدین العموم1◌ً 

المبتدئین انما ھو على  ي: فما یؤثر فبسبب عجزنا وأشقاؤئناالنفس،
ذلك استعداد لفضائل  ي. ففالخارجیة من ھذه الفضائل الخصوص، الوجھة

  طریق االستنارة. يأثبت تمارس ف
  
الجنس وواقع الحیاة : ان خصوصیة بالنسبة للسن و الحالة، و) واجبات 2ً

  الواقع افضل توبة. يف يممارسة ھذة الواجبات ھ
  

ان نطلع  ي، فمن الضرورالحیاة المسیحیة يرى فة اھمیة كببما ان لدور النعم
سكنى  ، فننقل الیھم ما قلناه عنه الحیاة من جوھريھذ يالمبتدئین على ما ف

، وعن ررةعن النعمة المبنفوسنا، وعن اشتراكنا بالمسیح و يالروح القدس ف
بدء االمر سوى المبادئ  يف ،ال شك انھم ال یدركونالفضائل و المواھب. و

منھا تأثیراًعظیماً  ھان لھذا القلیل الذین یفھمونلھذه الحقائق الكبرى. غیرولیة اال
ال یزال یعملھ ما عملھا هللا و يحین یتأملون ف .يورقیھم الروحتھذیبھم  يف

. ال المھتدین خدمتھ يعلى ان یكونوا أسخى فون الجلنا ، یشعرون انھم محمول
ً اال فالى االیمان عندئذ  بداءة حیاتھما الروحیة . ي، ھما اللذان لم یكونا ایضا

: یسوع الذي  الحقیقین نستطیع بسھولة اكثران نقدم لھم یسوع كمثال التائبین
  یعطینا مثاالً  يالعمل كالزم نفسھ بالفقر والطاعة و
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آالمھ  يبستان الزیتون، وف يوفالقفر، يعلى ھذة الفضائل. یسوع توبة الجلنا ف

ھذه السلسة من التأمالت ائت الجلنا على صلبیھ. فمیزة وع الم. یسالموجعة
ة حملنا على  ممارسة التوب يتقوم فدمھالنا الكنیسة فى اللیتورجیا ،تق يالت

  فاعلیة .متحدین بیسوع بأكثر سخاء وحب و
  

  ما یصادفھ المبتدئون من الصعوبات
  

م خیرتھم وفقد التأمل من الصعوبات، ینشأ عن عد يالمبتدئون فان ما یالقیھ 
  السیّما  تعرضھم لتشتّت الفكر المتواتر .سخائھم ، و

  
اوال  فلعدم خبرتھم یتعرضون الى تحویل تأملھم الى شكل قضیة فلسفیة )1

 ،ذلك اضاعة للوقت يیعظون بھ انفسھم . لیس ف يالى شكل خطابّ او الھوتیة
ق الكبرى الحقائ ي، یفكرون فالن ھذا الشكل من التأمل یجعلھم، فضالًعن ذلك
اكثر یجنون  وفائق الطبیعھ يفیثبت اعتقاداتھم . مع ذلك لو مارسوه بشكل عمل

  منھ اكبر فائدة .
تكون  ي) لك1ًفانھ یجعلھم یالحظون :  ھذا ما یثقفھم بھ المرشد الصالح 

االعتبارات عملیة، یجب ان تكون اكثر شخصیة ، وان تالئمھم ھم انفسھم، 
ماذا وا این ھم من ممارسة تلك الحقائق، ویر يان یتبعھا فحص الضمیر لكو

  یعیشوا بموجبھا مدى النھار يیقدرون على عملھ لك
  
الصالة  العقلیة، ھو افعال االرادة، ھو افعال العبادة والشكر  ي) ان االھم ف2◌ً 

l لقصد الصالح بالنسبة الى اوافعال االتضاع واالنسحاق و ،والمحبة بالنسبة
ابتة المقاصد الثللحصول على النعمة االصالح و طلبافعال الخطایاھم، و

  مدة النھار كلھوالمتجددة غالباً لتحسیین العمل 
، من فیدوا مما كان یمنحھم هللا تعالىب) فقد سخائھم یعرضھم اذا لم یست

البداءة.  فالصعوبات والیبوسات  يم الیھ فیجذبھ يالتعزیات الحسیة ببشاشة لك
، یستسلمون الى الفتور . ھمون ان هللا قد اھملھماالولى تخمد نشاطھم، واذ یتو

  االمر اذن ان نبین لھم ، ما یطلبھ هللا منا انما ھو يیقتض
  
  



 
 

33

  2-3  يالالھوت النسك

        الالھوت النسكي
  

بالرغم مما نشعر  ،الصالة یكون بقدر مواظبتنا علیھاان ثواب الجھود ال النجاح، و
، إزاء ما من الجھد ن ننكص تجاه ما علیناانّھ من الجبانة ابھ من الصعوبات، و

بطریقة یبدیھ هللا لنا من السخاء الزائد . یلّطف المرشد لھجتھ بعذوبة وافرة 
  .يبالعطف االبویذكرھم فیھا بھذه الحقائق، وبتنشیط مشبع  

  
و الشعور غیر ان المانع االكبر ینشأعن التشتیت : فاذا لم تتروض المخیلة ج)

  ، تتعرض النفس وقت التأمل بمساورة األخیلة العالمیةاءةوالعالئق منذ البد
الحالة یكون  هھذمثل  ينزعات القلب التنوعة . ففالخطرة، مع االفكار البطالة و

  لدور المرشد اھمیة كبرى.
  
  )1( ياالمر الفرق بین التشتیت االختیاربدء  ي) فلیذكر المرشد ف1

 ي، لكولاال بالتشتیت اال يیبالیستحث مسترشده على ان ال ، ويغیر االختیارو
) ان یرفض سریعاً وبقوة وثبات 1: ً ھذلك علی يینجح ف  يلكیقلل عدد ھجماتھ. و

ثم اذا توقف ، فلیس فیھ إان یكن التشتیت عدیداً او خطراً وحین ینتبھ الیھ . التشتیت 
 ً : رفضھ فھو عمل وافر االستحقاق جداً  ي. اما بذل المجھود فالمرء فیھ اختیاریا

،تكون الصالة ة رفضناه عشرین مرالتشتیت بوثباتھ عشرین مرة و فلو راجعنا
تعضدنا فیھا نعمة هللا و كان تشتیتنا فیھا  ياكثر استحقاقاً من التالعقلیة ممتازة ، و

  قلیالً 
  

ان نتّحد حقیقة ونحسن دفع التشتیت ، علینا ان نعترف باتضاع بعجزنا ، ي) لك2ً
نحضر  يعند الحاجة نستعمل كتاباً لكاداتنا وصلواتنا. ویسوع ونقدم لھ عب بسیدنا

  انتباھنا .
  

فكثیراً ما  غیر كاف لتقلیل عدده ، بل یجب مقاومة اسبابھ .ب) ان رفض التشتیت 
  . ي، او عن الطیش العاداالستعداد يأتى التشتیت عن نقص فیت
  ) فلیجب المبیدئون اذن على ان یحسنوا استعدادھم للصالة1ً

 
یكون ارادیاً كبحھا . و ي یبذل الجھد فالحین ُیشعر أن المخیلة  جائلة و لتشتیت اختیاریاً اذا قصد بذاتھ . اویكون ا )1(

  . مع ذلك نستلم الیھر الفیدة تكون مصدراً للتشتیت  والمشوقة غی بأسبابھ حین یتبادر الى الذھن ان تلك الطالعة
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  صالة المبتدئین
  

،و ان ال یكتفوا بتالوة بسیطة ، بل ان یضیفوا عشیة الیوم  السابق يالعقلیة ف
عوضاً عن  الیھا عنصراً خاصاً بھم ، اذ یرون كیف یالئم الموضوع قبل النوم

  ان یستسلموا الى أخیلة غیر نافعة او مضرة .
ً على ھذه الوسائل، لتدریب غیر انھ من واجب المرشد  2ً ان یدلھم خصوصا

ممارسة  يقدمت النفس ف. كلما تا فیما بعدنھذاكرتھم اللتین سنتكلم عمخیلتھم و
ھذا ما یجعلنا نفھم حسناً درس  يبالتالوالتجرد المألوف یقل تشتیتھا .االختالء و

  طرائق الصالة العقلیة .
  

  اخص طرائق الصالة العقلیة
  

ً  يبما ان الصالة العقلیة ھ ان یخلصوا  فن صعب فقد حسن لدى القدیسین دائما
القدیس لنصائح للنجاح فیھا. تجد عند كاسیانوس وختلف االنصح ،فقدموا م

غیر ان تلك  .خص الكتبھ الروحیین مشورات سامیةعند ا، ويیوحنا السلم
، فسارت م تنضج اال نحو القرن الخامس عشر، لالطرائق بحصر المعنى

 يیظھر ألول وھلة ان ف طرق الصالة العقلیة . يبالنفوس منذ ذلك العصر ف
بما یمكن ان نسمیھ  ، فیحسن ان نھیئ المبتدئین لھاالتعقید طرائق شیاً منھذه ال

كتاب االول من ، فیشیر المرشد علیھم بتالوة كتاب تقوى ، كالتالوة بتفكیر
یوعز ة او كتاب تأمالت وجیزة و جوھریة. والحرب الروحیاالقتداءبالمسیح و

ھل تیقنت حسناً  1ًالیھم بان  یسألوا ذواتھم بعد القراءة االسئلة الثالثة التالیة : 
كیف اقدر ان اقوى ھذا ، و يھو مفید و ضروري لخالص نفس ان ما قرأتھ

ماذا اعمل  3ًھل مارست حتى اآلن ھذا الموضوع البالغ االھمیة .  2ًالیقین . 
 ي. اذا اضاف الى تلك االسئلة صالة حارة لكي امارسھ الیوم احسن ممارسةك

لى كل المبادئ الضروریة للصالة ، فیكون قد حصل عقصدهیحسن ممارسة ما 
  العقلیة الحقیقیة .

  
  نقاط مشتركة بین كل الطرائق

  
  

النھا  ،تعابیر مشتركة تجب االشارة الیھاالطرئق التنوعة بعض  يقد نرى ف
  الحقیقة ذات اھمیة كبرى . يف
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  الالھوت النسكي
  

  استعداد مباشر .واستعداد قریب اوآل . ھناك استعداد بعید، و
للصالة  جعل الحیاة العادیة موافقة يستعداد البعید سوى اجتھاد فلیس اال )1

) جمع الفكر 2ً) اماتة الحواس و االھواء 1ًھو یتضمن ثالثة امور :  العقلیة. و
سامیة لحسن الصالة  الواقع استعدادات يف ي) االتضاع . ھذة ھ3ً.  ياالعتیاد

ستطیع ان ن يكنھا كافیة كلو ،البداءة اال ناقصة يدات ف: ال تكون ھذة االستعدا
 الصالة العقلیة . ي. ثم تتكمل بقدار نمونا فنتأمل مع شئ من الفائدة

  
) تالوة موضوع التأمل 1ب) اما االستعداد القریب فیتضمن ثالثة اعمال مھمة : ً

ن فیة حین یستیقظ من النوم نسا) تفكیر اال2ًاو االصغاء الیھ عشیھ الیوم السابق . 
) عكوفھ على التأمل 3ً. قلبھ من العواطف المالئمة للموضوع  يو استنھاض ما ف،

تحسین حالتھ . ھكذا تكون تمجید هللا و يبحرارة وثیقة واتضاع، مع الرغبة ف
  النفس فى استعداد كلى لمخاطبة هللا .

  
 يھو قائم فو ،تأملالحقیقة سوى بداءة ال ياما االستعداد المباشر فلیس ھو فت) 
ان  يقلبنا، وف يمكان، وال سیّما ف حضرة هللا الموجود فى كل يجعل ذواتنا فنان 

ً فوغیر اھل لھ ،نعد ذواتنا عاجزین عن التأمل او نلتمس معونة   يقائم ایضا
  ى عجزنا .فیتال يالروح القدس ك

  
ً . ف صمیم الصالة العقلیة ، تشتمل الطرائق المتنوعة ایضاً على االعمال  يثانیا

  تفاوت .االساسیة ذاتھا بوضوح م
  الواجبة للعظمة االلھیة .افعال نرفع بھا فروض العبادة   )أ

  
او لالعتقاد  نرغب ان نكتسبھا . يلالعتقاد بضرورة الفضیلة الت اعتبارات  )ب

، و نحمل شد حرارة حتى ننال نعمة ممارستھابأ ينصل يبفائدتھا العظمى ، لك
  مساعدة النعمة . يارادتنا على بذل الجھود الضروریة  ف

  
 ةطھذه النق ينتحقق ضعفنا ف يالضمیر او العودة الى الذات لكفحص   )ت

  . همن الطریق الواجب علینا اجتیاز ينعرف ما بقو
اتخاذ الوسائل ه الفضیلة وھذ يف يث) صلوات او طلبات للحصول على نعمة الرق

  الضروریة لھذا العمل .
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  صالة المبتدئین
  
أملنا فیھا .ت يالفضیلة التمقاصد نعزم بھا منذ الیوم نفسھ على ممارسة ج)   

  
) الشكران على النعم المقبولة 1ًثالثاً . الخالص التى تختم التأمل تشمل معاًً◌ : 

.  
  . يالیوم التال يتأملنا فیھ بقصد تكمیلھ ف يالشكل الذ ي) إعادة النظر ف2ً
، ) اختیار فكرا وحكمة مؤثرة4ً.  ي) و اخیراًالصالة لطلب بركة ابینا السماو3ً

تعود  الروحیة . یسمونھا الباقة ينا سحابة النھار فكرة تأملنا الرئیسیة  التتذكر
الطرائق المختلفة الى مثالین مھمین یسمونھا :طریقة القدیس أغناطیوس و 

  طرقة سان سولییس .
  طریقة القدیس اغناطیوس

  
 (( الریاضات الروحیة )) كتابھ يف يیقترح القدیس اغناطیوس على التوال

یراد ي النتائج التقلیة حسب المواضیع  المتأمل فیھا، ودة للصالة العطرائق عدی
توافق المبتدئین بوجھ العموم افضل موافقة  ي. ان الطریقة التالحصول علیھا

 يمعلنة ف يھالذاكرة وقوة االدراك واالرادة. و ،ى الثالثالمدعوة بالقو يھ
  الخطیئة. ياالسبوع االول حین یتكلم عن التأمل ف

  
ا و . بداءة التأمل بصالة استعدادیة ، نطلب بھا الى هللا ان تكون كل نیاتن اوالً 

. ذلك توجیھ ممتاز اعمالنا متجھة الى خدمتھ ، وتمجید عظمیھ االلھیة الغیر
العقل ایتھ حصرالذاكرة وغ) االول تھیئة المكان و1ھیدان : یتبع ذلك تم للنیة.

� 1ًموضوع التأمل لمنع التشتیت بسھولة :  يف كأحد  ) فان كان الموضوع حسیا
ً بحرارة قدر المستطاع، ال كحادث جرى ، فلناسرار سیدنا یسوع تمثلھ ایضا

او كأننا قد شاركنا  ، بل كأننا نحن انفسنا قد كنا شھوداً عیانیینمنذ زمن طویل
  فیھ : ھذا ما ندركھ من طبیعتھ بأكثر وضوح .

  
الموضع ان  ، تكون تھیئةخطیئةموضوع  من غیر النظورات كالاذا كان ال) و2ً

ت ،و انا ذاتي المائھذا الجسم  يان نحسب نفسنا سجینة فنرى بعین المخیلة ، و
حیوانات العجماوات بین ال يكمنف،الدموع ھذا يواد يفاعني جسدي ونفسي،

ندرك  يبعض مفاعیلھا  لك يبعبارة اخرى فلنعتبر الخطیئة فو ،العدیمة النطق
  فظاعتھا .
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لنسكيالالھوت ا  

 
من  يالخزالخجل و نشھیھ مثاللى هللا ما نریده وطلبنا ا يف يیقوم التمھید الثانب) 

القصد ثابتان ظاھر، ولغایة العملیة ، كما ھو . فاذواتنا عند نظرنا الى خطایانا
  كل أمر انظر العاقبة يبوضوح منذ البداءة : ف

 
) االرادةاكرة وقوة االدراك والذقة قوى النفس الثالث (مطاب يثانیاً . یقوم التأمل ف

القوى على  هكل واحدة من ھذ يكالََّ◌ من نقاط الصالة العقلیة . نطابق على التوال
نقطة واحدة مادة كافیة للتأمل كلھ. غیر انھ لیس  يكل من ھذة النقط ، ما لم تكن ف

: یحسن التوقف أشرنا الیھا، في كل تأمل يان تصنع كل ھذه االفعال الت يبضرور
  الشعور .ما یوحیھ الموضوع من العواطف و يف
  

ة . ا) یتم عمل الذاكرة اذ تتذكر النقطة االولى الواجب تأملھا ، ال مفصلة بل مجمل
(( ان تمرین الذاكرة ھذا على خطیئة المالئكة یقوم ھكذا قال القدیس اغناطیوس : 

تعملوا حالة البرارة ،و كیف رفضوا ان یس يذاكرتنا كیف خلقوا ف يبأن نردد ف
ما یجب لخالقھم وربھم من االحترام و الطاعة . كیف نشأت الكبریاء  يحریتھم ف

و استولت على عقولھم ، فتحولوا من حالة النعمة الى حالة الخباثة ، فأھبطھم هللا 
  من السماء الى جھنم)) .

  
القدیس اغناطیوس ال الموضوع نفسھ. و يلتفكیر ملیا ًفب) یقوم عمل العقل با

اذ یشرح قائالً : ان رح أطول .غیر ان االب روتان یعوض عنھ،ش يیدخل ف
بقھ على النفس یطاما تعرضھ الذاكره من الحقائق ، و يواجب العقل ھو انیفكر ف

ھا نتائج عملیة ؛ وان ینظر الى بواعث مقاصدتا ، ان یستخرج منوعلى حاجاتھا، و
كیف یھ من الحقائق، ونا على ما تأملنا فان یعتبر كیف طابقنا حتى اآلن سلوكو

  یجب علینا ان نعمل فیما بعد.
  

انشاء و القیام بھما : الحث على عواطف تقویة يت) على االرادة واجبان ینبغ
على طف یجب ان تشمل كل التأمل . و) ال شك ان ھذه العوا1مقاصد صالحة. ً

. غیر أمل صالة حقیقیة تجعل من الت يالت ياالقل یجب ان تتوافر كثیراً ، النھا ھ
نسان اال . فعلى االخر التأمل ان تتضاعف ھذه العواطفآ يالسیّما فانھ یجب و

. حین تفرض علینا ابسطھا يطریقة اظھارھا: ان افضل الطرق ھ يیتعنى ف
  یحسن بنا ان نغذوھا أطول ،لحة عاطفة صا



 
 

38

 
 
       صالة المبتدئین

  
صد عملیة المقا) یجب ان تكون 2تعبدنا منھا . ً يمدة ممكنة الى ان یكتف
 ،ضرةحیاتنا الحاخصوصیة مالئمة نفسھ ،وبذلك صالحة لتكتمل حیاتنا

 يبالتال، والیوم نفسھ ، ومبنیة على بواعث ثابتة وضعیة يقابلة التنفیذ فو
 نیل النعمة الجل ممارستھا عملیاترافقنا صلواتنا ل

  
ا أخذ من : خالصة مر النتیجة التي تتضمن ثالثة أمورثانیاً .اخیراً یأتى دو

لسیدنا یسوع أو  والمقاصد الصالحة المتنوعة . مناجاة تقویة l االب ا
او الفحص على العذراء القدیسة او الحد القدیسن. اخیراً عرض التامل 

تجعل ھذه  يلكنتحقق نقائصنا فنعالجھا . يتاملنا فیھا ك يالطریقة الت
أمل وجھاز الصالة فھام نقدم جدوالً لتمھیدات التمتناول اال يالطریقة ف
  النتیجة .العقلیة و

 
 
 

 لحقیقة الواجب التأمل فیھااوالً . تذكر سریع ل
  ثانیاً  .بنیان المكان بواسطة المخیلة

  ثالثا  .طلب نعمة خصوصیة توافق الموضوع
  عقلنا مع أخص ظرفھ ينتمثل الموضوع اجمالیاً ف

  ھذا الموضوع ياوالً. مایجب اعتباره ف
  جة عملیة یجب ان انتجھا منھ ؟ثانیاً . ایة نتی

  البواعث ؟ يثالثاً . ماھ
  رابعاً . كیف حفظت ھذة النقطة ؟

  خامساً. ماذا یجب على عملھ لكى احسن حفظھا ؟
  سادساً . أیة عوائق تجب ازالتھا ؟

  سابعاً . أیة وسائل تستعمل ؟
  آخره . يسیاق التأمل كلھ و لسیما ف يف أوالً . عواطف تنشأ

ً . مقا و  هللااة جآخر كل نقطة : ممارسات شخصیة ثایتة و ضعیة واثقة منا يصد تؤخذ فثانیا
  یسوع و العذراء القدیسة  و القدیسین

  أوالً .كیف قمت فى تأملى ؟
 موضوع تأملت ؟ و لم تأملت حسناً ام عاطالً ؟ يا يثانیاً . ف

ة مقاصد اخذت ؟ و أیة انوار ثالثاً . أیة نیتجة عملیة استنتجتھا من التأمل ؟ و ماذا طلبت ؟ و أی
  ؟استمددت 

 رابعاً . اجتناء فكرة كي تكون باقة روحیة 
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 الالھوت النسكي
 

) 1یة . عمل، علم النفس وكما نرى ،راً یفائدة ھذه الطریقة . انھا مطابقة كث
 يدة تلو االخرى فتستخدمھا  الواحانھا تضم القوى كلھا، ومنھا المخیلة و

ً لتنوعات تسھل اعتبار  ، وھكذاالموضوع التأمل الحقیقة نفسھا تفتح بابا
نكتسب نتعمق فیھا و ي، كعقلنا يبمظاھرھا المختلفة، وتردیدھا ف

 د منھا نتائج عملیة لیومنا نفسھ نستم ياعتقادات جدیدة ، و السیّما ك
و اذ تلح على دور االرادة المھم ، االدارة العامة عن معرفة بعد  ب)

 ً نا نطلبھا بالحاح منذ  ، ال تھمل دور النعمة : ان اعتبارھا البواعث ملیا
  المناحاة . ينعود الى ھذا الطلب فالبداءة و

تفضیل ي ، النھا تعین  فعلى االخص ت) ان ھذه الطریقة توافق المبتدئین
ھ منذ االستعداد حتى النتیجة، وتكون كدلیل  یصد قوانا عمل يدقیق ما ینبغ

عمیقة ، بل  ةفة القضیة معرفعد ذلك التفترض معرعن الضالل. و
فقط . و ھكذا تالئم المؤمنین  يیعلمناھا التعلم المسیح يالمعرفة الت
  الساذجین .

 يفالكثر تقدماً حین نجعلنا أبسط. وتوافق ایضاً النفوس ا يث) مع ذلك فھ
وضعھا القدیس اغناطیوس،  يكبرى التالواقع اذا اكتفینا بالخطوط ال

ً لة ان نحولھا نقدر بسھوو ، تفسح مجاالً كبیراً اللھامات الى الصالة عاطفیا
النعمة كل ذلك یقوم بمعرفة استعمال تلك الطریقة باسلوب معقول بادارة 

  مرشد خبیر .
ناً كافیاً لیسدنا ، انھا ال تفسح مكاذ البعض على ھذة الطریقة احیاناً ج) یأخ

اال  القوى الثالث ال شك اننا ال نبحث ھنا عن طریقةیسوع المسیح .
  بطریق العرض .

 يیوس ،خصوصاً التأمل فغیر ان ھنا طرائق أخرى علمھا القدیس اغناط
  )1(حیث یصبح سیدنا یسوع ،االسرار ومطابقة الحواس

طریقة  الطریقتن الحال انھ ال شئ یمنع المبتدئین عن االستفادة من كلتاو
الطریقة تفاصیلھا من طرائق  أصلھا . قد استوحت ھذه سان سولبیس

د اتى قلبھا . غیر ان الفكرة االساسیة و الخطوط الكبرى ، ق ثیرة كانتك
السید أولیھ . اما التفاصیل بھا الكردینال ده بارول  واالب ده كونداران و

  المكملة 
__________  
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  .بحثنا عن طریق االستنارة يسنبین ذلك ف) 1(
 

 صالة المبتدئین
 

  فقد اتى بھا السید ترونسون .
 يفة االنضمام الیھ رغباالتحاد بالكلمة المتجسد، و ياسیة ھسأ) الفكرة اال

  اظھار فضائل یسوع فینا .افعال العبادة الواجبة l . و یمتقد
احدى نعتبرھا  ي) العبادة الت1: ً يب) ان االفعال الثالثة الجوھریة ھ

، ضیلة من فضائل سیدنا یسوع المسیح، او فصفات هللا، او احد كماالتھ
یة نقدم بعدئذ واجباتنا الدینیلة یجب علینا ان نمارسھا، ولفضكقاعدة 

او ى إحداھا ، علالعطف )الحمد والشكر والفرح او(العبادة واالعجاب و
على غیرھا او على هللا بواسطة سیدنا یسوع المسیح : فبتقدمتنا على ھذا 

) 2ًالینا بعطف .  يالنعمة نحملھ على ان یصغ يالمنوال عبادتنا لبار
عبدناھا  يبھا نجتذب بقوة الصالة الكمال، او الفضیلة الت يكة التالمشار

) المساعدة بتأثیر 3سیدنا یسوع المسیح . ً يهللا او ف يف ،وأعجبنا بھا
تحقیقھ مدى  يالنعمة على ممارسة ھذة الفضیلة ، باتخاذنا قصداً نجتھد ف

  .ھولیكوندران وأنجدھا عند بارول و يالخطوط الكبرى الت يھ هالنھار.ھذ
الكبرى  انھ من الواضح ان ھذه الخطوطمكمالت السید ترونسون . غیر 

قد  ة، تكون غیر كافیة للمبتدئین. الكافیة للنفوس المتقدمة فى الفضیل
 مع المحافظة على روحواكلیریكیة سان سولبیس . يیشعروا بذلك حاالً ف

ى النقطة الطریقة االولى الجوھریة ومبادئھا .قد اضاف السید ترونسون ال
  فحص الضمیر الضروریة جداً للمبتدئین .لثانیة (المشاركة)االعتبارات وا

ً احدى الفضائل واھمیتھا، وحین نعتقد ضرورة ا نھا تنقصنا نرى صریحا
لحون  ھذه الطریقة ی يثبات اكثر .بقى انھم ف، فلنطلبھا بحرارة واتضاع و

. لذلك تدعى  سياكما یاحون على العنصر االسبالصالة على المیتدئین، و
ً ،ك ً عمل النعمة اكثر  يھنتذكر ان مقاصدنا  يالنقطة الثالثة تعاونا ایضا

انھ یجب عمة ال تفعل شیئاً بدون مساعدتنا، ومن مفعول ارادتنا . لكن الن
 ينظھر الفضیلة الت ياذ نبذل الجھود كرعلینا التعاون مع یسوع المسیح ،

  تأملنا فیھا .
  

  
  یوضح الطریقة بكفایة . ياالت يدیھالجدول الباختصار الطریقة . ان 
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  ھو نفس ما بینا قبالً . ياننا ندع جانباً االستعداد البعید الذ
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 صالة المبتدئین
 

 ) انھا ترتكز على تعلیم اتحادنا بالمسیح كما1ًمیزات ھذه الطریقة . 
فضائلھ . شئ  فینا استعداداتھ ویھ بان ننعلى االلزام المترتب علومر،
ننا  ان یكون یسوع تجاه عیو،ننجح یجب حسب عبادة السید اولیھ يفلك

 ينقدم لھ واجباتنا ( العبادة ) و یكون فلكن نتأمل فیھ باعجاب كمثال، و
صالة ( المشاركة فضائلھ بواسطة القلوبنا باكتسابنا استعداداتھ و

  اون على االقتداء بفضائل أیدینا اذ نتع يیكون فاواالتصال )، و
  ( المساعدة) .فاالتحاد بیسوع ھو اذن روح ھذه الطریقة .          

  
هللا .ب) انھا تقدم واجب الدیانة ( احترام هللا و محبتھ) على واجب الطلب 

تقدمھ لنا  لیس ھو الھ الفالسفة  المجرد انما ھو  ياول مخدم ! و هللا الذ
  .فینا ينحسھ انما ھو الثالوث االقدس الح ي،الھ االنجیل الذ يااللھ الح

  
تلفت  تقدیسنا يضرورة االرادة البشریة فو اذ تعلن ضرورة  النعمة و ت)

الحزوم  النظر الى النعمة ثم الى الصالة ، لكنھا تطلب ایضاً جھد االرادة
، علیھا یدور الفحص الغالب ياصد خصوصیة حالیة تتكر فمقالثابت، و

  مساء .
نقطة  اول يیقة عاطفیة ترتكز على بعض اعتبارات : تبدأ فث) انھا لطر

النقطة الثانیة منھا اعتبارات فیقصد بھا ان  يف يبعواطف دینیة . ان أبد
تأملناھا  يیصدر من القلب افعال ایمان بالحقائق الفائقة الطبیعیة الت

 اذاغیر المتناھیة. و ھافعال محبة لجودتوافعال رجاء بالرحمة االلھیة ، و.
و ،يیجب  ان نرفق ھذا الرجوع بالتأسف على الماضرجعنا الى ذواتنا ،
، وغایة ھذه االفعال المستقبل ير، وبالقصد الثابت فبالخجل من الحاض

طریقة ، تقدم الھذه الطلبةتھیئة طلبة و ضعیة واثقة ثابتة . فالستمرار يھ
ھا ، معالجل الكنیسة باج يتلھمنا ان نصلبواعث متنوعة معلنة باسھاب، و

تھا بعدم یجب ان ترافق المقاصد ذاوالجل بعض النفوس بالتخصیص.و
بالصالة الجل تكمیلھا . لیست النتیجة اخیراً الثقة بالنفس، وبالثقة بیسوع و

  صلوات جدیدة .افعال شكر واتضاع و سلسلةسوى افعال 
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    يالالھوت النسك

 
الة العقلیة بیل للصنمھد السنب اعطاء البراھین شكالً فلسفیا، وھكذا نتج

قد لوحظ انھ لیسمن للصالة البسیطة: و ، وفیما بعدالعاطیفة االعتیادیة
، بل یستحسن ان نستسلم تبیان كل واجباتنا دائماً وبھذا الترتیب يرورالض

. ال شك نكر ما یجذبنا  الى الروح القدس انالى ما یھبنا هللا من العطف، و
للبراھین اكثر منھ لغیر اعمال . غیر ان المبتدئین یخصصون عموماً وقتاً 

لیال ً فقلیال ً الى ، فیتدرجون قة تذكرھم دائماً بافضلیة العواطفان الطریق
  عدد منھا .ممارسة اكبر

  
ً . والكھنةوتالئم على االخص االكلیریكیین  ج)انھا  ان تذكرھم دائما
ً آخر باخالقھ وسلطانھ، بصفة الكاھن ً ، علمونھ مسیحا  یھ ان یكون ایضا

لھم قائم بان یحییوا یسوع ، وتذكرھم ان كل كمااستعدادتھ وفضائلھ يف
صمیم قلوبنا )) .ان ھاتین  يتتغلغل عواطفھ ف ي(( لكینموه .فیھم و

اذ قد اوردنا الغایة الخصوصیة نوعھا، و يریقتین سامیتان كل منھا فالط
ربھا. تقا يالطرائق الت ترمیان الیھا ، فیمكن القول نفسھ عن  سائر يالت

تطیع كل نفس ان تختار تسي ، كن لدینا طرائق كثیرةان تكومن المناسبة 
الطبیعھ الطریقة توافق  بحسب امیالھا الفائقةوفق مشورة مرشدھا، و

والن ان موقفنا تجاه ھذه الطرائق، كموقفنا لنضف مع االب بو .باالفضل
 .دربوا علیھاحسن بالمتدئتین ان یت. فیتجاه قواعد الخطابة والمنطلق الكثرة

كن متى تمكنوا منھا وملكوھا روحھا ومبادئھا االساسیة ال یعودون ل
دون ان تكف النفس عن العمل السطور الكبرى  ين الطریقة اال فیتبعو
  اشد انتباھاً اللھامات الروح القدس . فتغدو

  
  تطھیر النفس يفاعلیة الصالة ف

 
النفس  ورتھا لتطھیرلسھل ان ننتج مما قلناه مقدار فائدة الصالة و ضر

صالة العبادة نقدم العبادة نقدم l الفروض الواجبة لھ. نتأملھ  ي) ف1.
  رحمتھونحمد كماالتھ غیرالمحدودة ، وقداستھ وعدلھ وجودتھ و باعجاب
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  صالة المبتدئین

 
یغفر لنا و یجعلنا نشعر برعب  ي. عندئذ یعطف هللا علینا بحب كونباركھا

  المستقبل .ي ھكذا تقینا من الخطایا فة ، وتھین يعمیق من الخطیئة الت
  

بتأمالتنا الخصوصیة و يصالة التأمل نحصل ، بتأثیر النور االلھ يب) ف
ھذه ي مفاعیلھا الھائلة فات عمیقة تحقق خباثة الخطیئة، و، على اعتقاد

. فتفیض عندئذ تبین لنا وسائل اصالحھا وتجنبھااالخرى، و يالحیاة وف
 يالقصد الصالح كالخجل، واالتضاع والبعض للخطیئة و طفنفوسنا بعوا
ماضیة اكثر فاكثر بعواطف محبة هللا : بذلك تكفر خطایانا النتجنبھا ، و

ى ارادتنا بالتضحیات الخفیفة، تتقووبدم سیدنا یسوع .بدموع التوبة و
الصالة االبتھالیة  يالكفر بالذات بسخاء . ب) فتمارس اعمال التوبة وو
 الثقةلى استحقاقات سیدنا یسوع، ننال نعم االتضاع والتوبة ومرتكزة عال

 يتقویھا على التجارب فتكمل تنقیة  نفوسنا و يو الحب الغزیرة، الت
االماتة التوبة و يفضیلت يال سیّما ف، والفضیلة يمستقبل ،و تثبتھا فال

  اللتین تكمالن مفاعیل الصالة .
  
  

ث على التأمل ، كل اولئك الذین الح ينصائح للمرشد . اذن مھما بالغنا ف
الحیاة الروحیة فال نزال مقصرین . فعلى المرشد ان  يف یرغبون النمو

التأمل من  يادفون فیعلمھم ممارسھ باسرع ما یمكن ، و یبین لھم ما یص
یساعدھم على التغلب علیھا ، و یریھم كیف یستطیعون ان الصعوبات ، و

یصلحوا  يان یمارسوا ك تطیعونال سیّما كیف یس، و یكملوا طریقتھم 
یكتسبوا قلیالً فقلیالً روح نقائصم ،وان یمارسوا ما یضادھا من الفضائل، و

  الصالة.
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  ةتوبَ الّ 
  

  
الماضیة  بعد الصالة افعل واسطة لتقنیة النفس من خطایاھا يان التوبة ھ

  المستقبل . يوصیانتھا من الخطایا ف
  

جعل سابقھ یبشر  ان یبدأ رسالتھ العامةأوالً. لما اراد سیدنا یسوع 
) وقد 2:3(متى  بضرورة التوبة : (( توبوا فقد اقترب ملكوت السموات ))

اعلن ھو نفسھ انھ أتى لیدعو الخطأة الى التوبة : ((لم آت الدعو صدیقین 
ھذه الفضیلة ضروریة جداً حتى  ) . ان32:5الى التوبة ))( لو ةبل خطأ

ون جمیعكم كذلك )) (لو نھلك : (( ان لم تتوبوا تھلك  اننا ان لم نصنع توبةً 
قد احسن الرسل فھم ھذا التعلیم ، فشددوا منذ بداءة كرازتھم ) . و5:13

للمعمودیة : (( توبوا و لیعتمد كل  يعلى ضرورة التوبة كشرط استعداد
لواقع ان ا يف. و )38:2واحد منكم باسم یسوع لمغفرة الخطایا )) (اعما 

ھ وجب علیھ حقوق ىتعدفعل عدل، النھ اذ اھان هللا و يطئ ھتوبة الخا
  الحال انھ ال یقوم بذلك بغیر التوبة .اصالح ھذه االھانة، و

  
ثانیاً. تحدید التوبة ھو : فضیلة فائقةالطبیعة متعلقة بالعدل تحمل الخاطئ 

القصد الثابت لتجنبھا  على اتخاذوھانة l،كره الخطیئة النھا ا على
  المستقبل . يفاصالحھا و
  

اصلھا وتسلسلھا  يال اساسیة یسھل النظر فتتضمن التوبة اذن اربعة اعم
، بل ن الخطیئة شر واكبر الشرور كلھااالیمان ا) نرى بنور العقل و1ً. 

  نكره ھذاهللا وتحرمنا اثمن الخیرات. و الشر الوحید النھا تھین
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 التوبة
 

لنا  یتأكد ) و اذ2ً) . 8:44)) (مز الشر من كل نفوسنا : (( ابغضت النفاق
نفوسنا  يف ان اثره باٍق◌ٍ شر ال یزال فینا الننا خطئنا ، ومع ذلك ان ھذا ال

د، توجع یقلق نفوسنا ویسحقھا لو غفر لنا ، فنشعر منھ بتوجع شدیو
 ينتجنب ھذا الشر الكریھ ف ي) لك3ّتواضع عمیق .وبندامة صادقة و

نحترز منھ بھربنا  يلعزم الصالح كاالمستقبل نتخذ القصد الثابت، و
بتقویة ارادتنا على كبح االمیال الى  تجرنا الیھ،  يء من االسباب التباعتنا

، نقصد ظلمي عرفنا ان الخطیئة ھ) اخیراً متى 4للذات الخطرة  . ً الم
   ھاعمال التوبر عنھا بعواطف الندامة واصالحھا و التفكی

.  
  الھرب من الخطئیة

  
ان نقول ، علینا تدفعنا الى الھرب من الخطیئة يلتسباب اقبل ان نبین اال

. مفھومات وانواع الخطیئة العرضیة . يما ھالخطیئة الممیتة و يما ھ
اھانة لة تمرد على هللا وي مخالفة اختیاریة لشریعة هللا .اذن ھ يالخطیئة ھ

ً الننا نفضل  نتعدى مالھ علینا من ارادتنا على ارادتھ المقدوسة وایضا
  قوق .الح
  

مادة  يضروریة لنیل غایتنا فحین نخالف شریعة مھمة ولممیتة .الخطیئة ا
. النھا تحرم نفسنا ممیتة يوبكامل االنتباه والرضى التام، فالخطیئة ھ ثقیلة

ة لذلك حددھا القدیس تقوم بھا حیاتنا الفائقة الطبیع يالنعمة المبررة الت
نا االخیرة بتعلقنا اختیاریاً تفعل بھ نبتعدعن هللا غای ي(( ھتوما ھكذا :

الواقع اننا نتحول عن  يفر مرتب ببعض الخیرات المخلوقة. وبشكل غیو
  توحدنا بھ )) .ي هللا بخسارتنا النعمة المبررة الت

  
نتعداھا غیر ضروریة لنیا  ي. حین تكون الشریعة التالخطیئة العرضیة

ریعة بحد ذاتھا او حین تكون الشمادة خفیفة ، ي، او حین نخالف فغایتنا
  ملء الرضى فال تكون الخطیئة االلة و النخالفھا بكامل االنتباه وثقی
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، بل نلبث متحدین باl بصمیم نفوسنا الننا عرضیة و ال تفقدنا حالة النعمة

حفظ صداقتھ وللبلوغ الى ل يركل ماھو ضرو ينرید عمل مشیئتھ ف
  اھانة لعظمتھ كما سنبین ذلك فیما بعد.لھ ومخالفة اال يغایتنا . مع ذلك ھ

  
  الخطیئة الممیتة

  
ان الخطیئة ثقیلة یجب ان نغفر : اوالً  ماذا یحسبھا  بنحكم بالصوا يلك

تأمل ھذه  يبحد ذاتھا ثالثاً مفاعیلھا السیئة . فاذا تعمقنا ف  يهللا . ثانیاً ما ھ
  االعتبارات نبغض الخطیئة بعضاً شدیداً.

  
  هللا الخطیئة الممیتةماذا یحسب 

  
مقدسة كیف كتبنا ال يففكرة عن الخطیئة الممیتة فلننظر  یكون لدینا يلك

  كیف یحكم على الخطیئة .یعاقب هللا مرتكبھا و
  

سوى  المالئكة التمردین : لم یرتكبوا ي) ف1اوالً . كیف یعاقب مرتكبھا . 
 يوھم، هللا الذخطیئة الكبریاء. هللا خالقھم واب ي، ھخطیئة واحدة داخیلة

، اضطر ان یعاقبھم يفلك ،كان یحبھم ال كأنھم عمل یدیھ فحسب بل كأبنائھ
مدى االبدیة، ومحرومین كل  یھبطھم الى جھنم حیث یكونون بعیدین عنھ

. ھو رحیم لبتة المذنبین بأكثر مما یستحقون. ان هللا عادل ال یعاقب اسعادة
اذن یجب ان تكون الخطیئة عقاباتھ اذ یلطف قساوتھا بجودتھ .  يحتى ف

  أمراً مكروھا انھا استحقت ھذا القصاص  الصارم .
  

عن  وخارج ي. قد كانا مغمورین بكل خیر طبیعابوینا االولین يب) ف
  .ذلك فقد ارتكبا خطیئة المخالفة والكبریاءمع عة. وفائق الطبیالطبیعة و
انیة الممنوحة لھما َب المج، المواھقدا حاالً مع فقدھما حیاة النعمةلھذا قد  ف

، و نَقال الى ذریتھا ھذه يبسخاء، فُُثُ◌طردا  من الفردوس االرض
الحال ان هللا د نحن ایضاً عواقبھا المؤسفة. ونكاب يالخطیئة االصلیة ، الت

صداقتھ ،  يكان یفسح لھا ان یعیشنا فن یجب ابوینا االولین كأبنیھ ، وكا
  فاذا وجب ان
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 التوبة
 

ً جداً  یعاقبھا الھ العدل ً قاسیا ذریتھا ، فما ذلك اال ألن  فيو الرحمة عقابا
  شر ھائل ، النستطیع ان نوفیھا ما تستحقھ من الكراھیة . يالخطیئة ھ

  
 یوفق يلكو ،يال یسلَّم هللا االنسان الى الھالك االبد ي. لكاقنوم ابنھ يج) ف

ً بین حقوق عدل هللا ورحمتھ أس واقامھ ر ، أرسل ابنة الى االرضایضا
قلده أمر تكفیر الخطیئة و اصالحھا عوضاً عنا . فماذا الذریة البشریة ، و

تضاع، العذاب و اال يطلب الیھ للقیام بھذا الفدآء ؟ ثالثین سنة قضاھا ف
یھود محكمة ال يفبستان الزیتون و يف ياالدبو يتكللت بالنزاع الطبیعو

 يما ھ عرفالجلجلة ، فمن شاء ان ی يفمحكمة بیالطس و يالعلیا و ف
، خطوة خطوة من المذود الى الصلیب يااللھالخطیئة ، فلیتبع المخلص 

  .والفقر والعملالطاعة اذ كان یمارس االتضاع والطاھرو حیاتھ الخفیة يف
الحبوط غمرة المشاغل والمتاعب وبین  ياتھ الرسولیة، فحی يفو

ه ، اذ احتمل مثل ھذحیاتھ المتألمة يوفوالمناكدات واالضطھادات .
بالصواب ي العذابات الطبیعة واالدبیة من اصدقائھ و من اعدائھ ،حتى دع

رجل االوجاع . فلنقل بكل صدق : ھذا ما استحقتة خطایاى : (( جرح 
(( جرح الجل االوجاع . فلنقل بكل صدق : ھذا ما استحقتھ خطایاى :

) . عندئذ نفھم بسھولة 2:53سحق الجل آثامنا)) ( اشعیاالجل معاصینا و
  ن الخطیئة اكبر الشرور .ا
  
یمثل لنا الخطیئة  . ان الكتاب المقدسنیاً. كیف یحكم هللا على الخطیئةثا

  كأكره و آثم ما یوجد  .
ي قد عوقبت بقساوة كما رأینا فرد على هللا و مخالفة اوامره . وانھا تم  )أ

 يالشعب االسرائیل ي). ف 19-11:  3و  17:2ابوینا االولین : ( تك
lاسمعوا كلمة ه المخالفة كتمرد وعصیان   تحسب ھذالمختص با )):

 يآباؤكم من الظلم حتى ابتعدوا عن يالرب یا آل  یعقوب ... ماذا وجد ف
نجستم ارضى وجعلتم میراثى رجساً . الكھنة واقتفوا الباطل ... دخلتم و

 يو الرعاة عصون يیعة لم یعرفونلم یقولوا این الرب و دارسوا الشر
ب) -).8-4:2ذھبوا وراء ما ال فائدة فیة )) (اربأوا بالبعل وواالنبیاء تن

  نكران جمیل اكبر المحسنین ، يھ
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انصتي ایتھا االرض فان ات ووھي كفر بألطف اآلباء : (( استمعي ایتھا السما
◌َ  يالرب قد تكلم : ان   )2:1یا))(اشعيربیت بنین و رفعتھم لكنھم تمردوا علَّ

نفوسنا یطلب الینا امانة ال  ت) ھي خیانة وشكل من الزنى ، الن هللا ھو عروس
تنقض : (( و انت قذ زنیت مع أخالء كثیرین )) . ث) ھي ظلم الننا نتعدى جھراً 
و صریحاً حقوق هللا علینا : (( كل من یعمل الخطیئة یخالف الشریعة و الخطیئة 

  ) .4:3یو 1مخالفة الشریعة )) ( يانما ھ
  

  الخطیئة الممیتة بحد ذاتھا يماھ
  

الن كل الشرور لیست سوى ق یقال ھي الوحید الممكن وجوده ،ھي الشر ، و الح
  نتیجتھا او قصاص لھا .

  
كل صفاتھ و  يإثم واھانة للعزة االلھیة : انھا تھین هللا ف ياوالً . من جھة هللا.ھ

  بونا و المحسن الینا .السیما النھ مبدأنا االول و غایتنا االخیرة و ا
  

ا كل ما نحن علیھ و كل ما نحوز و منھ قد اخذنخالقنا ،ا) بما هللا ھو مبدأنا االول و
و لھ علینا الطاعة المطلقة . فالخطیئة الممیتة الوقت نفسھ موالنا االعظم ، يفھو ف،

لى و الخلیقة عنا ارادتنا على ارادتھ المقدسة ،نخالفھ و نعصیھ ، اذ نھینھ بتفضیل
و خاضعون لھ الننا بفعل الخلق نحن رعیتھ ،الخالق او فوق ذلك نتمرد علیھ ،

بنسبة ما یكون ) یكون ھذا التمرد افظع ،1ًھم . اكثر من خضوع البشر ألمیر
فاl الیأمرنا بما ال فائدة فیھ  نتمرد علیھ غایة فى الحكمة و الجودة . يالسید الذ

رف ان ارادتنا ضعیفة و معرضیة للضالل . لسعادتنا او لمجده تعالى ، بینما نع
  فبالرغم عن كل ذلك نفضلھا على ارادة هللا !

) لیس لھذا التمرد اقل عذر ، الننا و قد تعلمنا منذ صغرنا ، فتوفرت لنا معرفة 2ً
أوضح و أدق لحقوق هللا و لرداءة الخطیئة ، فنعمل عن المعرفة حسنة ما نحن 

و تھبطنا الى مستوى  ھكذا ؟ الجل لذة دنیئة تحطنا) لماذا نخون ربنا 3ًعاملون . 
البھائم ، الجل كبریاء جنونیة بھا نخصص نفوسنا بمجد ألیختص بغیر هللا ، الجل 

  ! يبالخیر االبد ينفع أو ربح عابرنصَّح
  

  هللا ھو غایتنا االخیرة ایضاً : خلقنا و لم یقدر ان یخلقنا اال ب)
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 التوبة

  
خارجاً   اعظم منھ ، و ال یمكننا ان نجد كما لنا و سعادتناخیر  ال يھ و ھو الذتلذا

ً ان نعود الیھ و بما اننا  عنھ . فما اننا خرجنا منھ ، فمن العدل و الضرورة ایضا
خاصھ ، علینا ان نحترمھ و نحمده و نخدمھ و نمجده . و بما اننا موضوع محبتھ 

ا لھ نجد سعادتنا و كمالنا . فمن علینا ان نحبھ من كل نفوسنا . فبعبادتنا هللا و محبتن
الحق و الواجب اذن ان تكون حیاتنا و افكارنا و رغباتنا و اعمالنا كلھا متجة الیھ، 

  و ان تكون غایتھا تمجیده تعالى .
  

ً ، لك  خیرمخلوق . ينجد لذتنا ف يإنا بالخطیئة الممیتة نتحول عن هللا اختیاریا
و بالحرى بتفضیلنا علیھ إرضاء انانیتنا : ونھینھ بتفضیلنا علیھ احد مخلوقاتھ ، ا

الخطیئة اكثر من تعلقنا بالخلیقة نفسھا  ينجدھا ف  يالحقیقة نتعلق باللذة الت يالننا ف
ال تنسخ ، و  يعلینا من الحقوق الت لھ . ھذا ھو الظلم الواضح ، النھ یسلب هللا ما

 يف يءالوثنیة تنش یجب علینا ان نؤدیھ. انھا لشكل من يالذ يذلك المجد الخارج
تقدر  ي.انھا ازدراء لینبوع المیاه الحیة الت يالحقیق معبد قلبنا صنماً الى جانب االلھ

قعر  يظلمأ نفوسنا .انھا تفضیل المیاة اآلجنة علیھ ، اآلجنة ف يوحدھا ان ترو
حسب لھجة ارمیا الحماّسیة : (( ان شعبي صنع شرین : تركوني  اآلبار المشققة

  ) .13:2لمیاه الحیة و احتقروا لھم آباراً مشققة ال تمسك الماء )) (ارا انا ینبوع
  

، ً اذ یغمرنا بأثمن  اختارنا و یعاملنما بعنایة بنویة ،ج) ان هللا ھو ابونا ایضا
و حیاة شبیھة بحیاتھ ، یجعلنا نحیا يكھ و یزیننا بجھاز فائق الطبیعة ،احسانات

فینا الحیاة الفئقة  يو ینمفینا ، تمر مواھبھتس يیفیض علینا أغزر نعمھ الحالیة ، لك
استعمالھا ، حتى اننا  يءھذه المواھب ،و نس يالطبیعة . فبالخطیئة الممیتة نزدر

نحولھا ضد المحسن الینا و ابینا ، و ندنس نعمھ و نحتقره ، و نھینھ حین یغمرنا 
 ً نلنا من النعم ،  و جرما ًعظیماًً◌ ، بنسبة ما بخیراتھ . ألیس ھذا نكران جمیل فادحا

  و یصرخ طالباً االنتقام منا؟
  

 يعلى وجھ ماقتل لاللھ . ا) ان ھذه الخطیئة ھ يھثانیاً . من  جھة یسوع فادینا .
 (( ان المسیح تألم ألجلنا )و موتھ : يسببت آالم ھذا المخلص االلھ يالت
  )  .5:1) . ((غسلنا بدمھ من خطایانا)) (رؤ21:2بطر1(
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 يالذ يان نتذكر النصیب الخصوص ينفوسنا ینبغ يتؤثر ھذه الفكرة ف يفلك

ً  ياصابنا من آالم المخلص الوجیعة . انا الذ الجل اقل  خان معلمھ بقبلة ، و احیانا
سبب القبض علیھ و الحكم علیھ بالموت . و قد  يمن ثالثین من الفضة ! انا الذ

ً : (( ال لھ ((اصبھ  ، )40:18(یو ذا بل برأبا ))كنت ھناك مع الجماعة صارخا
ً 6:19اصلبھ)) (یو  ي، و لك يألجلد یسوع بعدم اماتت ). و قد كنت مع الجنود ایضا

اضع على عاتقھ  يو لكو الكبرباء ، الشھویة الداخلیة ياكللھ بالشوك بخطایا
ً ثقیالً و اصلبھ . كما یجید ف ا یسمر شرح ذلك االب أولیھ : (( ان بخلن يصلیبا

و كبریاءنا اتضاعھ . و ھكذا اننا جزعنا صبره ،و ھ ،و غضبنا عذوبتھ ،محبت
بآثامنا ننكَّل بیسوع الساكن فینا و نوثقھ بالقیود و نمزق جسمھ )). كم یجب ان 

  نبغض خطیئة سمرت على الصلیب بأفظع قساوة یسوع مخلصنا !
  

انھ قابل ب) ال شك اننا  ال نستطیع اآلن  ان نسوم یسوع أعذبة جدیدة ،بحیث 
ً نزدرخطایانا الحاضرة ال تزال تھینھ .التألم . لكن   يالننا اذ نرتكبھا اختیاریا

و نجعل دمھ المسفوك بسخاء عظیم غیر لنا من المحبة و محبتھ و احساناتھ ،
اما نستنزل بذلك قابلة  حبھ بأفظع نكران للجمیل ،م يالشكر و الطاعة . ألیس ف

  ؟نفسھ اشد العقوبات على رؤوسنا 
  

  مفاعیل الخطیئة الممیة
  

و ان تكون السعادة اخیراً مكافأة الفضیلة و راد هللا ان یكون للشریعة عقاب ،ا
بقیاس  العذاب قصاص الخطیئة . اذن حین نرى مفاعیل الخطیئة نستطیع ان نحكم

  ھذه الحیاه او األًخرى . يما على شرھا . فیمكننا ان ندرس ھذه المفاعیل ف
  

فلنتذكر ما ي ھذه الحیاة ،تماماً مفاعیل الخطیئة الممیتة الھائلة  ف ندرك ياوالً . ك
و مسرتھ فیھا ، حالة النعمة :یسكن فیھا الثالوث االقدس متخذاً  يالنفس ف يھ

  یزینھا  بنعمھ و فضائلھ و مواھبھ . فتصبح افعالھا الصالحة
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 المقدسة و حریة انباء هللا تحوزالحالیة افعاالً تستحق االبدیة .وبتأثیر النعمة 

كلذة سابقة للسعادة ي و تتمتع بعض االحیان خصوصاً بسعادة ھتشترك بقدرة هللا ،
  السماویة . فما ھو اذن عمل الخطیئة ؟

  
انھا تطرد هللا من نفسنا ، و بما ان امتالك هللا ھو مقدمة السعادة السماویة ،   )أ

 يواقع ألیست خسارة هللا ھال ي: و ف يفخسارتھ ھى دلیل على الھالك االبد
  حتماً خسارة كل خیر ھو مصدره ؟

نفوسنا  بحیاة  يكانت تحی يالتة الممیتة نفقد النعمة المقدسة ،ب) اننا بالخطیئ
و بھا نخسر  ينوع من االنتحار الروح يشبیھة بحیاة هللا . فالخطیئة الممیتة اذن ھ

ت تصحبھا . فاذا ابقى لنا هللا كان يتلك السلسلة المجیدة من الفضائل و المواھب الت
لھاتین الفضیلتین سمة المحبة ،  و لیسغیر المحدودة االیمان و الرجاء ،برحمتھ 

االصالح و التوبة . و  يتلقیا فینا خوفاً خالصیاً ، ورغبة حارة ف يفما ذلك اال ك
 الى ان نحقق ذلك تریاننا حالة نفسنا المحزنة ، و تثیر فینا نخسان ضمیر الذعة .

ئة الممیتة نصبح عبیداً لھا و لالھواء الفاسدة: ((كل من یعمل الخطیئة ھو یبالخط
). (( ھم انفسھم عبید الفساد الن االنسان مستعبد لمن 34:8عبد  للخطیئة )) (یو

  ).19:2بطرس 2غلبھ )) (
  

ثانیاً . ان اصر الخاطئ على مقاومة  النعمة الى النھایة ، فتلك جھنم بكل اھوالھا . 
یا  ي((اذھبوا عنفیطرده هللا  و یحرمھ  السعادة :مخجل ،   يءنھ  یتشبث بكل دنال

ي عذاب تجمم المكیال ف ھذه االبدیة) .41:25(متى  مالعین  الى النار االبدیة )) )
بداءتھا  يال تیرح متجددة كأنھا ف، بعد مرور مالیین من االجیال ، النھاالھالكین .

.  
  ةالخطیئة العرضیة االختیاری

  
  يلتنظراً الى الكمال ، ان الفرق عظیم جداً بین الخطایا العرضیة المفاجئة و ا

. ترتكب عن قصد و اختیار و رضى تام  
 

م  یخطئون احیاناً خطایا مفاجئالخطایا المفاجئة . ان القدیسین انفسھ  
بعدم االنتباه اة عن ضعف ارادة بتركھم ذواتھم ینجذبون بعض الوقت ،  
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او الى  او الى الدینونة ،م الروحیة ،اوالى عدم الفطنة ،ریاضاتھ يالى التھاون ف

ً انھ یؤسف لھذه  اوكلمات تضاد المحبة ، الى كذب خفیف النتحال االعذار .حقا
غیر انھا . ال تصد عن الكمال الن االلھ . و النفوس الحارة تبكیھا بمرارةالنقائص ،

) 14:104(مز  نھ عارف بجبلتنا ))(( الا بسھولة :ح العارف ضعیفنا یعذرھالصال
لنا لیس ممن ال  يان الحبر الذ ) .26:8. (( الروح ایضاً یعضد ضعفنا )) (رو

وفوق ذلك اننا نصلحھا حاالً بافعال  ).15:4یستطیع ان یرتي المراضنا )) ( عبر
ا الصادرة ندامة و اتضاع و محبة ، و ھذه اكثر دواماً و الصق باالدارة من الخطای

ان نقلل عددھا و  أمر ھذه الخطایا ، ھو يكل ما یجب ان نفعلة ف عن ضعف .
الوصول الى سببھا و  يا) بالتیقظ نستطیع ان نقّللھا : فلنسع فنتجنب القنوط .

النعمة االلھیة منھ نستأصلھ . لكن بدون تسرع و ال ھم ، بل باتكال أقوى على 
ھ كما ع كل تعلق بالخطیئة العرضیة .النباالخص ان ننز يو نعتنعلى جھودنا .

(( ان تعلق قلب االنسان بالخطیئة العرضیة یفقد الحظ القدیس فرنسیس سالس :
  حاالً عذوبة العبادة نفسھا )) .

  
(( قنوط و استیاء من یغتاظون من انھم قد بتجنب القنوط و االستیاء ، يب) و نعتن

فرنسیس سالس ، مدخل العبادة ).  اغتاظوا ، و یغتمون من انھم قد اغتنموا )) (
تضطرب و تقلق حین نرى اننا  يان ھذه الحركات تصدر عن صمیم انانیتنا ، الت

علینا ان ننظر الى نقائصنا بحلم ، كما نتجنب  ھذا النقص ، يغیر كاملین . فلك
ً ،لى نقائض االخرین ،و نبغض نقائصنا و سقطاتنا ،ننظر ا  لكن بغضاً ھادئا

 ً بعزم ثابت و ھادئ ان نستخدم ھذه  و قاصدینضعفنا و شقاءنا ، عارفین تماما
  اشد . بأمانة اكثر و محبةي النقائص لمجد هللا ، مكملین و اجبنا الحال

  
 يعائق كبیر فى سبیل نمونا الروح يھر ان الخطایا العرضیة المقصودة ،غی

  یلھارداءتھا و مفاع ينتحقق ذلك فلننظر ف يو لكفعلینا ان نكافحھا بشدة .
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  رداءة  الخطیئة العرضیة
  

 شك انھا ال الا اكبر شر بعد الخطیئة الممیتة .الحقیقة انھ يوف، يانھا  شر ادب
ً ،و تقوم تحولنا عن غایتنا ، ً ثمینا لكنھا تعرقل سیرنا الى االمام و تخسرنا وقتا

مادة خفیفیة  ي فالواقع مخالفة هللا يھي ف انھا إھانة l . يخباثتھا على االخص ف
عین االیمان شئ قبیح حقاً ،  ي، وھي ف يالترو  بدون ریب ، لكنھا مقصودة بعد

  النھا تعارض عظمة هللا غیر المتناھیة .
وھوانا و هللا و مجده من جھة ،اھانة l و احتقار : الننا نقابل بین ارادة  يا) ھ
واتنا على هللا ! یا لھا و تجسر ان نفضل ذنا و مجدنا الباطل من جھة أخرى ،ملذت

فى سبیل ارادتنا  يمن اھانة ! ان ارادة حكیمة و عاقلة و مستقیمة للغایة ، تُضحَّ 
(( ان ھذا ھو كالقول :  و الھوى !  قالت القدیسة تریزا : الكثیرة التعرض للضالل

و  ال اجھل انك تراه ، يانالعمل یغیظك فانا لن اترك عملھ .، مع ان ھذا  يرب
اي و  میلي ال ارادتك .  غیر انى ارغب ان اتبع ھوالعلم انك ال تریده ، اعلم حق

االسلوب ؟ اما انا فارى العكس ،ارى انھا  و ھل ھذا أمر تافھ ان أجرى على ھذا
  و ان تكن بحد ذاتھا تافھة )) .خطیئة ثقیلة جداً ،

  
وامره اعتنا ألنمجد هللا بط ي: ك يھذه انتقاض لمجد هللا الخارج یئتناب) فبخط

ً وعن محبة . نختلس مادة خفیفة ، يولو فو الحال اننا اذ نرفض الطاعة ،تماما
ً عن ان نصرح كمریماننا نرید ان نعظم هللا ف كل  يقسماً من ھذا المجد . فعوضا

ھذا الشئ  ينرفض فعالً تعظیمھ ف ) .46:1الرب )) (لو  ياعمالنا : ((  تعظم نفس
  ذاك. ياو ف

  
ً ،ج) انھا نكران جمیل  اال ان هللا یغمرنا بإحساناتھ الكثیرة الننا احباؤه .واذ ایضا

نأبى علیھ ھذه التضحیھ و محبتنا لھ فطلب منا بدل ذلك عرفاننا جمیلھ ،نعرف انھ ی
ً عن ان نلتمس رضاه ال نخشى اغاظتھ ،فینتج من ذلك فتور الصغیره . و عوضا

  صداقنا l : ان هللا یحبنا حباً مطلقاً ، و یطلب يف
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الینا مقابل ذلك ان نحبھ من كل قلوبنا : (( احبب الرب الھك بكل قلبك و كل نفسك 

؛ ي) . اما نحن فال نعطیھ االجزءاً منا و نحتفظ  بالباق37:22و كل ذھنك )) (متى 
ھ ، و ال صداقنتنا ل ينتردد نحن فلنا ، يو فیما نرید ان نحافظ على صداقھ تعال

ي االندفاع و ذلك خشونة و نقصاً ف يفمن الواضح ان فوى فلب متقّسم .نعطیھ س
  یضعف صداقنا مع هللا .السخاء ،

  
  مفاعیل الخطیئة العرضیة االختیاریة

  
، تحرم نفوسنا ھذه الحیاة  يان الخطیئة العرضیة المرتكبة بتواتر و قصد فاوالً .

ً النعم و تمھد لنا كثیراً من النعم ، السبیل الرتكاب الخطیئة و تضعف تدریجیا
  الممیتة .

  
  ا) الخطیئة العرضیة ال تعدم النفس ال النعمة المقدسة و ال المحبة االلھیة فحسب . 
بل تحرمھا نعمة جدیدة كانت تنالھا لو قاومت التجربة .و تحرمھا ایضاً درجة من 

 ان و تحرمھا درجة من حب كان یشاء هللاكان یمكنھا ان تحوزھا بأمانتھا .المجد 
  خسارة كنز أثمن من العالم بأسره ؟بھا . ألیس كل ذلك خسارة جسیمة ،یھ
  

االنسان ذاتھ  یقدم بھ يذلك السخاء ، الذ يف يالحرارة ، أعن يب) انھا نقص ف
ً للدنو  الواقع ان ھذا االستعداد یفرض مثاالً  يكلھا l . و ف ً و مجھوداً ثابتأ سامیا

  فق مع ھذین االستعدادین .العرضیة ال تت الیھ . والخطیئة
  
ً عن ان تكون  س) ال شیئ یوكَّ 1ً مثالنا االعلى مثل التعلق بالخطیئة : فعوضا

الجل هللا ونقصد قمم الفضیلة ، نقف عمداً طول الطریق  يءمستعدین لنعمل كل ش
و ھكذا  نضیع وقتاً ي نتمتع ببعض لذات خفیفة محرمة .كوسط النحدر ، يو ف

ً . و ننقطع ع یعة نتلھى بقطف بعض زھرات سر ين النظر الى العالء، كثمینا
دعینا الیھا باسمنا  يالت و تبدو لنا ذرى الكمالالذبول. عندئذ نشعر بالتعب ،

ان نطمح الى  يلیس من الضرورفى نفسنا ،الخاص بعیدة ووعرة جداً . فنقول 
المثلى غیر  مثل ھذا العلو ، فنقدر ان نعمل خالصنا بمشقة أقل .و تعود لنا الغایة

  جذابة . و بعد ھذا كلھ
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صداقات و ھذه النقول : ان حركات العجب بالذات ،و اللذات البدنیة الطفیفة ،

  ان نتخذ نصیبنا منھا . فینبغيال مناص منھا .الحسیة ،و تلك النمائم ،
  
طوات ) عندئذ تنكسر فینا الحمیة للتسلق الى ذرى الكمال . و قد كنا قبالً نسیر بخ2ً

رشیقة یعضدنا االمل للوصول الى غایتنا . فأخذنا نشعر بثقل النھار و بالتعب ، و 
حین نرید العود الى االرتقاء اتنا ، فالتعلق بالخطیئة العرضیة یصدنا عن التقدم . 

ً ان یحلق ف فالعصور المربوط  باالرض انھ یسقط الى العلو ، يیحاول عبثا
ً . ھكذا اذ تكون نف وسنا مرتبطة بعالئق  النرید العدول عنھا ، االرض مھشما

تھبط حاالً و تكاد تتھشم بما تعانیھ من الجھد الباطل .الشك انھ یخیل لنا احیاناً اننا 
لق ف و لیس لنا یا لالسف ! تمسكنا رباطات أخرى ،مراقى الكمال .لكن  يسنحَّ

 يمحبة الذھنا اذن خمود القطعھا كلھا الواحدة تلو االخرى .ل يالثبات الضرور
  یقلق البال .

  
ھو الزلق قلیالً حتى الخطیئة الممیتة . الن خطر العظیم الذي یتھددنا عندئذ ،) فال3ً

رمة تنمو ،امیا حتى انھ یحین الوقت  و تنقص نعمة هللا فینا ،لنا الى اللذات المحَّ
ھ بقدر النمو امیالنا الى اللذات الفاسدة ،تن نخشى فیھ االستسالم الى اعدائنا . يالذ

الكسل داد تطلبھ . النھ ال یشبع ابداً الیوم یجعلناما نجاري ھذا العدو الخائن یز
نختصر خمس دقائق من وقت تأملنا .  و غداً یتطلب عشراً . و الشھوات البدنیة ال 

تجسر ان تطلب اكثر قلیالً . این   تطلب الیوم سوى بعض انحرافات طفیفة ، غداً 
نطمئن بالنا و نقول ما ھذه سوى خطایا  لخطر ؟ ثمالوقوف على ھذا المنحدر ا

عرضیة . لكنھا یالالسف ! تقترب قلیالً فقلیالً من الخطایا الثقیلة ، فتتجدد الغباوة 
 ً ً عمیقا و قد . انھا نار كامنة تحت الرماد ، و تشوش المخیلة و الحواس تشویشا

فتتحفز  لتلسع ھ ،حضن فيتصبح موقداً لحریق ھائل انھا االفعى یدفئھا االنسان 
ً بقدر ما یكون التعرض لھ ما نخاف  فریستھا و تسممھا   . و یكون الخطر قریبا

  كانت تصون قلعة القلب تسقط يھذا الخطر : ثم نألفھ و ندع  الحصون الت
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ُ◌ فیھ العدو بوثبة ھائجة و یتغلغل ف ي، فیبلغ الزمن الذالواحد تلو اآلخر  يینقضُّ

  اما ما یزید خوفنا فھوتناقض نعم هللا عموماً بنسبة نكثنا العھود . موضع .ال
لھ (( منان النعم قد وھبت لنا بقدر  مساعدتنا لھا :الواقع لشریعة الھیة ، ي) انھا فا 

فبتعلقنا  ).12:13لھ یؤخذ  منھ)) (متى  يیعطى و یزداد و من لیس لھ فالذ
نفوسنا و لھذا تقل النعم  يقھا عن العمل فبالخطیئة العرضیة نقاوم النعمھ و نعی

فھل مقاومة اھواء الطبیعة الفاسدة ، العادیة علینا . فاذا كنا مع الغزیرة لم نقَو على
  نقدر ان نقاومھا على قلة النعم و خمود القوى ؟_

ال تعود تشعر نفس من جمع الحواس و من السخاء ،فعندنا تخلو وفوق ذلك ،ب) 
تستحثھا بھا النعمة على الخیر . فتختنق ھذه  يالتكات الداخلیة ،داً بمثل ھذه الحراب

اال  الحركات بضوضاء ما یسقظمن االھواء ._ ت) ال تستطیع النعمة ان تقدسنا
فعوائد اللذة المكتسبة من التعلق بالخطایا العرضیة بطلبنا ایاھا ببعض تضحیات ،

ج مع االب اللمان : (( تتجعل ھذه التضحیات اصعب كثیراً .یمكننا اذن ان نستن
تققل االنوار و االلھامات  يالتتأتى من تكرار الخطایا العرضیة ،دمار النفوس یان

مقاومة  يو تقلل النعم و النعزیات الداخلیة ، و تخمد الحرارة و الشجاعة فااللھیة ،
كاثره ، ، و الضعف و السقطات المت يالروح فینتج من ذلك العمى و ثبات العدو .

  یخطأ المرء دون شعور بخطیئة حین تؤسر العاطفة ، النھدة و عدم الشعور ،و العا
  
  

ً . ان مفاعل الخطیئة العرضیة ف لنا ان   يترینا كم ینبغى ،الحیاة االخر يثانیا
التى ال تطاق  : عذاب المطھر و آالمھ يو ھذه المفاعیل ھ .نخشاھا و نتجنبھا 

و ، يال شك ان ھذا المطھر غیر ابد  .سنین هللا یعلم مدتھا . و حرمان رؤیة هللا
  كلیھما  فواحد . يھذا ما یمیّزه عن جھنم . أما العذاب ف
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  اسباب التكفر عن الخطیئة ووسائلھ
  

  اسباب التوبة
  

 . l ثالثة اسباب اساسیة تلزمنا بعمل التوبة عن الخطایانا : واجب عدل بالنسبة
  المسیح . واجب المنفعة الشخصیة و المحبة .واجب ناتج عن اتحادنا بیسوع 

  
W واجب عدل بالنسبة  

  
ً من المجد الخارج النھا، يحقیق تعّدٍ  يان الخطیئة ھ الواجب  يتسلب هللا قسما

بحد ذاتھا على  يبان نعید l ما سلبناه ، فیما ان االھانة ھ يلعظمتھ . فالعدل یقض
فعلینا اذن ان نكفر عنھا كل  ا تماماً .االقل غیر محدودة ، فال یمكن البتة اصالحھ

و بقدر جسامة خطایانا و بقدر ما غمرنا هللا باحساناتھ ، حیاتنا . و ھذا االلزام كبیر
بالمعمودیة قد اتخذنا  يواجب ناتج عن اتحادنا بجسم یسوع السر كثرة عددھا .

اتخذ ، و مع كونھ عدیم الخطأ قد لینا ان نشاركھ فى استعداداتھ  .فعبالمسیح .
علیھ إثم كلنا )) ، ثقل خطایانا بل مسؤولیتھا :(( ألقى الرب  يكرأس الجسم السر

لذلك عاش عشیة توبة منذ اول ھنیھة الحبل بھ  حتى الجلجلة . واذ ) .6:53(اشعیا 
یعة القدیمة ال  یمكن ان یرتد بمحرقات الشر يعرف حسناً ان غضب ابیھ السماو

اة تكون ك يو لكقاوم كل الذبائح .یقوم م يك، قدم ذاتھ كذبیحة ، ل اعمالھ مضحَّ
مات على الصلیب ذبیحة لطاعتھ بحریة الطاعة ،و كل حیاتھ استشھاد مستمر ،

  ) .8:2 يوحبھ : (( صار یطیع حتى الموت موت الصلیب )) (فیلب
  

من  تتطھر يلك،اراد ان تتحد اعضاؤه بذبیحھ ، يو بما انھ رأس الجسم السر
من الخطیئة  يءذبائح تكفیر معھ .فاذا كان یسوع الطاھر و البرخطایاھا و تكون  

ذبیحتھ  يفعلینا نحن الخطأة ان نشاركھ فر عن خطایانا بتوبة قاسیة جداً ،، قد كف
  بسخاء یعادل جسامة خطایانا .
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ح داود رو يان نحترم ف(( علینا عند تالوتنا المزامیر ،یقول لنا االب أولیھ : 

 يالتوبة ، و نطلب باتضاع قلب و حرارة و ثبات من هللا االشتراك بھذه التوبة ، ك
یانا ،و و یحملنا على كره خطایسوع التائب ، یعمل روحھ فینا ، و یجعلنا نظراء 

تشترك بفضیلة  النھاعندئذ تكون توبتنا أفعل بكثیر .على التكفیر عنھا معھ .
یكفر فینا و  يوض وحدنا ، بل یسوع ھو الذالمخلص نفسھا : لسنا نحن الذین نعّ 

ً : (( كل توبة خارجیة ال تصدر عن روح یسوع لیست اكیدة  معنا . و قال ایضا
عن روح سیدنا لكن صادرة ن ان یمارس اماتات  عنیفة جداً ،صادقة . یقدر االنسا
فال یمكن ان تكون توبة مسیحیة . الن یسوع ابتدأ بھا على یسوع التائب فینا ،

سوع من رض بشخصھ و نفسھ و ھو یكلمنا فینا ... اذن ال یفینا ھذا االتحاد بیاال
  انھ یعطى ھذه االعمال اكبر قیمة .عواطف التوبة و اعمالھا ،

   
  وسائل التوبة

  
منھ ان یسكن و نلتمس نمارس التوبة بوجھ اتم ،علینا ان نتحد بیسوع التائب ، يلك

و بأعمال توبتھ. ان المزامیر تعلن ھذه  ثم یشركنا بعواطف فینا بروح التضحیة ،
نرى  یاl... يالمزمور الخمسین : ارحمن يالعواطف بأجلى بیان ، و خصوصاً ف

  كل  حین))  يف يامام يیتذكر خطایاه دائماً و یتوجع : (( خطیئت يفیھ النب
الذھن بالتفصیل : ھذاما یشوش  ي) . الشك انھ ال یجوز تردید الخطایا ف5:50(مز 
التذكر فیھا  باالجمال و  يالمخیلة تأملھاو ینشئ تجارب كثیرة . غیر انھ ینبغ على

  ال سیما بابراز عواطف االنسحاق و االتضاع .
  

 يلم یبق لدینا سوى االلتجاء الى رحمتھ كان اھنا االلھ القداسة بالذات ، فبعد
ث  اذن فلنلب ... الخ )) . يیا هللا ... و امح معاص ينلتمس عفوه : (( ارحمن

:  يالقدیس فیلبس نیر متحدرین كثیراً من نفسنا ، و نجدد من صمیم قلوبنا صالة
  احذر فیلّبس  و ال فانھ یخونك )) . ي(( یا الھ
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  التوبة
  اعمال التوبة

  
اذا جعلنا نصب اعیننا ھذا ان تكن ھذه االعمال شاقة جداً ،فانھا تبدو لنا سھلة ، و

احد المفلتین من المطھر ، و لو ال  يمفلتین من جھنم ، انأحد ال يالفكر دائماً : ان
و  يیذلنيء استحققتھ كثیراً  اذن ال ش يرحمة هللا لكنت اآلن فیھا أكابد العقاب الذ

  . يیقھرن
  

  : ياما اخص اعمال التوبة التى یجب ان نقوم بھا فھ
  

قبل كل  ولھاقبالعنایة االلھیة ان تبعثھا لنا ،قبول الصلبان التى تشاء  :اوالً 
ان اكبر برھان  شيءبتسلیم من صمیم الفؤاد و بفرح . یعلمنا المجمع التریدنتیي

عن محبة هللا لنا ھو قبولنا ، كترضیة عن خطایانا ، كل ما یبلونا بھ تعالى من 
البالیا طبیعیة كانت او ادبیة  المصائب الزمنیة . فلو اتفق لنا اذن ان نتحمل بعض

زوال الحظ و االخفاق  و الھوان و ضغط االمراض و  كعدم اعتدال االنواء،
ً عن نتفجع بمرارة ، فلنقبل كل ذلك بتسلم عة ،حسب ما تدفعنا الیھ الطبی،فعوضا

لمحن لھو من متحققین اننا نستحقھا بسبب خطایانا ، و ان الصبر وسط اھادئ ،
كن حین بدء االمر اال بخضوع عادي . ل يفال نتحمل ذلك ف افضل وسائل التكفیر .

نتحقق انھ بذلك تتلطف اوجاعنا و تأتي بثمرة ، یبلغ بنا االمر قلیالً الى تحملھا 
ً ، و ھكذا نكون سعداء ان نختصر مطھرنا ، و نشابھ  بشجاعة و بفرج  ایضا

و  كل ثماره اھنّاه . عندئذ ینشئ الصبر يد هللا الذو نمجبزیادة االلھ المصلوب ،
  فعل محبة حقاً : یكون النھیطھر نفوسنا تماماً ،

  ).2:9(( ثق یا بني مغفورة لك خطایاك )) (متى 
  

ثانیاً . فلنضف الى ھذا الصبر تتمیم واجبات حالتنا بامانة و بروح التوبة و التكفیر 
ذبیحة الطاعة (( ان الطاعة خیر من الذبیحة و  ي. فالذبیحة االكثر قبوالً عند هللا ھ

)  . الحال ان واجب الحالة ھو 22:15لواالصغاء افضل من شحم الكباش )) ( ام
لنا التعبیر الصریح لالرادة االلھیة . فاكمالھا على اتم ما یمكن انما ھو تقدمة  

  اكمل ذبیحة l ، ھو
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الن ھذا الواجب یالزمنا منذ الصباح حتى المساء . ھذا یصدق المحرقة الدائمة ،

: فبطاعتھم القانون العام او الخاص بأمانة، و من یعیشون حیاة مشتركة  يحقیقة ف
ال بتتمیمھم بشجاعة ما یفرضھ علیھم الرؤساء  او ینصحونھم بھ ، یضاعفون اعم

و یستطیعون ان یكروا مع القدیس یوحنا بركمانس الطاعة و التضحیة  و المحبة ،
ً ف يھ ي: (( ان اعظم افعال توبت من  يالحیاة المشتركة )) . و یصدق ھذا ایضا

رص آلباء  العائالت و یعیشون من العلمانیین عیشة مسیحیة  . فكم تسنح من الف
یقدموا l   يكواجباتھم الزوجیة و التربویة  ، الذین  یحافظون على كلامھاتھا  ،

تضحیات كثیرة قشفة ، تكون لھم اكبر مطھر لنفوسھم ؟ و الخالصة ھى تتمیم ھذه 
  و بروح التكفیر و التوبة . ،جل هللالواجبات مسیحیاً بشحاعة ال

ً  ما ھ ً . من اعمال التوبة ایضا خصوصیة یأمر بھا الكتاب المقدس ،  يثانیا
  كالصوم و الصدقة .

الشریعة القدیمة من اكبر وسائل التكفیر . ھذا ما كانوا یسمونھ  يا) كان الصوم ف
ن الشھر السابع الیوم العشر م ي(( حزن النفس )) : (( ھذا یكون لكم رسماً ابدیاً ف

ھو و الغریب و الدخیل فیما  بینكم .تذللون نفوسكم  و ال تعملون عمالً الصریح 
  ) . 31و  29:16سبت عطلة لكم تذللون فیھ نفوسكم رسماً ابدیاً )) ( احبا 

((اما العشر من الشھر السابع ھذا فھو یوم الكفارة محفالً مقدساً یكون لكم تذللون  
التاسع  يو قیدة للرب  .انھ سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم ف فیھ نفوسكم و تقربون

 ي)  . و لك32و 27:23من الشھر من العشاء الى العشاء تسبتون سبتكم )) ( احبا 
ان  یرافق بعواطف االنسحاب و الرحمة : (( ما  يیأخذ الصوم مفعولھ، كان ینبغ

. انكم فى یوم صومكم  بالنا صمنا و انت لم تَر وّعنینا  نفوسنا و انت لم تعلم 
تجدون مرامكم و تسخرون جمیع عملتكم  . انكم للخصومة و المتاجرة تصومون 

العالء . اھكذا  يو لتضربوا بلكمة النفاق . ال تصوموا كالیوم لتسمعوا صلواتكم ف
االنسان نفسھ : أإذا حنى رأسھ  يفیھ یعّن يآثرتھ الیوم الذ يیكون الصوم الذ

اِلمسح و الرماد تسمى ذلك صوماً ویوماً مرضیاً للرب . ألیس كالبردئَّ  و افترس 
  ھذا
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 التوبة
 

 آثرتھ حل قیود النفاق و فك ربط النیر و اطالق المضغوطین يھو الصوم الذ
احراراً و كسر كل نیر  . ألیس ھو  ان تكسر للجائع خبزك و ان تدخل  و ان 

یان ان تكسوه و ان ال تتوارى تدخل البائسین المطرودین بیتك و اذا رأیت العر
الشریعة الجدیدة فالصوم ھو ممارسة  ي) .اما ف7_3:58عن لحمك )) ( اشیعا 

و لكنھم یصومون الحزن و التوبة . كذلك لم یصم الرسل مادام العروس معھم  
یصومون. ریسیون نصوم كثیراً و تالمیذك ال (( لماذا نحن و الفحین یرتفع عنھم :

رس ان ینوحوا ما دام العروس معھم ؟ و لكن عیستطیع بنو الفقال لھم یسوع ھل 
) . 15و  14:9( متى   ایام یرتفع فیھا العروس عنھم و حینئذ یصومون )) يستأت

صام مدة اربعین نھاراً و لیلة  لما اراد ربنا یسوع المسیح ان یكفر عن خطایانا ،
وم و الصالة : (( و و علم تالمیذه انھ ال یمكن اخراج بعض الشیاطین اال بالص.

) . و لما كانت الكنیسة 20:17ھذاالجنس ال یخرج اال بالصالة و الصوم)) (متى 
و البیرامونات و االصوام ي أمینة على ھذه التعالیم ، سَّنت الصوم االربعینّ 

الواقع ان كثیراً  يتتیح للمؤمنین فرصة للتكفیر عن خطایاھم . و ف يالمختلفة لك
الشرب  يباشرة او بواسطة عن الشھوات البدنیة ، و االفراط فتنشأ مایا ،من الخط

یبلغ  ياصالح ذلك من االمتناع عن المآكل ، الذ يو االكل ، وال شيء افعل ف
ممیتاً محبة اللذة الحسیة . لذلك صام القدیسون كثیراً حتى خارج أصل الشر ،

 او على االقلم ،اء  یقتدون بھعینتھا الكنیسة و المسیحیون االسخی ياالزمنة الت
كل وجبة عن بعض االطعمة ،  ياذ یمتنعون فیقربون الى الصوم بحصر المعنى ،

  یقمعوا بذلك الشھوات البدنیة . يك
  

افتداء  يفعل محبة و حرمان: لھا بھاتین الصفتین نفوذ كبیر ف يب)اما الصدقة فھ
) . 11:4و خطایانا : (( إفتد خطایاك بالصدقة و آثامك بالرحمة للبائسین )) (ط

)  حین 17:4 اكُس العراة من ثیابك )) (طو ((كل خبرك مع الجیاع و المساكین و
 يفال یدع هللا السخاء البشررزق لنعطیھ لیسوع بشخص الفقیر ، نحرم نفسنا من
ً من العقاب المتوجب على بتغلب علیھ . عندئذ یترك هللا عن نفس طیبة قسما

  خطایانا.
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و بقدر ما تكون نیَّة المتصدق ء االنسان و بحسب میسور كل منا ،بقدر سخااذن 
  تامة ایضاً ، فبأكمل من ذلك یترك هللا لنا دیوننا الروحیة .

  
ي تتجھ الى التیطابق باالحرى الصدقة الروحیة ، ان ما نقولھ عن الصدقة الجسدیة

ایضاً احد اعمال  ذاھ وقت نفسھ الى تمجید هللا.وال يو فصنع الخیر مع النفوس ،
حین قال للسید الرب ، انھ لكي   یّكفرعن اشار الیھا صاحب المزامیر ، يالتوبة الت

الخطیئة یعلم الخطأة طریق التوبة : (( أعلم العصاة طرقك فیرجع الیك الخطأة )) 
  ) .15:50(مز

  
ً . اخیراً تبقى الحرمات و االماتات االختیاریة الت ا ا على نفوسننفرضھ يرابعا

اذ تعاقب تبلغ حتى أصل الشر ، يو خصوصاً عن الخطایا التكفارة عن خطایانا ،
  بحثنا عن االماتة . يساعدتنا على ارتكابھا . ھذا ما نبینھ ف يو تھذب القوى الت
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 االماتــــَـــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 
ھدفھا  ا الماضیة كالتوبة . غیر انان االماتة تساعد على تطھیرنا من الخطای

بتقلیلھا حب اللذة منبع رة و المستقلة ،االساسى ھو و قایتنا من الخطایا الحاض
  خطایانا . سنشرح طبیعة االماتة و ضرورتھا و ممارستھا .

  
  طبیعة االماتة

 
بمظاھرھا  نجد سبع عبارات اساسیة فى كتبنا المقدسة للداللة على االماتة 

  المختلفة .
  

تلمیذاً  ياوالً . كلمة الرفض : (( ان لم یرفض جمیع اموالھ فال یستطیع ان یكون ل
) . تمثل لنا اآلماتة كفعل تخل� عن الخیرات الجل اتباع المسیح ، 33:14)) ( لو 

  ) .11:5ھذا ما عملھ الرسل : (( تركوا كل شيء و تبعوه )) ( لو 
  

فلیكفر بنفسھ و یحمل  يمن اراد ان یتبعنثانیاً . نكران النفس او الكفر بالذات : ((
  الواقع ان اشد اعدائنا . ي) . و ف23:9)) ( لو  يصلیبھ و یتبعن

  
فعل یجرح ما فسد من امیال الطبیعة  يثالثاً . غیر ان لالماتة و جھة ایجابیة : و ھ

  وو ... )) يعلى االرض الزن يو یمیتھا : (( امیتوا اعضاءكم الت
  ) .13:8تم بالروح اعمال الجسد فتحیون )) (رو) . (( ان ام5:3(كو 

  
  رابعاً .انھا فوق ذلك صلب الجسد و شھواتھ : بھا نستمر ، كما یقال ،

  
 5_2 يالالھوت النسك
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الصالة و العمل . (( الذین للمسیح صلبوا  يقوانا بالشریعة االنجیلیة ، اذ نشغلھا  ف

  ) .24:5)) ( غال  اجسادھم مع اآلالم و الشھوات
  

خامساً . متى استمر ھذا الصلیب ینشئ شكالً من الموت و الدفن ، نظھر بھما اننا 
نحیا معھ حیاة جدیدة : (( قد ّمتُم و  ينموت عن انفسنا تماما و ندفن مع المسیح ك

) . (( ُدفنّا معھ بالعمودیة للموت )) 3:3هللا )) ( كو يحیاتكم مستترة مع المسیح ف
  ) .4:6(رو 

یوضح القدیس بولس ھذا الموت ، استعمل عبارة اخرى :كما ان فینا  يسادساً .لك
بعد المعمودیة انسانین االنسان العتیق الكابت فینا او الشھوة المثلثة ،و االنسان 

 يان نخلع االنسان العتیق لك يالجدید  او االنسان المتجدد ، قد صرح انھ ینبغ
سان العتیق مع اعمالھ ، و البسوا االنسان الجدید )) نلبس الجدید : (( اخلعوا االن

  ).10و 9:3(كو
سابعا . و بما ان الیتم دون جھاد فقد صرح الرسول ان الحیاة جھاد :(( قد 

... احتمل المشقات و اعمل المبشر)) .  يجاھدات الجھاد الجمیل و اتتممت شوط
یعاقبون اجسادھم ) .وان المسیحیین ھم مجاھدون اومصارعون 10و  7:4تیمو 2(
یستعبدوھا ینتج من كل ھذه العبارات و ما یشبھا ان االماتة تتضمن   عنصراً  يك

ً : الواحد سلب و النزع . و اآلخر ایجابي و ھو  و الرفض يوھو التخل يمزدوجا
صلب و الموت ، مصارعة االمیال الفاسدة و الجھد الماتتھا و قتلھا . و الصلب

  نحیا حیاة المسیح. يشھواتھ ، لكالجسد ،االنسان العتیق و 
  

ھذه االیام استعمال عبارات ملطفة ،تدل  يعبارات حدیثة . یجب البعض ف
فیقولون على  باالخرى على الھدف المنشود اكثر منھ على الجھد المفروض .

هللا . ان  و یھذب ارادتھ ،و یوجھ نفسھ الىو یملك ذاتھ ،ان ان یصلح نفسھ ،االنس
نفوسنا و التسلط علیھا غیر   بشرط ان نبین  ان اصالحدة ،ھذه العبارات سدی

  ممكن اال بمحاربة االمیال الفاسدة الكامنة
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  االماتة

  
و ال  .فینا واماتتھا . و انھ الیمكن ان نھذب ارادتنا اال بقمع القوى الدنیا و تدریبھا

و بعبارات رد عن المخلوقات و نزع الرذائل .االتجاه الى هللا اال بالتجیمكن .
 ي،و ینبغ المقدس االماتة كما یعمل الكتاب ياخرى ، تجب معرفة ضم مظھر

للوصول ي تبیان الغایة من االماتة قصد التعزیة ، لكن دون اخفاء الجھد الضرور
  الیھا .

  
ا  نخضعھي تحدید . اذن یمكننا ان نحدد االماتة ھكذا : مصارعة االمیال الردیئة لك

فضیلة مفردة ،بل مجموعة فضائل لیست االماتة اذن ة l .لالرادة و نخضع االراد
بل الدرجة االولى لكل الفضائل ، فتقوم  بالتغلب على الصعوبات ، ابتغاء اعادة ،

فیتضح لنا ان االماتة لیست غایة   القوى العقلیة الى نظامھا المتسلسل . يالتوازن ف
و ال یتجرد عن الخیرات سمى ،سان نفسھ اال لیحیا  حیاة ابل واسطة : ال یمیت االن

  یمتلك افضل الخیرات الروحیة ، و ال یكفر بنفسھ اال لیتملك يالخارجیة اال ك
عن ذاتھ اال لیحیا حیاة یسوع   وال یموتوال یصارع اال لیتمتع بالسالم ، هللا ، 

  حیاة هللا . اذن ان االتحاد باl ھو غایة االماتة . بھذا  نعرف ضرورتھا معرفة اتم 
  

  ضرورة االماتة
  
  

   .یمكن درس ھذه الضرورة من وجھة مزدوجة ، و جھة الخالص ،ووجھة الكمال
  

  ضرورة االماتة للخالص
  

ان من ال یمارسھا یتعرض  بمعنىللخالص ، يمن االماتات ما ھو ضرور
  الخطیئة الممیتة .للسقوط في 

  
مضادة للطھارة ان ربنا یسوع یتكلم عن ذلك بطریقة جلیة فیما یختص بالخطایا ال

) . 48:5قلبة )) (متى  يیشتھیھا فقد زنى بھا ف ي: (( ان كل من نظر الى امرأة لك
  ما تقود يھناك اذن نظرات ثقیلة االثم ، و ھ
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الیھا الرغبات الردئیة . فتجب اماتة ھذه النظرات تحت تبعة الخطیئة الممیتة . 

((ان شككتك  عینك الیمنى  بھذه الكلمات النافذة : ھذا ما یضیفھ  ربنا یسوعي بالتال
 يفاقلعھا و القھا عنك فانھ خیر لك ان یھلك احد اعضائك و ال یلقى جسدك كلھ ف

ذلك قلع العین بل ضبط النظر عن رؤیة  ي) . فال یعن29:5جھنم )) (متى 
ان عشتم  المشككة . ان القدیس بولس یعطینا مبرراً لھذه االوامر الباھظة : ((النكم 

) 13:8بحسب الجسد تموتون  و اما ان امتم بالروح اعمال الجسد تحیون )) (رو 
یثیرھا العالم و الشیطان .  يالواقع قلنا ان الشھوة المثلثة الكامنة فینا الت يو ف

ن باماتتھا . تنشـأ عن خالصنا للخطر ان لم نعَ  ،تحملنا غالباً على الشر، و تعرض
ن نحارب دائماً االمیال الردیئة الكامنة  فینا ، وان نھرب ذلك الضرورة المطلقة ا

من اولئك االشخاص ،  من تلك المواضیع او نيمن اسباب الخطیئة القریبة ، اع
ً ،و یحتمل ان یسقطونا ف  يالذین ثبت لخبرتنا قبالً انھم كانوا لنا خطراً حقیقیا

تجرنا الیھا  يلذات التالوقت نفسھ كثیراً من ال يالخطیئة الممیتة ، و ان نرفض ف
  الخطیئة الممیتة . يو بدنھ نسقط ف يطبیعتنا . اذن من االماتات  ما ھو ضرور

  
ً سة لتعین إلزام االماتة العاّم ،ر بھ الكنیتأممن االماتات ما  یذكرنا بھ االنجیل  الزاما

م  الشرائع تلزم تحت تبعة االث ھذهاع عن االطعمة الزفریة و الصوم .غالباً :كاالمتن
مالحظة مھمة : من البشر  يھنا ان نبد علینا. يالثقیل من لیس لدیھم عذر شرع

و لیسوا لھذا السبب معفون من معقولة ، معفون من ھذه الشرائع ،من ھم السباب 
و بدون ان یمارس االماتة  بطریقة اخرى ،و بالنتیجة یلتزمون  شریعة االماتة  .

  .ذلك ال یعتمون ان یشعروا بتمرد الجسد 
  

تفرضھا الشریعتان االلھیة و الكنیسة، فعلى  يھناك اماتات عدا ما ذكرناه من الت
ظروف خصوصیة عندما  يو فضھا على نفسھ بحسب مشورة مرشده ،كل ان یفر

 تكون التجارب اكثر الحاحاً . فیختار منھا ما سندل علیھ .
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  ضرورة االماتة للكمال
  

محبة هللا البالغة  يناه عن طبیعة الكمال . فالكمال یقوم فھذه الضرورة مما قل تنشأ
حتى الذبیحة و التضحیة بالذات . و حتى انھ حسب االقتداء بالمسیح یتعلق مقدار 

بنسبة ما نقھر نفسنا : (( بقدر ما یمیت االنسان نفسھ یتقدم ))  ينموھا الروح
ارادتنا ،  يف ان نذكر باختصار بعض اسباب تؤثر في) . اذن یك25:1(كتاب 

  لتساعدھا على ممارسة ھذا الواجب .
  

 من جھة هللا
 
 

عن و الحال اننا ال نستطیع ذلك بدون تجردنا اتحدنا باl ھو غایة االماتة  .ا) ان 
:  ي. كما یقول بكل صواب القدیس یوحنا الصلیب المحبة غیر المرتبة للمخلوقات

فكلما  عظمت المحبة تتحقق الوحدة ، ((النفس المتعلقة بالخلیقة تصیر شبیھة بھا . 
ن یحب خلیقة المحب و المحبوب... اذن م  توطد عالقة مساواة بین  الن المحبة

. ً بالمساواة  بل  يالن الحب ال یكتفینحط الى مستواھا  ،حتى الى اسفل ایضا
العابدة غیر قادرة على االتحاد الوثیق بھ و التحول   فالنفس فرض عبودیة . لذلك ی

 ھ ، الن حقارة الخلیقة أبعد عن عظمة هللا من الظلمات عن النور )) . و الحالالی
 يو فقات بشكل غیر منظم ؛ال تمیت ذاتھا تتعلق حاالً بالمخلو يان النفس الت

الواقع انھا منذ السقطة االصلیة تشعر بأنھا منجذبة الیھا و اسیرة جمالھا ، فعوض 
الى الخالق ،تسر بھا و تحسبھا كغایة .  توصل ياستخدامھا ھذه المخلوقات كمراف

 و للتخلص من ھذا االستیالء ، و جوبالمطلقة لقطع ھذا الجاذب ، ةفمن  الضرور
او اقلھ عن كل ما ال یعد كواسطة للوصول الیھ . االنفصال عن كل مالیس ھو هللا ،

ة ، قال حالة البرار ياذ قابل االب أولیھ بین حالة المسیحیین و حالة آدم حین كان ف
مخلوقاتھ و  يان الفرق عظیم بین الحالتین : (( فآدم كان یبحث عن هللا و یخدمھ ف

یعبده . اما المسیحیون فبالعكس ، اذ علیھم ان یلتمسوا هللا باالیمان و یخدموه و 
ذا تقوم نعمة منفصالً عن كل مخلوق )) . بھعبدوه متفرداً بذاتھ و بقداستھ ،ی

  المعمودیة المقدسة .
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) فاl من جھتھ قد طھرنا 1ًیوم عمادنا عقد حقیقي بیتنا و بین هللا :  يب) ُینظَّم ف

و عاھد ان یعطینا كل النعم ،و تبنانا و أشركنا  في حیاتھ ، يمن الدنس االصل
) و 2ًسخاء قد حافظ على عھوده .  يالضروریة لحفظھا و انمائھا . فنحن نعلم بأ

و ان نقترب من كمال ابینا دنا ان نعیش كأبناء حقیقین l ،قد عاھنحن من جھتنا 
ذلك ، بمحافظتنا على ھذه الحیاة الفائقة الطبیعة : و الحال اننا ال نستطیع  يالسماو

منحناه بالعماد (( یحملنا من  يالن الروح القدس الذاال بقدر ممارستنا االماتة ،
 يفجسدنا یرغب فومن جھة اخرى ، تحمل الفقر و ازدراء العذابات ، حھة على

ً . الشرف ً دائما ً و صراعا و ال نقدر ان نكون و اللذة و الغنى )) . ان فینا عراكا
ا المفرطة للمجدو التنعم و الغنى . لذلك حین یعمدن أمناء مع هللا اال برفض المحبة

و یمنحنا القوة یغرس فینا محبة الصلیب ، يكالكاھن یرسمنا باشارة الصلیب ،
المجد  يستنا الرغبة فلى حملھ . اذن اننا نخون عمادنا ان لم نحمل صلیبنا بممارع

  و محبة اللذة باالماتة ، و العطش الى الغنى بالفقر .بالتواضع ،
  

  من جھة یسوع
  
فعلینا ان نقبل منھ الحركة و االلھامات و نا بالمعمودیة قد اتحدنا بیسوع ،ا) ان

قتداء یقول : (( حیاة المسیح كانت كلھا صلیباً و ننسجم معھ . والحال ان  كتاب اال
) . اذن ال یمكن ان تكون حیاتنا حیاة لذة و 7عد  12ف 2استشھاداً )) ( كتاب 

 ي: ((من اراد ان یتبعن يھذا یقولھلنا رأسنا االلھ يامجاد ، بل حیاة اماتة . و بالتال
) . فاذا وجب على 23:9)) ( لو  يفلینكر بنفسھ و یحمل صلیبھ كل یوم و یتبعن

احد االلتحاق بیسوع ،فھذا الواجب اولى بمن یصبو الى الكمال . اذن كیف نتبع 
تاق كل حیاتھ الى اآلالم و  يو الذل الصلیب منذ دخولھ الى العالم ،حم يیسوع الذ

اللذة و  الجلجلة ، اذا احببنا ىاتخذ الفقر  و لم یزل یالزمھ حت ياالتضاع ، و الذ
و ارسلھ الینا ؟  اختاره هللا ينى ، و اذا لم نحمل كل یوم الصلیب الذاالمجاد و الغ

ان نكون  یقول القدیس برنردوس : (( عار علینا ، تحت إمرة رأس مكلل بالشوك
  و نخاف اقل عذاب )) .اعضاء نتأثر من ال شيء ،
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  نحمل نلتئم مع یسوع المسیح و نقترب من كمالھ ، علینا اذن ان يفلك     
  صلیبنا مثلھ .     

  
ً جدیداً على صلب جسدنا .  )ب ان یسوع قد اذا تقنا  الى  الرسالة نجد ثم باعثا

تثمر  یب اذن نساعده على خالص اخوتنا ،و. فبالصلخلص العالم بالصلیب 
ھذا ما كان ینعش القدیس بولس آالم المخلص . يى قدر ما نشترك فغیرتنا عل

ینال النعم للكنیسة : (( أتم ما   يلك م معلمھ ،جسده آال يعندما  كان یتمم ف
  ھو الكنیسة ))  يالجل جسده الذي جسم يینقص من شدائد المسیح ف

) . و ھذا ما عضد فیما سلف  ،و یعضد اآلن ایضاً النفوس الكثیرة ، 24:1(كو 
لص النفوس .ال شك ان  یتمجد هللا و يان تكون ذبیحة ك يترتض يالت یخَّ

ً امامنا  كیف نجسر لكنالعذاب قاس ، ان نتظلم ؟ عندما  نتأمل یسوع ماشیا
ي حامال صلیھ الجل خالصنا و خالصنا و خالص اخواتنا ،و عندما نتأمل ف

بھ ، و صل يوفي جلده و تكلیلھ بالشوك ،و فالحكم الجائر علیھ ، ينزاعھ وف
لم  و ما تحمل من االھانات و المتاعب صامتاً ، انناعندھا نسمع السخریة منھ ،

) . و اذا عرفنا قدر 4:12رنكاید سفك الدم : (( اننا  لم نجاھد حتى الدم )) ( عب
أفال نستحق معاناة بعض العذابات الزائلة ونفوس اخوتنا معرفة حقیقة ، نفوسنا

 يالتعدات ربنا على خالص ھذه النفوس ،وال جل مسا يالجل مجد ال ینتھ
نفوس قد ادركت ھذه االسباب ان بعض ال أھرق دمھ الجلھا حتى آخر نقطة ؟

على سموھا ، حتى منذ بداءة اھتدائھا . فعرض ھذه االسباب علیھا انما ھو 
  عمل تطھیرھا  و تقدیسھا . ياسراع ف

  
  من جھة تقدیس نفوسنا

  
بدون شك إحدى فضلیات الوسائل  يحاجة لضمان ثباتنا . فاالماتة ھ يا) اننا ف

التجربة انما ھو حب اللذة او الخوف من  يفلوقایتنا من الخطیئة . و ما یوقعنا  
 التعب و الكفاح ، خوف الصعوبة و عناء الجھاد .
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اذ و الحقیقة سوى واحد . يلیس ھو ف يفاالماتة تحارب ھذا المیل المزدوج الذ

المحرمة ،  وجة اللذات يتحرمنا االماتة من بعض اللذات المحللة ، تسلح ارادتنا ف
سھل لنا االنتصار على الشھوات الحسیة و االنانیة ، كما قال بصواب القدیس و ت

ان خضعنا بعكس ذلك للذة ،  قھرنا الشھوة و محبة الذات )) . واغناطیوس : (( ب
ین حبھا ،كیف نقوى على المقاومة  ، مجیزین  لنفسنا كل المسرات المسموح

دة الخطرة او المحرمة ایضاً على المللذات الجدیتنھض الشھوة  الحسیة الحریصة 
 ي، كأنھا منجذبة بقوة العادة الستجابة تطلباتھا ؟ فالمنحدر زلق جداً ، حتى انھ ف

یجذبنا الیھا نوع من  يالھوة الت يف يمادة الشھوة الحسیة خصوصاً ، یسھل التّرد
ً مما  یظن : نكذب ف مادة خفیفة لنعتذر و  يالدور . اما ھوة الكبریاء فأسرع زلقا

 ينتجنب أمراً یذللنا . و عندما ندنو من منیر التوبة المقدس ، نتعرض لإلخالل ف
صدق الطوبة خوفاً من اقرار یذلل . فتطلب طمأنینتنا اذن أن نصارع االنانیة  كما 

  نقاوم الشھوة الحسیة و الطمع ایضاً .
  

◌ٌ  الكمال . يالتقدم ف يب) لیس اجتناب الخطیئة بكاف  . بل ینبغ ھو  الحال اىٌّ
فكم من البشر  المانع االكبر اذا لم یكن حب و اللذة و الخوف من الصلیب ؟

الى القداسة ،لو لم یخشوا الجھد  حالة أحسن ، و یصبوا يف یرغبون ان یكونوا
خالنھ ؟ فعلینا اذن ان نذكرھم بما  الالزم للتقدم ، و ما یرسلھ هللا من المحن ألعز

 ً ن الحیاة كفاح ا يو ھو ما یعنسیحیین االولین ،للم كان القدیس بولس یكرره غالبا
الننا اقل شجاعة من اولئك الذین یجاھدون لینالوا مكافأة ارضیة ،و علیناام نخجل ،

، و الذین یمسكون عن كثیر من اللذات الجائزة ، و یلزمون نفوسھم بالریاضات 
نما ان و ذلك الجل اكلیل بال ، بیى یستعدوا لالنتصار ،الشاقة المضحكة ، لك

وعدنا بھ الیبلى : (( كل من یجاھد یمسك نفسھ عن كل شيء اما  ياالكلیل الذ
فھل نفكر فى تلك ) . اننا نخشى العذاب ،25:9( كواولئك لینالوا اكلیالً یفنى )) 

یجب ان نعانیھا سنین طویلة ، ان نعیش بدون  يالعذابات المطھریة الھائلة  ، الت
ا من المللذات ؟ ما أحكم رجال ھذا الدھر ! كثیرون اماتة ، متمتعین بكل ما یغرین

  یفرضون على
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و یربحوا بعض الدریھمات ، يو احیاناً تصرفات مذلة كنفوسھم اعماالًَ◌ قاسیة ،

 يو نحن ال نلزم نفوسنا ببعض اماتات  ،لكیضمنوا الحصول على دخل كبیر .
ان  علینا ذلك یكون الصواب ؟ يالمدینة السماویة ! أف يف ينضمن ثوابنا االبد

اراً بدون ھذه كمال و ال فضیلة ممكنة  بدون اماتة . كیف نكون اطھ نتحقق انھ ال
تمیل بشدة الى المللذات  الخطرة الردئیة ؟ كیف نكون  يالتالشھوات  الحسیة ،

قنوعین بدون كبح الشراھة ؟ كیف نمارس الفقر والعدل ایضاً ان لم نحارب الطمع 
ھواء الكبریاء و ون متضعین و دعاء ، و محبین القریب بدون قمع ا؟ كیف نك

؟ لیس من  يو ھذه الغیرة الكامنة فى صمیم كل قلب بشرالغضب و الحسد ،
فضیلة واحدة تمكن ممارستھا فى حالة الطبیعة  الساقطة بدون جھاد وصراع ، و 

ان عدم التقشف    بدون اماتة ایضاً . اذن یمكن القول مع السید ترونسون  : (( كما
، و نبع  اساس الفضائل يفاالماتة ھكل الرذائل ، و علة كل الشرور ، ھو أصل

  كل خیراتنا الروحیة )) .
و قد قال ربنا یسوع خیرات كثیرة حتى على ھذه االرض ،مصدر  ياالماتة ھج) 

و یأخذ مئة ضعف  ي: (( كل من ترك بیتاً او اخوة او اباً ، او حقوالً ... الجل اسم
 ) .29:19یرث الحیاة االبدیة )) (متى 

  
  ممارسة االماتة

  
مبادئ  . اوالً یجب ان تشمل االماتة االنسان كلھ ، جسداً و نفساً .النھ ان لم یكن 

 يالت ياالنسان كلھ مھذباً حسناً ، فھو نھزة للخطیئة . ال شك ان االدارة وحدھا ھ
جسدنا بكل حواسھ  يتكابھا ، ھالخطیئة و آالتھا الر يتخطأ . غیر ان شركاءھا ف

  االنسان كلھ ان یكون مھذباً او مماتاً . یة ونفسنا بكل قواھا : اذن علىالخارج
  

خیر   يثانیاً . ان االماتة تصادم اللذة .  ال شك ان اللذة لیست بذاتھا شراً . انما ھ
 وضعھا هللا  لھا . يحین تكون خاضعة  للغایة التایضاً ، 
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  ينسكالالھوت ال

  
یسھل ممارستھ  يلكلق بعض اللذة في تكمیل الواجب ، و الحال ان هللا اراد ان یع

واجبات سواھا من ھذا  يالعمل و ف يو فجد بعض اللذة في االكل و الشرب ،: فن
  غایة بل واسطة . يالتصمیم االلھ  يالنوع . اذن لیست اللذة ف

  
ي : ھذا ھو النظام الذ فتذّوق اللذة بقصد تحسین العمل الواجب لیس محرماَ◌ً 

دون ایة عالقة بالواجب ، انما ن ارادة هللا الجل اللذة كغایة ،وضعھ هللا . غیر ا
على االقل خطرة . الننا بھا نتعرض للزلق من اللذات الجاھزة الى االثیمة  .  يھ

النھ ل والّخفة ،الثقی يفتذق اللذة بقطع النظر عن الواجب ھوالخطیئة تتفاوت ف
اراده هللا . تقوم االماتة اذن بحرمات االنسان  نفسھ اللذات  يظام الذخرق الن

او المضادة شرائع الكنیسة . تقوم االماتة المضادة نظام العنایة االلھیة ، الردیئة
ً ف و تقوم االماتة كذلك  ال نتعرض للخطیئة . يكي نبذ اللذات الخطرة ،ایضا

 تسلط االرادة على الشعور قة مننكون على ث يباالمتناع عن ملذات جائزة ، لك
ات بل نلزم نفسنا ببعض اماتنمسك ال عن بعض المللذات فحسب ، فلھذه الغایة

قمع المیل الى اللذة ، من   يان ال شيء افضل فعملیة : فمن االختیار نتحقق ،
او بعض العذبات فوق االعمال ، فرض االنسان على نفسھ بعض نوافل من

  الواجب .
  

ً .  غیر انھ یجب ان نمارس االماتة بحكمة او برصانة : اى ان تكون بنسبة  ثالثا
) تجب 1ًو بنسبة تتمیم واجبات حالتنا : ى كل فرد طبیعیة كانت او ادبیة ،قو

مراعاة القوى الطبیعیة اال اننا حسب القدیس فرنسیس سالس : (( نحن معرضون 
و عندما  ننھكھ م ،عندما نفرط فى تغذیة الجس يحالتین ، اعن يلتجارب كبیرة ف

ھذه الحالة االخیرة ، ینزل بھ انحطاط القوى العصبیة بسھولة ،  يبزیادة )) . فف
  ياال نقرط  ف يالقوة االدبیة ، اعن ) تجب مراعاة 2ًداراة خطرة . فتضطره الى م

فرض حرمانات ال تمكن متابعتھا   زمناً طویالً ، و متى . أھملت فیمكن ان تقود 
ً  ان تكون منسجمة مع واجبات حالتنا . النھا 3ً الى الفتور .  ) یجب خصوصا

 بصفة كونھا موجبة تفضل
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  االماتة
  

مارس ام العیلة  إماتات تمنعھا عن القیام تذا الیستحسن ان على النوافل .ھ
  بواجباتھا  نحو زوجھا و اوالدھا  .

  
ل من الخارجیة ، االماتات درجات : فمن الواضح ان الداخلیة  افض يرابعاً  . ف

ان ھذه الخارجیة تسھل علینا  اال ننسى ، يالنھا تصادم أصل الشر مباشرة . لك
كثیراً ممارسة تلك . من شاء تھذیب مخیلیھ بدون اماتة عینیھ ال ینجح ابداً ، الن 

ھم من المخیلة بالصور الحسیة .لقد ضل المحدثون بسخریتتغذي  يالت يالعینین ھ
وبوا في ھذه و فعالً فان قدیسى  كل العصور الذین طحیة  .زھادات القرون المسی

اوة اجسادھم و حواسھم غیرھم من القدیسین قد عذبوا بقساالیام المتأخرة ،و
حالة الطبیعة الساقطة  يمعتقدین انھ من الواجب ان یمات االنسان كلھ فالخارجیة ،

  یكون بكاملھ l . ي، ك
  

اخفاھا  نبلغ الى  يماتة ، مبتدئین من الخارجیة لكتتابعاً كل انواع اال ياننا سنستقر
  العمل معرفة مزجھا و تعدیلھا . يف ي، غیر انھ ینبغ يھذا ھو النظام المنطق

  
  اماتة الجسم و الحواس الخارجیة

 
صوم و القطاعة اوالً . الباعث لالماتة . ا) ان ربنا یسوع أمر  تالمیذه بممارسة ال

ضرورة  قد فھم القدیس بولس أحسن منھم ، للمس . وو باماتة النظر و االمعتدل ،
 يیتخلص  من الخطیئة و من الرذل: (( بل أقمع جسد يیعذبھ ، ك يقمع الجسد الذ

    .)27:9)) (اكو يمرذوالً بعدما و عظت غیر يو استعبده حذار ان اكون  ان نفس
  .لى المؤمنین بعض ایام صوم وقطاعةففرضت عتھا ،الكنیسة ذاو قد توسطت 

  
ً ھو خادم نافع و ضرور ي ب) ما الباعث لذلك ؟ الشك  ان الجسم الھذب حسنا

حالة الطبیعة  يایضاً  ،فتجب مراعاة قواه لیقوم بخدمة النفس . غیران الجسم ، ف
الساقطة ، یلتمس اللذات الحسیة دون  مباالة بما ھو جائز او ممنوع بما ھو جائز 

  للذات المحرمة ، ویتمرداو ممنوع . و یمیل میالً خاصاً الى ا
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يالالھوت النسك  
 

ً على القوى العلیا الت  يمكان ف يف یرافقناتنھاه الیھا . انھ عدٌو خطر ، ياحیانا
فزین لتحریك ي سیرنا ،السریر و ف يالمائدة و ف حتى انھ یجد لھ غالباً معاونین متحَّ

منھا سم اللذة رب الواقع ابواب مفتوحة  ، یتس يف يشھوتھ و مالذه . ان حواسھ ھ
فمن الضرورة المطلقة اذن ان نسھرعلیھ و نقمعھ و نستعبده : و المحرمة النافذ  ،
ً . حشمة الجسد . لقمع  اال فانھ یخوننا . جسدنا نبدأ یحفظ قواعد الحشمة  ثانیا

حسن القیام و الجلوس : ففیھا  مادة غزیرة لالماتة . اما المبدأ الواجب ان یكون و
اعضاء المسیح  يو مبدأ القدیس بولس : (( اما تعلمون ان اجسادكم ھلنا قاعدة فھ

)  19و15:6كو1)) (فیكم ؟ يھیكل الروح القدس الذ ياما تعلمون ان اجسادكم ھ،
.  
  

ولیرتد كل حسب  ا) فعلینا اال نكسوه بمالبس غیر محتشمة تثیر الفضول و اللذة .
من  حكمون دائماً نظیفاً محتشماً .ال أما تقتضیھ حالتھ ثوباً بسطاً الئقاً ، على ان تك

و الحتشام خیر حلیھ حلیة للجمال ، سالس : (( البساطة و نسیسنصائح القدیس فر
 يافضل معذرة للقباحة ... فالنساء المتعلقة باالباطیل  یحملن على الریب ف

 طھارتین )) . و قال القدیس: (( على االنسان ان یكتسي بما یناسب حالتھ ، حتى
ول الفیتان و ال یقمالبسھ متبرج ، يمتأنق فقول العقالء و أھل الصالح :ال ی

اثوابھم و  يز ياما الرھبان و الراھبات و االكلیركیون  فلھم ف:متبَّذل الثبات )) .
ان زھو العالم و الغنج  ان یتقیدوا یھا :فمن العبث القول علیھمقماشھا قواعد .

  ة للعالمین انفسھم .و یمكن ان یكونا معثر یضادان حالتھم ؛
  

متناول الجمیع : فتجنب  يب) ان حسن القیام و الجلوس ھو اماتة ممتازة ، و ف
و اجلس مستقیماً دون اكراه و ال تصنع و و المخنث ، يباعتناء الجلوس المتراخ
صع رجل فوق ال تبذل كثیراً جلوسك ،و التلى الجانبین .ال تصنع و ال انحناء ع
 و ال بتثاقل الى كرسیكرجل وساقاً فوق ساق ،
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  االماتة
  

او مركعك . تجنب الحركات الفجائیة و االرشادات المشوشة : ھذه االمور بین 
بل تجعلنا  االنتباه يال تسترعصحتنا ،  يوسائل إماتة ال یؤذ يمئات سواھا ، ھ

  نتسلط على جسمنا تسلطاً عظیماً .
  

ن االسخیاء على                یفرضھا التائبوخرى ایجابیة ،أ ج) ھنا إماتات
 وما فیھا من حمیا في غیر اوانھا ، یقمعوا اجسادھم و یلطفوا يذواتھم ، ك

ً ، يیستھضوا رغبتھا ف ما   يھ التقوى : فاالماتات االیجابیة االكثر شیوعا
على  الساعدین من االساور الحدیدیة ، و ما یتحرم بھ من السالسل يیوضع ف

ھا دون و االثواب الشعریة ،او بعض جلدات حین یمكن فعلالكلى ، او المناطق 
جنب و نتمرشدنا ، يكل ذلك ان نتخذ بعنایة رأ يفعلینا ف )1(استرعاء االنتباه 

واعد كل ما یدل على الشذوذ او یّملق الزھور ، و ال نتكلم عما یكون مخالفاً لق
تیار س ، و لالخالصحة و النظافة  . فال یسمح المرشد بھذه االمور اال  باحترا

ِلِغھ الى  وقت محدود فقط . و اذا الحظ بعض عوائق من ھذا النوع او سواه َفلیُ 
. 

ذات إثم ثقیل ، ال تجرح   يثالثاً   . حشمة العینین . ا) من النظرات ما ھ
قد یشتھیھا ف يالحشمة فقط بل الطھارة نفسھا : (( كل من نظر الى امرأة لك

االمتناع عن ھذا النظر صریحاً   ي) . فینبغ28:5قلبھ) (متى  يزنى بھا ف
ذق االنسان ینظره ،بدون داع ، الى  ي.ومنھا  ماھ ذات خطر ، حین یحَّ

ب اشخاص او الى اشیاء من طبعھا ان تھیبج التجربة : ھكذا یحدرنا الكتا
(( ال تتفرس  : كون لنا جمالھا سبباً للمعثرة الی يفتاة ، ك يالمقدساال نتفرس ف

) . و الیوم حیث االباحة  5:9ء لئال تعثرك محاسنھا )) ( سیر العذرا يف
 بعرض الفساد و بذاءة االزیاء ، و حیث معروضات المسارح

__________  
  
)ان العود الى ممارسة االماتة الجسدیة ھو إحدى الوسائل األفعل للحصول على الفرح والحمیة  معاً ((فلنعد الى اماتاتنا 1(

الفرح و كان الرھبان و الراھبات  فنصبح اسعد من وقت كان .و اذا دل روح القدیسین على الجسدسة و لنمت جسدنا
منتعشین بمسرة خالصة ال یصرح العالم بھا ، فانما ذلك الن اجسادھممعذبة كجسد القدیس بولس و مالزمة  الخضوع 

  بقساوةصلبة ال تعرف اللین )) . ( االب فابیر ، القربان المقدس .)
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يوت النسكالالھ  
  

احتراس  يفبأبعض  المجتمعات أخطار كثیرة  يفوحیث تنشأ الوبیلة و المضرة ،
  الخطیئة ! يال نتعرض للسقوط  في یجب ان نتسلح ك

  
ان ،الیقف عند ثمن  ك يیرید ان یخلص نفسھ بأ يالذالصدوق ، يب) ان المسیح

، ً یمیت فضول الشھوة الجسدیة ،  يو لكن یتحقق عدم سقوطھ  فھذا الحد ایضا
جوالھ لقضاء اشبغالھ ت يعینیھ متجنباً مثالً التشوف من النافذة لیرى المارین . و ف

یضبط عینیھ منخھضتین باحتشام .و یجب بعكس ذلك ان یریحھما او لتنزھھ 
و الى صلیب وتمثال صور تقویة و الى برج جرس ،ناظراً الى بعض االشیاء ، ك

  للقدیسین  .ینعش فیھ عاطفة المحبة l و ي، لك
  

شیئاً  ھذه االماتة ان النقول ، والنسمع يرابعاً . اماتة السمع و التكلم . أ) تقتض
غیرھا من الفضائل المسیحیة ، الن و اد المحبة و الطھارة و االتضاع ،یض

) مة)القدیس بولس یقول لنا : (( ان العشرة الردیئة تفسد االخالق السلی
 كثیرة قد فسدت ، النھا أضغت الىفوسنا ) . و في الواقع ،ان ن33:15كو1(

ثیر احادیث بذیئة او مضادة المحبة . الكالم الشھري یھیج فضوالًَمَرضیاّ  ، و ی
لمحبة الشھوات و یضرم االشواق ، و یحث على ارتكاب الخطیئة .الَكالم القلیل ا

نا . علی العیال ، و على الریبة و البغضة و االحقاد يیحمل على االنقسام حتى ف
  و نتجنب مثل ھذه الشكوك ، ياذن ان نسھر على كالمنا مھما كان طفیفا ً ، ك

یكدر الطھارة و المحبة و السالمنعرف ان نصم اذاننا عن ما یمكن ان   
 

لنا ك ، فلنمت  بعض االحیان فضوذل يننجح تماماً ف يفلكب)   
 يئدة فالزا بتجنبنا االسئلة عن كل ما یتملقھ  ،او بقمعنا تلك الرغبة،

تجر الى ثرثرات غیر مفیدة و مضرة ایضاً :  يالمحادثة الت  
) .19:10(( كثرة الكالم التخلو من زلة )) (ام   

 
ى مواضیع ، فلنعتِن ان یدور الحدیث علي ج) و بما ان الوسائل السلبیة ال تكف

و أحیاناً على ما یكونمضرة فحسب ، بل صالحة و شریفة ، الغیر  
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الماتةا  
  

غیر خیالة الغیر بمالحظات كثیرة الرضانة  ،وبدون ان نثقل على حسنة ،قدوة 
  من التصنیع .

  
خامساً . إماتة  الحواس االخرى . ما قلناه عن النظر و السمع و التكلم یطابق سائر 

الى اللمس حین نتكلم عن الحواّس . سنعود الى الذوق حین نتكلم عن الشراھة ، و 
الغالب  يقول ان االستعمال المفرط للعطور ، لیس ھو فال ياما الشم فیكفالطھرة ،

ً على تھییج اللذة  .  سوى سبب یحمل على استرضاء الشھوة الحسیة ، و احیانا
و الرصین ال یستعملھا اال باالعتدال و المنفعة كبرى . اما  يالحقیق يفالمسیح

  طالق .الرھبان و االكلیركیون ، فیوجبون على ذواتھم عدم استعمالھا على اال
  

  اماتة الحواس الداخلیة
  

   ان ما تحب اماتتھ من الحواس الداخلیة ، ھو المخیلة و الذاكرة اللتان تعمالن
  الن عمل الذاكرة ترافقھ صور حسیة .،معاً 

  
ال تھیئان فقط ما یحتاجھ العقل من المواد وتان ثمینتان ،اوالً . مبدأ . تانك ھما ق
تجعلھا اقرب مناالً واوفر بصور ووقائع قیقة ،عرض الح للعمل . بل تسھالن علیھ

ھو جادب صر ركیك ، او موجز سقیم و بارد ،اشد ترغیباً :فمخت يو بالتالحیاة ،
بل ان نھذبھما ونخضع ن ،ھاتین القوتی ينالش ضعیف لعامة البشر . فعلینا اذن اال

س جماً من یجیشان  على النف قوتھما لسلطان العقل و االرادة . و اال ، فان أھمال
قتاً ثمیناً من الصالة و و تضع علیھا و الشباح ، فتشتتھا و تبدد قواھا ،الذكریات وا

ً العمل ، من التجارب المضادة الطھارة ، و المحبة و االتضاع و  و تولد فیھا الوفا
  و نعدّھما لخدمة القوى العلیا .اذن ان نھذبھما ، ةسائر الفضائل  . فمن الضرور

  
ً . قواعد  قمع زیغان الذاكرة و المخیلة ان يیجب اتباعھا . ا) فلنجتھد اوالً ف ثانیا

حالما نشعر بذلك ، االشباح و التذكارات  ياعننطرد بدون شفقة و منذ البداءة ،
  او ینقلنا إیانا الىاٍض مشوش ،اذ تذكرنا بم يالخطرة الت
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يالالھوت النسك  
 

ن ھناك ر تجارب . لكن بما اوسط غوایات الحاضر و المستقبل، فتكون لنا مصد
خطرة ،  غالباً شكالً من الجبریة النفسانیة ، ینقلنا من االحالم الباطلة الى اوھام
تضع  يفیجب ان نصون ذاتنا من ھذا التشابك ، باماتة االفكار غیر النافعة الت

 ون : اماتةخطراً. قال القدیس  الفكار غیرھا اشد  علینا وقتاً ثمیناً و تمھد السبیل
موت االفكار الردیئة . ياالفكار غیر المفیدة ھ  

نفسنا  ان نشعل يذلك ، ھ يب) ان افضل الوسائل الفعالة لبلوغ افضل نجاح ف
ادیة . مھامنا االعتی يدروسنا  و ف ياعمالنا و ف يالواجب الحاضر ف يبكاملھا ف

یھ وجت يما نحن آخذون فى عملھ ، ھ يان افضل واسطة لنحسن النجاح ف يبالتال
 كل قوتنا الى العمل الحاضر : (( افعل ما انت فاعل )) .

ب علیھم سائر واجبات حالتھم ، یوج يدروسھم و ف يو لیتذكر الفتیان ان نموھم ف
حسیة . و ان یفسحوا مكاناً ارحب لعمل العقل و التفكیر ، و مكاناً اضیق للقوى ال

 اذ یحققون مستقبلھم ھكذا یتجنبون األخیلة الخطرة .
فى كتبنا  الذاكرة و المخیلة مفید جداً لتغذیة تقوانا ، اذ نبحث غیر ان استعمال ج)

و ابدع  الكتب الروحیة عن اجمل اآلیات يصلواتنا الطقسیة  ،و ف يالمقدسة و ف
 التشابیھ و الصور . و نستخدم المخیلة لتجعلنا بحضرة هللا ،

ان نضعف  . فعوضاً عن و نتمثل بالتفصیل اسرار ربنا یسوع و العذراء القدیسة
تسھل علینا  تبعد التمثیالت الخطرة و يالمخیلة ، نمألھا من التمثیالت التقویة الت

 فھم الحوادث االنجیلیة ، و تیسر لنا شرحھا لسامعینا شرحاً وافیاً .
 

 اماتة االھواء
 

ردیئة :  ، لیست بالضرورة على االطالق يان االھواء بحسب معنى الكلمة الفلسف
ن نحسن وى حیة ، عنیفة نقدر غالباً ان نستخدمھا للخیر كما للشر ، بشرط اق يھ

ب بعض تھذیبھا وتوجیھھا الى غایة شریفة . غیر انھ بحسب اللغة العامیة ، و حس
واء الردیئة . المؤلفین الروحیین ، تستعمل ھذه الكلمة بمعنى سیئ للداللة على االھ

حة االھواء . سندل على معلومات الصال سنذكر اذن : أھم المفھومات النفسیة عن
 و الردیئة . سنسن قواعد الستخدام االھواء الحسن .
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  االماتة
  علم النفس ياالھواء ف

  
یحدث  اوالً . مفھومات . االھواء حركات عنیفة للشھوة الحسیة نحو خیر حسي ،

حسیة  أصل الھوى بعض المعرفة على االقل ياذن ف الجسم . يارتجاجاً متفاوتاً ف
لخیر مرجو ، او مكتسب او لسر یضاد ھذا الخیر . فمن ھذه المعرفة تنشأ حركات 

،   يالشھوة الحسیة . و بما ان ھذه الحركات عنیفة و شدیدة التأثر على المیل الحس
فالغضب یجم الدم الى الدماغ و یمد العروق ،و الخوف یجعل اللون اصفر ، و 

بیعیة ال ھ . و ھذه المفاعیل الفیزولوجیة  الطالمحبة تشرح القلب ، و الخوف یقبض
الجمیع: انھا تتعلق بمزاج كل فرد ، و بنسبة شدة الھوى  تحدث بدرجة واحدة عند

  و نسبة سیطرة المرء على ذاتھ .
  

 يو ھذه االھواء یعدھا الصوفیون احد عشر ھوى وكلھا متعلقة بالحب . و ھ
الجسارة  او الجرأة حزن ،الحب ، البغض ، الشوق ، النفور ،السرور ،ال
  اوالشجاعة ، الخوف  ، الرجاء ، الیأس ، الغضب .

  
  مفاعیل االھواء

  
تتجھ الى خیر حسي  يمفاعیل االھواء المنحرفة . تدعى منحرفة االھواء الت

ممنوع ، او الى خیر مسموح بھ ، لكن بتسرع و بدون ان نعزوه l . و الحال ان 
النفس : انھا تمیل الى موضوعھا بحّمیة دون  يھذه االھواء النحرفة : أ) تعم

استشارة العقل ، اذ تستسلم لقیادة الجاذب او اللذة . و الحال ان ھذا عنصر مخل 
الى تعویج الحكم و اظالم العقل المستقیم : ان الشھوة الحسیة  يالنظام ، یفض يف

ایضاً  يعمیاء من طبیعتھا ، فان سلمت النفس قیادھا الى ھذه الشھوة عمیت ھ
ً عن ان تستسلم لقیادة الواجب ، تستسلم الى اللذة الوقیتة  . فھ كسحابة  ي:فعوضا

ب) تتعب النفس و  تحجب الحقیقة عنھا : فتبیت عاجزة عن اصدار الحكم السلیم .
  تؤلمھا :

  
  : (( االھواء كاالوالد الصغار ياً) یقول لنا القدیس یوحنا الصلیب

  
  6-2 ياالھوت النسك
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  يالنسك الالھوت

  
و ذاك ، كیف ترضیھم . یسألون امھم تارة ھذا االمر وتارة ياللجوجین ال تدر

البخیل نفسھ بالتنقیب عبثاً لیملك كنزاً. ھكذا النفس   يلیسوا بمسرورین ابداً . یعّن
تنشأ اھواء غیرھا فان ارضت احدھا البلوغ الى ما تطلبھ اھواؤھا  . تعنى بارادتھا

 یستطیع شيء ان یرضیھا ... فالرغبات  تتعب النفس و بحیث الفتجلب التاعب ،
تغمھا . ثم ان ھذه الرغبات تحزن النفس شدیداً و تھزھا و تقلقھا ، كما تفعل الریح 

) ینتج من ذلك الم شدید بقدر حدة االھواء : الن ھذه االھواء تعذب 2ًباالمواج )) . 
ماً اكثر تطلب دائ يلقمة ،  فھ وبما ان مفتاح البطن نفسنا كثیراً قبل  ان ترتوي  ،

رغباتھا   و تستحث االرادة لتذعن الىواء یفرغ صبرھا ،و اذا تمرد ال على ا،
  ذلك عذاباً ال یوصف . يالدوام . ان ف التجددة على

  
ت) تضعف االرادة : متى تجاذبت االھواء المتمردة االرادةَ الى انحاء شتى تتفَّرق 

ً . ان كل م ا تتخلى عنھ االرادة لالھواء یزید تطلبات ھذه قواھا اضطراراًحتما
تنبت حول جذع الشجرة ؛  يویضعف قوى تلك ، كالفروع غیر النافعة و البریة الت

زع الفروع ال تقمع تزداد نمواً و تبتنرمن النفس قوتھا ، كما تن يھكذا الرغبات الت
و الفتور  ياخالتر يوقت تسقط فیھ النفس الضعیفة ف يفیأت الطفیلیة قوة الشجرة ،

  و تبیت على وشك االستسالم التام .،
  

الى وتتسفل النفس لالھواء تتحد بالمخلوقات ،عندما تذعن ث) تدنس النفس : 
ً مستواھا ، تكون صورة  ان فتتسرب الیھا خباثة تلك المخلوقات وادناسھا . عوضا

ساخ وتسود جمالھا ذرات من الغبار واوصورةما تتحد بھ ، تمسي هللا المدققة ،
. lالحیاة ،و تعترض اتحادھا التام با  

  
: (( اجسر على ان اثبت ان شھوة واحدة منحرفة  يقال القدیس یوحنا الصلیب

لة من مثل ھذه الحا يلجعل النفس ف يتكفحتى ولو لم تكن ملطخة بخطیئة ،،
ال  يعاجزة عن اى اتحاد وثیق باl ، طیلة الزمن الذالظلمة و الشناعة و الدنس،و

  يطھر فیھ منھا . فماذا اقول عن النفس التنت
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  االماتة 

  
  ّي◌ّ الى كل شھواتھا؟ و الى ا و المستسلمةیھا فظاعة كل االھواء الطبیعیة ،ف

دناس المدى واسع تكون بعیدة عن الطھارة االلھیة ؟ ال یستطیع الكالم ان یوضح ا
ز البراھین عنھا ... النفس الشھوات  الكثیرة المتنوعة ، و تعج يتنشئھا ف ي، الت

ً من الدنس و الفظاعة ف يفكل رغبة و كل شھوة تلق ً خاصا  يعلى شاكلتھا شیئا
  النفس )) .

  
النھا تشل االرادة مھما اl فلیُمت  حتى اصغر االھواء ،نتیجة . من شاء االتحاد ب

: (( ال فرق عند العصفور  يكانت خفیفة . الیك مالحظة القدیس یوحنا الصلیب
   رجلھ بخیط  نحیف او تخین : انھ ال یستطیع الطیران اال بعد يط فالمربو

فوائد االھواء المرتبة . انھا تستنض ھمة العقل و االرادة ، و تساعد  قطعھ )) .
یعمل باشد ما یمكن من محبتھ الحارة ، تحثھ يمساعدة قویة  : فالمخترع الذ

 يخطر ال تقتحمھ االمُّ ف يو االنھ یرید ان یؤدي خدمة لوطنھ . الصالبة والحذق ،
وجھة واحدة و بضمان  يسبیل نجاة ابنھا من الضیق ؟ حین یعمل القلب واالرادة ف

تكون النتائج دون شك اھم و اثبت كثیراً فیھمنا اذن ان ننظر كیف نستفید قوتیھما ،
  من االھواء .

  
  حسن استعمال االھواء

  
سنبین كیف نقاوم االھواء ا ،تسھل عملن يادئ علم النفس التبعد ان ذكَّرنا مب

وكیف نلطفھا .علینا قبل كل امر ان ، وكیف نوجھ االھواء الى الخیر ،الردیئة 
على الصالة و االسرار ،لكن  ينقمع اھواءنا ، و بالتال ينتكل على نعمة هللا لك

ً ان نستعمل واسطة سدیدة مرتكزة على علم النفس . ا) ان یت جھ كل علینا ایضا
و ال سیما اذا رافقت ھذا الفكر تأثیرات شدیدة و عمل یقابلھ ، فكر الى اشاء

اذ یتملكھا المرء بشدة فى مخیلتھ ، سیة ،اعتقادات قویة . فالتفكیر مثالً بالّلذة الح
و االعمال الشریفة ، يفالتفكیر ف.و بالعكس ، يیحرك الرغبة و غالباً الفعل الحس

  التصور بالمفاعیل السعیدة ،
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يالنسكالالھوت   
  

ال  يالفكر الذ يتحرك الرغبة لصنع اعمال من ھذا النوع . یصدق ھذا خاصة ف
ترافقھ صور حسیة ، فیغدو  ياما الفكر الذمیل و تكییف ،یبقى مجرداً ، و دون 

الوقت نفسھ . و بھذا المعنى یمكن القول ان الفكر ھو  قوة الشروع  يحیا ًجذابا  ف
كل   يردنا اذن قمع االھواء الردیئة ، علینا ان نقصبالسیر ھو بداءة العمل . فاذا ا

فكر ، و كل تخیل یمثل لنا اللذة الردیئة جذابة . و اذا شئنا، عكس ذلك ، ممارسة 
علینا ان نغذو فینا صوراً و افكاراً تبین واء الصالحة او العواطف الحسنة ،االھ

 يات موضوع حقیقتجعل ھذه االفكار ایضاً  ذوجھة الواجب الصالح و الفضیلة ،و
  ، و قویة قدر المستطاع .

  
ال كذا الشھوة الحسیة ،ب) یدوم ھذا الفكر طالما ال یحوه فكر أقوى یحل مكانھ . ھ

. فاذا شئنا  اذن  نزال نشعر بھا اذا لم یطردھا فكر أشرف منھا یسیطر على النفس
الكلیة  ، علینا ان ننصرف الى سلسلة افكار تخالفھا ، او تضادھا بالتخلص منھا ،

علینا ان ندیمھ بالتأمل ،اذا اردنا تقویة فكر صالح بواسطة قراءة او مطالعة مفیدة .
و ا ضممناه الى افكار أخرى تشبھھ ،ت) یزداد تأثیر الفكر اذ یمكن ان یغذوه . يف

 خالص النفس او الرغبة فیھ ، يفساحة اوسع . ھكذا الفكر ف تعززھو تّخولھ
خالص نفوس اخوتنا ، كما نرى  يقرناھما بفكر العمل فیغدوان اشد و افعل ، اذا 

  مثال ذلك عند القدیس فرنسیس كسفاریوس .
  

لفكر یصیر على نحو ما اعندما یشغلنا عاده وقوتھ ، جث) اخیراً یبلغ الفكر أو
 ي، ف . ھذا ما یالحظ  نظراًً◌ لالمور الطبیعیةالدائم ، یلقن كل االفكار واالعمال

ذاك، اونظراً  يشاف او فھذا االكت ي، فكر فرواحدمن لیس عندھم سوى فك
  ي حكمة فمن یتعمقون كثیراً  يفالطبیعة،ة الفائقلالمور

لك ووزعھ على  يءحتى تمسي دستوراً لحیاتھم مثالً : (( بع كل شیإنجیلیة، 
خسر تفع االنسان لو ربح العالم كلھ و)) . او (( ماذا ین22:18المساكین )) ( لو 

یسوع المسیح )) .  يیة ھالخصوص ي) . او ایضاً : (( حیات26:16نفسھ )) ( متى 
  اذنان نغرس عمیقاً فى نفوسنا ، بعَض  افكار ھادیة أخاذةفلنقصد 
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 االماتة
 
شاغلة . ثم نوحدھا بشعار و حكمة یجعالنھا محسوسة و یضبطانھا حاضرة دائما 

!   يظم . هللا وحده یكف!لمجد هللا االع يو كل شيء ل يفى العقل . مثالً : (( الھ
من لھ یسوع فلھ كل شيء ! الحیاة مع یسوع فردوس عذب !)) فشعار من ھذا 

و االستفادة من االھواء االنتصار على االھواء الردیئة ، النوع یسھل كثیراً 
  الصالحة .

  كیف نحارب االھواء
  

ل ئعلینا ان نستعین بكل الوسانفسنا ، يان حركة منحرفة قامت ف حالما نعرف
  نوقفھا و نتسلط علیھا . يلكالطبیعیة و الفائقة الطبیعة ،

  
یجب على االرادة المستعینة بالنعمة ان ترفضھا الول نوقف ھذه الحركة ، يا) فلك

من شأنھا ان تھیج  يالتب االعمال او الحركات الخارجیة ،و ھلة .ھكذا نتجن
فلیجانب الحركات الھوى او تقویھ : فان شعر االنسان ان الغضب مسیطر علیھ ، 

و ان كان  المشوشة و نیرات الصوت ،ویصمت الى ان تعود السكینة الیھ .
الموضوع حباً شدیداً للغایة ، فلیحانب االلتقاء بالشخص المحبوب و مخاطبتھ ، و 
ال سیما إظھار ما یكنھ لھ من الحب ولو بشكل غیر صریح . ھكذا یضعف الّھوى 

  قلیالً فقلیالً .
  

نسیانھ  يفان كان الموضوع على االخص ھوى لذة فلنجتھد فذلك ،ب) فضالً عن 
.  

شریفة ،  مھمةكل  ) فلنوجھ مخیلتنا وعقلنا بقوة الى1ًذلك :   يننجح ف يو لك
و  الدرس يتستطیع ان تصرفنا عن الموضوع المحبوب ،و نسعى ان نستغرق ف

  اآلخرین الخ... يالتنزه و ف يو في اللعب ،قضیة ما ، و ف يف
  
نستعین باعتبارات ادبیة تقدر ان تسلح ارادتنا على ) عندما تستتب السكینة ، 2◌ً 

لمستقبل الناتجة عن عالقة جانب اللذة :اعتبارات طبیعیة كصعوبات الحاضر و ا
كاستحالة  سیما اعتبارات فائقة الطبیعة ،و عن صداقة جد حسیة . و الخطرة ،
نحبكھا غیر  يدامت السالسل الت و ماالكمال ما دمنا نغذو عالئقنا ، يالتقدم ف

  ممكناً بسببنا الخ . مفككة ، وما دام تعرض خالصنا  مائالً للخطر ، و ما دام الشك
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يالالھوت النسك  
 

 فبعد الھرب ھنیھةأھواء مصارعة كالغضب و البغضة ، و ان كانت االھواء
ً ان نھاجم و نقف ف ً للھوى ، یمكننا غالبا تقد استناداً و نعي وجھ الصعوبة ،تخفیفا

الى العقل و السیما االیمان ان االستسالم الى الغضب او الى البغضة ال یلیق 
الھدؤ و ضبط النفس لھو اجل و أشرف شيء  ي. و ان الثبات ف يبانسان و بمسیح

االفعال االیجابیة المضادة  يو اكثر موافقة لالنجیل  . ت) اخیراً فلنجتھد جادین ف
 يفلنعمل كأننا نرغب اكتساب عطفھ ،و لنسع فمن احد الھوى .فان شعرنا بنفور 

ً فلنصل الجلھ : النھ ال شيء یلین القلب كصالة خدمتھ ، و نالطفھ ، خصوصا
فلنتجنب عشرتھ ،  صادقة الجل عدو  . و ان نشعرنا بعكس ذلك بحب مفرط ألحد

 يالذذلك فلنبد لھ ذلك الطف البادر ،و ذلك الشكل من الالمباالة ، و ان لم نستطع
و ال ى ،نبدیھ   لعامة البشر فتنتھي ھذه االعمال المضادة بالضعف و یتالشى الھو

  ّسیما  اذا عرفنا ان نھذب اھواءنا الصالحة .
  

  كیف نوجھ االھواءالتى الخیر
  

قلنا ان االھواء لیست ردیئة بذاتھا . فیمكن اذن  توجیھان الى  الخیر . وذلك دون 
  استثناء . يا
  

و الفرح الى المودات العیلیة النقیة و الشرعیة و الى الصدمات  ا) یتّجھ الحب
ً الى ربنا الذ  يف يیبد يالصالحة و الفائقة الطبیعة . لكنھما یتجھان خصوصا

سواه من االصدقاء . فالى ھذا النحو علینا  ھیبدی الما  يالعطف و السخاء و التفان
من كتاب االقتداء بالمسیح ان نوجھ قلبنا حین نقرأ و نتأمل الفصلین البدیعین 

، الفصل السابع : (( محبة  ياللذین فتنا و یفتنان ایضاَ نفوسنا ً كثیرة : الكتاب الثان
ً ، الفصل الثامن : (( ف يیسوع فوق كل شيء )) . الكتاب الثان صحبة  يایضا

  یسوع  المؤنسة )) .
  

على كل ما یقود ب) البغضة والنفور ینقلبان حینئذ    على الخطیئة و الرذیلة و 
منھا : (( ابغضت الزور و استفظعتھ )) نكرھھما و نھرب  يالیھما ، لك

  ) .163:118(مز
  



 
 

86

  
 
  االماتة

  
الى احترام  ذلك الطموح الجانح  بالمرء ، يت) الشوق یتحول الى طموح شرع

یصبح قدیساً ورسوالً  يالعلیة و الوطن . والطموح الفائق الطبیعة الجانح بالمرء ك
.  
  

ً عن ان یتحلحزن ،اث) ً عذبعوضا ازاء المحن  ول الى سویدات یصبح تسلیما
بذار مجد او مجد او حنان رقیق نظراً الى یسوع المتألم المھان  يالتى ھى للمسیح

  ، او نظراً الى النفوس الحزینة .
  

ً  او ثقة باالمل ، ج)  يقوانا ف ال تترعزع ، و یضاعف اlیصبح رجاء مسیحیا
  صنع الخیر .
 

عجزنا و خطایانا ،  مبني علىتحول الى تحرز عادل ، من النفس ،الیأس ، ی )ح
  غیر ان الثقة باl تلطفھ .

  
ً عن ان یكونمصدر قوة ، يالخوف ، ھو للمسیح خ) طة عاطفة ضاغ عوضا

جھنم لكن ھذا الخوف الشرعي یسلحھ تضعف النفس  : یخاف الخطیئة و
ُ و الحیاء  يیخشى  ان یھینھ یزدر بالشجاعة على الشر . یخاف هللا خصوصا

  .  يالبشر
  

. یقوینا على الخطیئة عوضاً عن  يد) الغضب لیس ھو سوى سخط مقدس شرع
  ان ینزع سیطرتنا على ذواتنا .

  
ذ) الجرأة ، تصبح شجاعة إزاء الصعوبات  واالخطار : كما كان كان االمر 

اطف الحب التقویة ، و صعباُ یبدو حریاُ بجھودنا . الافضل من التأمل المقترن بعو
ھذه النتیجة السعیدة . بالتأمل ننشيء مثاالً أعلى و  المقاصد السخیة للبلوغ الى

الواقع ان نستجث نفسنا ونغدو  يكل یوم . علینا ف اعتقادات عمیقة لنقترب  منھا
بالعكس  يو ان نقصئم ما نرید ممارستھ من الفضائل ،فیھا افكاراً و عواطف تال

م و التأثیرات المالئمة للرذائل الى نرید تجنبھا . و للوصول الى الصور و الرسو
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ھذه النتیجة ، لیس أفضل من التأمل كل یوم بوجب الطریقة التى بیناھا بھذه 
  الناجاة المنفردة مع هللا الحقیقیة و الجودة غیر المتناھیتین ،تصبح

 
يالالھوت النسك  

 
قادات ،تجذب وى االرادة بھذه االعتواذ تتقیلة كل یوم أحب و الرذیلة أكره ,الفض

ً عن ان تتھاون عن ان تتھاون فتجذبھا االھواء الى االھواء الى الخیر ، عوضا
  الشر .

  كیف نلطف االھواء
 

علینا مع ذلك ان نعرف كیف نلّطفھا         ولو اتجھت االھواء الى الخیر ،  ا)
النعمة وبدون ذلك ن والعقل اللذین یقودھما االیما كیف نخضعھا لالرادة و ياعن

یمكن ان تصر  االھیاج . ھكذ انھا تتجاوز الحد احیاناً، النھا من طبیعتھا شدیدة
و المحبة لیسوع یمكن ان تظھر بجھود حسیة الصالة إجتھاداً ، يغبة الحارة فالر

ً و  يالجسد و النفس . و الغیرة المفرطة ف يتضن غیر موضعھا تصبح انھا كا
ً الى السخط یتحول الى غضب  ،و الفرح الى طیش .نحن معرضون خصوصا

ً . و  يعصرنا ھذا الذ ياالفراط ف یمسي فیھ اندفاع معاصرینا المحموم معدیا
الى الخیر تتعب الروح و الجسد و  الحال اذا اتجھت ھذه الحركات المضطرمة

افضل  يتنھكھما ، و ال یمكن اخیراً ان تدوم طویالً . مع ذلك ان متابعة الجھد ھ
  ھذه الحالة . ينعملھ ف خیر

  
  وعلینا  ان نتبع مشوراتھ .اذن یجب ان یراقب حماستنا حكیم ،ب) 

  
مجال تھذیب رغباتنا و اھوائنا بعض االعتدال و شكالً من   ي) علینا ان نجعل ف1ً

االنسان مطیتھ  يان یراع يالسكینة ، و نتجنب الجھد المتواصل : من الضرور
ینھك القوى .  يالتسرع المفرط الذ يیتجنب بالتالیصل الى غایة  شوطة ، و  يلك

  الن آلتنا البشریة المسكینة ال تقوى على تحمل الضغط الدائم اذا شئنا اال تتفجر .
  
الفطنة ان نفرض بعض  يتقتضالقوة الجسم ، ) قبل الجھد العظیم و بعد بذل2ً

و الصافیة السكینة و بعض الراحة على المطامح الشرعیة ، و على الغیرة الحرى 
تركھ لنا ربنا یسوع المسیح .كان بعض االحیان رسلھ الى  ي. و ھذا ھو المثال الذ

 ) .31:6الراحة : (( ھلموا وحدكم الى موضع قفر و استریحوا قلیالً )) ( مز
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  االماتة

 
ً للكمال ،موجھة و  يحاشا االھواء و ھ بل  انھا وسائل ملطفة ،ان تكون عائقا

ان نحسن تھذیب قوانا  كل یوم . و تغلُّبنا على االھواء یسھل علینا فعالة تقربنا منھ
  العلیا .

  اماتة القوى العلیا
 

ً ، يان القوى العلیا الت اللذان یعوزھما  االرادة و العقل يھتجعل االنسان انسانا
  الن الخطیئة االصلیة قد لحقت كلیھما .التھذیب ایضاً ،

  
  اماتة العقل او تھذیبھ

 
ھو  يو ال سیما هللا و االمور االلھیة . ان هللا الذنعرف الحقیقیة ، يقل لكمنُحنا الع

نور العقل و نور االیمان . ال یقیة للعقول یضیئنا بنور مزدوج ،الشمس الحق
الحالة الحاضرة ادراك الحقیقة الكاملة بدون مساعدة ھذین النورین .  ينستطیع ف

ذیب عقلنا ھو امر شدید االھمیة ، فمن   ازدرى احدھما ، فقد أعمى نفسھ . فتھ
یسمى ضمیراً ھو  يینیر االرادة و یوجھھا الى الخیر . و العقل الذ يالنھ ھو الذ

یكون ھكذا ، علینا ان نمیت امیالھ  يقاعد حیاتنا االدبیة و الفائقة الطبیعة . فلك
  الساقطة و من اخصھا الجھل و الفضول و التسرع و الكبرباء و العناد .

  
درس  يالدرس . و السیما  ف ي. الجھل ، یصارع باالجتھاد المنظم الثابت ف اوالً 

الواقع ان  يو فوسائل البلوع الیھا .  يخیرة و فكل یختص  باl و یغایتنا اال
ال جرم ان كالً  االشتغال بكل العلوم و إھمال علم خالص النفس لھو الحمق بعینھ.

  م البشریة .یلتزم ان یدرس ما یناسب  حالتھ من العلو
  

فلیس فى اھمال ھذا الدرس نحبھ ، يان نعرف هللا لك يو لما كان واجبنا االول
ھذا النوع من العلوم او من معذرة . مع ذلك فكم من من المسیحین المتضلعین من 

 يال یعرفون سوى معرفة ابتدائیة الحقائق المسیحیة والالھوت النظرذاك ،
بعض  يو فنخبة من الشبیبة ، يم نمو فالیو ! و قد ظھر يوالنسك  يواالدن
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بینھا الروحیة . تبارك غبة شدیدة كل المواضیع الدینیة ،المنتدیات حیث تدرس بر
  هللا و عسى ان تنتشر ھذه الحركة !

 
يالالھوت النسك  

 
ً . الفضول ، النھ یدفعنا بحمیة  يالجھل الروح يالعقل یزید ف يمرض فثانیا

و ھكذا نضیع و قتاً تفیدنا ، يالت من تسرنا اكثر يمفرطة الى اكتساب المعارف الت
 يالدروس الت يالغالب  ، یرافقھ تسرع و تھور یدفعبنا الى التعمق ف يثمیناً . و ف

  فضولنا و تضیع علینا ما ھو أھم منھا . فلالنتصار على الفضول علینا  يتغر
  
سیما ما ھو درجة اولى ال ما یسر فقط ، بل ما یفید .و ال  ي) ان ندرس ف1: ً

اال  يكما یقول القدیس برتردوس :((االفضلیة لالضر )) و ال تھتم بالباق يضرور
المخیلة  اكثرمن  يمطالعتنا ما یغذ يال نفرط  ف يعلى سبیل التسلیة . و بالتال

العقل ، كأغلب الروایات او مایتعلق بأخبار العالم و قرقعات كالجرائد وبعض 
و یجب اال یطالع بسرعة ھذة المطالعات ،  يرع فتجنب التس) یجب 2ًالمجالت . 

كذلك حین تكون المطالعة صالحة ، یجب ان نطالعھا بتأن  محمومة مجلد بكاملھ
عن فضول  ) تكون المطالعة أسھل اذا طالعنا ال3ًلنحسن فھمھا و نتذوق ما نقرأه .

: (( لدینا  ذواتنا و القریب ينبن يبل لعلة فائقة الطبیعة كو ال عن عجب بمعارفنا ،
لبناء اآلخرین المحبة ، و لتھذیب  ذواتنا لنا الفطنة )) . الن القدیس  اغسطینوس 

ً : ((   یجبان یوقف العلم الجل المحبة )) . ((ھكذا یجب ان  یقول قوالً صوابیا
درس القضایا  يیكون العلم كآلة بھا یتمكن بناء المحبة  )) . یصدق ھذا حتى ف

ن بین من یدرسون ھذه الدروس الروحیة من یلتسون الواقع ا يالروحیة و ف
  ارضاء فضولھم و كبریائھم اكثر من تطھیر قلوبھم من االماتة .

  
اكثر خطراً من كبریاء  يیجب اذن تجنبھا ، كبریاء العقل ھذه ھثانیاً . الكبریاء ،

ان ھذه الكبریاء تجعل االیمان عسراً و  . ياالرادة و اصعب شفاء كما قال سكوبول
نفسھ ما دام واثقاً بعقلھ ،و یجد  يالطاعة للروساء صعبة . یرغب االنسان ان یكف

مشقة فى قبول تعالیم االیمان، او انھ على االقل یشاء ان یخضعھا لمراقبة عقلھ و 
  تفسیره.حتى انھ یثق كثیراً بحكمة و ال ابداً ان یستشیر غیره خصوصاً رؤساءه.

  االفكار یجعلھ یحكم بلھجة حادة ياد ففینشأ عن ذلك غباوة مؤسفة . ثم عن
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 االماتة

 
 ياحد االسباب المتكاثرة لالنقسامات الت يال توافق اراءه . ھذه ھ يعلى االراء الت

واحیاناً بین المؤلفین الكاثولیك . كان القدیس اغسطینوس نالحظھا بین المسیحین ،
السالم و االتفاق  المحبة : زمانھ الى ھذه االنقسامات المحزنة التى تھدم  يیشیر ف

ً ، ملتمسون  ((  ھم ممزقو الوحدة اعداء السالم ، فاقدو المحبة مفعمون عجبا
  اعینھم )) . يارضاء انفسھم ، متعظمون ف

  
للشفاء من كبریاء العقل ھذا : یجب قبل كل امر الخضوع بوادعة الصبیان لتعالیم 

نحصل  يایا الدینیة ھذه التاالیمان : ال شك انھ یسمح بالبحث عن معرفة القض
المتعب ، مستفیدین من اعمال اآلباء و الجھابذة  و  يالجد يعلیھا بالصبر و السع

  ال سیما القدیسین  اغسطینوس و توما .
  

اعتدال كما یقول لنا المجمع الفاتیكان لینا ان نقوم بھذا البحث بتقوى ولكن ع
ً ذلك من حكمة القدیس انسلمو یمان یتطلب العقل )) . عندئذ : (( اال  سمستلھما

یضعف قضایانا الدنیة ویصغرھا بعلة شرحھا .  ينتجنب روح االنتقاد المفرط  الذ
  يالقضایا الت يفو فنخضع اذ ذاك ال لحقائق االیمان فقط  بل للتدابیرالحبریة .

، حینئذ  نترك لالخرین حریة التمسك بارائھم  يیترك فیھا سبیل للبحث االختیار
ة . و ال نبحث باحتقار جسم عما یضاد ارأءھم . ھذا ما یوطد السالم الخصوصی

  العقول . يف
  

ضیة كبریائنا وال تغلب افكارنا ال ترالجدال مع غیرنا ، يمس الحقیقة فعلینا ان نلت
اختالف االراء شيء من الحقیقة خفي عنا حتى حین  يمن النادر اال یكون ف .

 ا بانتباه و بغیر تغرض و التسلیم بما ھوالجدال : ان االصغار لبراھین خصومن
ھو افضل وسیلة للتقرب من الحقیقة ،كما ھو افضل عادل في مالحظاتھم  ،

نھذب  يویسیلة  لحمایة شرائع االتضاع و المحبة . و باالختصار علینا اذن لك
ان ندرس ماھو اكثر ضرورة وندرسھ  باسلوب وثبات وروح فائق عقلنا  ،

 د معرفة الحقیقة و محبتھا  و ممارستھا .بقص يالطبیعة ، اعن
 
  



 
 

91

 
 
 

يالالھوت النسك  
 

  االرادة او تھذیبھا اماتة
 

القوة المسیطرة و ملكة سائر القوى  ياالنسان ھ ياوالً . ضرورتھا . ان االرادة  ف
انھا حرة ، تخول ال اعمالھا الخاصة فقط  بما  يالت يتدبرھا جمیعاً ، ھ يالت ي، ھ

ً اعمال( العمل االختیار (العمل  يتقودھا ھ يسائر القوى الت ي ) بل ایضا
رادة اذن ھو ) ، فتھبھا حریتھا و استحقاتھا او عدمھ .فتنظیم اال ياالضطرار

و الحال ان االرادة تكون منظمة حسناً اذا كانت قویة بالكفایة تنظیم االنسان كلھ .
طیع هللا : ھذا ھو دورنا ت يتقود القوى الدنیا . و اذا كانت ودیعة بالكفایة لك يلك

  المزدوج .
  

ً كال ھذین الدورین صعب . ان على االرادة و ال الن القوى الدنیا تتمرد غالبا
لیس لالدارة  اال حین نعرف ان نجمع بین الذوق و الحزم .تخضع لسلطانھا  

تحملھا على  يك سلطة مطلقة على القوى الحسیة ، بل نوع من السلطة االدبیة
  الخضوع .

  
و   ن ال یمكن البلوغ الى اخضاع القوى الحسیة و االھواء لالرادة  اال  بصعوبة اذ

االمر ایضاً مشقة  يجھود متكررة غالباً . فالخضاع ارادتنا الرادة هللا تماماً یقتض
وبما ان االرادة االلھیة ال  ، ي: اننا مائلون بعض المیل لشيء من االستقالل الذات

ً إزاء یمكن ان تقدسنا بغیر ان ت وجب علینا بعض تضحیات ، فاننا ننتكص غالبا
 يیستدع يالجھد ، و نفضل اذواقنا و اھواءنا على ارادة هللا المقدسة . االمر الذ

  مثل ھذه الحالة . ياالماتة ف
  

نحسن تھذیب االرادة ، ان نجعلھا لینة بكفایة  يثانیاً . وسائل استعمالیة  . علینا لك
نبلغ ھذه  يو قویة بكفایة لتدیر الجسم و الحس .فلك ،كل أمر يتطیع هللا ف يك

  الغایة ، علینا  ان نزیل العوائق و نتخذ الوسائل الفعالة .
  
) عدم التفكیر : ال نفكر قبل العمل 1:ً ي) العوائق االساسیة . العوائق الداخلیة  ھ1ً

ل و نسأل ، بل نتبع دافع الوقت و الشھوة و العادة و الھوى . فلنفكر اذن قبل العم
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اذ یولد فینا جھداً قویاً جداً متجھاً  ي) التسرع الحاد الذ2ًذواتنا ماذا یطلب هللا الینا . 
 اتجاھاً غیر معقول ، ینھك الجسم و یوھن

 
 االماتة

  
الخیر  يالنفس ھدراً و یمیلنا الى الشر . فلنخلد اذن الى السكینة و االعتدال حتى ف

) البالدة او الحیرة و الكسل وفقدان القوة 3ً.  نضرم ناراً دائمة النار قشّ  ي، ك
یعطل قوى االرادة و یمیتھا  . اذن فلنَّقو اعتقاداتنا و حمیتنا كما   ياالدبیة الذ

یقلل قوانا  كثیراً . یجب  ي) الخوف من الخذالن و نقصان الثقة الذ4ًسنبین ذلك . 
  حسنة . التذكر بعكس ذلك اننا بعون هللا واصلون حتماً الى نتائج 

  
یجعلنا  يالذ ي) الحیاء البشر1یضاف الى تلك العوائق عوائق أخرى خارجیة : ً

عبیداً لآلخرین ، اذ یجعلنا نخشى انتقادھم او سخریتھم . فنصارع ھذا الحیاء 
قائلین لنفوسنا ان یؤبھ لھ ھو دینوتة هللا العادلة دائماً ال دینونة البشر المعرضة 

ً . ً تجرنا بسھولة اكثر ینسبة ما یوافق میل  يلھ الرددئة الت) االمث2للغلط دائما
طبیعتنا . فلنتذكر عندئذ ان المثال الوحید الواجبان نقتدى بھ ھو ربنا یسوع المسیح 

  ان یعمل دوماً عكس  ما یعملھ أھل العالم . يمعلمنا و رئیسنا . فعلى  المسیح
  

عمل  العقل وعمل االرادة و  ب) اما الوسائل االیجابیة فتقوم بأن تجمع بتآلف بدیع
  النعمة .

  
تكون فى الوقت نفسھ  يا) من خصائص العقل ان یجھز تلك االعتقادات العمیقة الت

قائدة االرادة و محرضتھا . من خصائص تلك االعتقادات ان تحمل االرادة على 
 اختبار ما یطابق االرادة االلھیة . ھكذا تختصر تلك االعتقادات : ان هللا ھو 

اذن  يأسیر  الیھ : عل�  يیجب على ان اتبعھا ك ي، ویسوع ھو الطریق الت يیتغا
عن  يیصدن يان اعمل كل شيء الجل هللا باالتحاد بیسوع . _ و العائق الوحید الذ

ھو الخطیئة : على اذن ان اھرب من الخطیئة ، و ان ارتكبتھا  يالبلوغ الى غایت
_ و اما الواسطة الوحیدة و الضروریة  ان اكفَّر عنھا حاالً . يفعَّل يلسوء حظ

ً ارادة هللا : فعل يالكافیة لتجنب الخطیئة فھ اذن ان اقصد بدون ي ان اعمل دائما
ذلك  يانجح ف يعلیھا . و لك يانقطاع معرفة ھذه   االرادة، و ان اطابق سلوك

  غالباً كلمات القدیس بولس حین ينفس اكرر على
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يالالھوت النسك  

 
،  ي) . و عند المساء اوبخ نفس6:9(( یارب ماذا ترید ان اصنع )) (اعما اھتدائھ :

  ، على اقل ھفواتي . يوقت فحص ضمیر
  

فعلى االرادة بدورھا ان تعمل  االرادة ، يعتقادات تعمل بقوة فب) ان ھذه اال
) فالحزم واجب : متى فكرنا وصلینا بحسب اھمیة ما نعمل  1ًبحزم و ثبات . 

االً بالرغم مما یمكن ان یستمر من التردد : ان الحیاة اقصر جسیماً علینا ان نبت ح
و هللا الناظر ر اكثر مالءمة لالرادة االلھیة ،ما یظھ يالمناقشة طویالً . فلنبت ف يف

ان  يفال یكفیجب ان یكون ھذا الجزم حازماً :  )2ًالى استعداداتنا یبارك عملنا . 
یحب ان اقول : أرید ه سوى ارادة ضعیفة . ب : لیست ھذاقول اتمنى كثیراً و أرغ

او استمھال الى  بالعمل دون انتظار الى الغد ،و أبتدئ حاالً ثمن كان . يو أرید بأ
  كبارھا . يصغار االعمال یحقق االمانة ف  يفرص كبرى : فالحزم ف

  
 ي)  مع ذلك لیس الحزم ھو ذاك الفوران : بل ھو ھادئ النھ یشاء ان یدوم . فلك3ً

ً ،نجعل ا ال نجدد غالباً جھدنا دون ان نستسلم ابداً للیأس بسبب الخذالن : اننھ ثابتا
ً ، علینانغلب اال حین نترك الكفاح . ان نعد بالرغم من بعض الجراحات ایضا

الحقیقة  غیر مغلوبین . و ان  يانفسنا منتصرین ، الننا باتكالنا على هللا  نكون ف
 ً ما دمنا مع طبیب النفوس االلھي ،  : الننا  سقطنا لسؤ الحظ ھنیھة فننھض سریعا

  فلیس من جراحات و ال من مرض عیاء غیر قابل الشفاء .
  

ت) إذن علینا اخیراً ان نتكل على نعمة هللا . فاذا طلبناھا باتضاع و ثقة ال 
غالباً  یرفضھا عنا  ابداً ، و بھا ال یقوى علینا شيء البتة . علینا اذن ان نجدّد

بداءة كل عمل مھم و  يبضرورة النعمة الضرورة المطلقة خصوصاً فاعتقاداتنا 
نتحقق من نوالھا . و نتذكران یسوع لیس  ينطلبھا بالحاح باالتحاد بربنا یسوع لك

اننا بھ نستطیع ان نقوم بكل  مثالنا فحسب ، بل مساعدنا ایصاً ، فتعتمد علیھ واثقین
  يالذ يستطیع كل شيء فا يقضیة الخالص : (( ان يشيء و نحقق كل شيء ف

) .عندئذ تكون ارادتنا قویة النھا تشترط بقوة هللا نفسھا : 13:4)) ( فیلبي  يیقوین
  يكان ل ي لقد و تسبیح ي(( الرب عز
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 االماتة
 

) . و تكون حرة : الن الحریة الحقیقة ال تقوم 14:117خالصنا ))  (مز
 ىانتصار العقل و االرادة علبل بتحقیق ستسالم لما یرھقنا من االھواء ،باال

  الغریزة و الحس .
  

  نتیجة
  

لالرادة  عیناھا لالماتة : ان نخضع حواسنا و قوانا الدنیا  يالت ھكذا تتحقق الغایة
الریئسة السبع و  l . بذلك نستطیع ان نصارع بسھولة الرذائل السبع ، او الخطایا 

 نستأصلھا .
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اَیا الرئیَسیةُمصاَرعة الَخط  
 
 

  الحقیقیة سوى نوع من االماتة . يلیست ھذه المصارعة ف
علینا ان نصادم ینبوع الخطیئة ، يا ونكفھا عن السقوط فنكمل تطھیر نفسن يلك

لكن بما شرحناھا  بكل عالقاتھا العامة . و قدھو الشھوة المثلثة ، يالشر فینا الذ
ة ھذه االمیال الفاسدة و محاربتھا . انھا أصل الخطایا الرئسیة السبع فتجب معرف

النھا تحملنا على نا  خطایامع ذلك   باألحرى أمیال اكثر منھا خطایا .و تسمى يفھ
  الخطایا أوراسھا . ارتكاب الخطیئة . و تسمى خطایا رئیسیة النھا ینبوع جم من

  
الحسد  المثلثة : من الترف یتولد الكبریاء و بالشھوة فدونك كیف تتعلق ھذه االمیال

اخیراً ان شھوة  و الغضب . أما شھوة الجسد فتولد الشراھة و الزناء و الكسل .
العین تتحد بالبخل او بحب الثروة المنحرف . فلمصارعة الخطایا الرئیسیة السبع 

ً اھمیة  یربط  ياننا نتبع التقسیم الذالروحیة . يعظمى في حیاة المسیحدائما
  ة .الخطایا الرئیسیة بالشھوة المثلث

  
  الكبریاء وما یتعلق  بھا من الرذائل

  
  الكبریاء ذاتھا

 
و نا على ان نقدر ما ھو حسن فینا ،تحمل يانحراف تلك العطفیة الصوابیة الت يھ

الطیبة معھم  قدر ما یجب ان یكون مفیداً لعالقاتنا على  التماس احترام الناس لنا
   فینا من حسن عارفین ان هللا.حقاً اننا نستطیع و یجب علینا ان نقدر ما وضعھ هللا

 ھو مصدره االول و غایتھ االخیرة : انھا
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 مصارعة الخطایا الرئیسیة
 

ان یرى  يعاطفة تمجد هللا و تحثنا على احترام ذواتنا . نستطیع ایضاً ان نرغب ف
غیرنا ھذا الخیر و یوقَّروه و یمجدوا هللا بھ . كذلك علینا ان نعرف صفات القریب 

  رھا : ھذا التقدیر المتبادل یعزز العالقات الطیبة القائمة بین البشر .و نقد
  

ھذین المیلین . فننسي ان هللا ھو مصدر  يلكن قد یكون ھناك انحراف او افراط ف
ني ألن ھذه المواھب فننسبھا لذواتنا : ھذا تشویش النھ نكران على االقل ضم

عوضاً نیل الحظوة عند اآلخرین ، يفالعمل لذاتنا  او  يفیكون هللا مبدؤنا االول .
كل ما نعمل : ذلك تشویش النھ  يعن ان نعمل الجل هللا و ننسب لھ المجد ف

ھذه الرذیلة  ياالقل ضمني الن یكون هللا غایتنا االخیرة . ذانك ما ف نكران على
  من التشویش المزدوج .

  
جعلنا نواقرھا حب غیر مرتب لذاتنا ی ينقدر اذن ان نحدد الكبریاء بقولنا : ھ

صریحاً او ضمیناً كأننا مصدرھا األول او غایتھا االخیرة . ذلك نوع من عبادة 
الوثن ، الننا نعد نفسنا إلھ ذاتنا ، كما الحظ بوسویھ . فلمحاربة الكبریاء كما یجب 

ً . النقائص الت ً .رداءتھا .  يسنعرض : اوالً اشكالھا االساسیة .ثانیا تولد . ثالثا
  الجاتھا .رابعاً . ع

 اخص اشكال الكبریاء
 

قلیلیون  ضمتیاً  كمبدئھا االول . اوالً . یقوم الشكل االول بحسبان ذاتنا صریحاً او
ً فیحسبون انفسھم كمبدإ  ً بطریقة غیر مرتبة تماما ھم الذین یحبون ذواتھم صریحا

  اول لذواتھم .
  
ال یریدون لھم سیداً : الخطیئة الكفار الذین ینكرون هللا اختیاریاً و  ي)  تلك ھ1◌ً 

قلبھ : لیس  يال إلھ و ال سید . و عنھم تكلم صاحب الزبور قائالً : (( قال الجاھل ف
اراد ان یستقل ، رفض إذ  ي) تلك ھى خطیئة لوسیفورس الذ2ً) . 1:13إلھ )) (مز

 l ان یكونا إلھین أرادا  ي. و ھي خطیئة أبوینا االولین اللذین إذ طمعا فالخضوع
خطیئة الھراطقة الذین أبوھا ان یقروا  يرفا  بنفسیھما الخیر و الشر .وھان یع
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خطیئة البرھان الفخورین بعقلھم الذین لم  يوضعھا هللا و ھ يبسلطة الكنیسة الت
  یشاؤوا

  
 7_2 يالالھوت النسك

يالالھوت النسك  
 
 

ً  خطیئة بعض العقل يان یخضوع لالیمان . و ھ  فلم ین الكثیرى الكبریاءیأیضا
 شوھوھا لیجعلوھا طبق فاحتقروھا و يیقلبوا تفسیر القضایا التقلید

ً فتطلباتھم ً  ي.كثیرون یسقطون ضمنیا ان  ھذه النفیصة . ال شك اننا نعرف نظرنا
   ما فینا من الصفات . هللا ھو مبدؤنا االول . لكن عملیاً نقدر ذواتنا كأننا مبدعو

  
او كمن  لذواتنا كالرواقیین ، وأفظع من ذلك الذین ینسبون ممارسة الفضیلة

ثمرات استحقاقاتنا  .ان اعمالنا الصالحة  يیتوھمون ان واھب  هللا المجانیة انما ھ
ً علتھا االساسیة  . فنسر بھا كما  نختص بنا اكثر مما  باl ، مع ان هللا ھو حقا

إطراء صفاتنا الشخصیة ،  يھذا ما یجعلنا نبالغ ف كانت صادرت عنا فقط .
عیوننا عن عیوبنا ونحدق الى مزایانا بالمكبرات . فتصدق عن تیٍة   فنغمض

وافتخار . یخیل الینا اننا قدیسون بسبب ما نشعر بھ من التغزیات الحسیة ، او الننا 
أولى  يالحقیقة بعد ف يو نحن فعض افكار جمیلة او مقاصد صالحة ،كتبنا ب

نكاد ال نشعر بنقائصنا .  ، و ةدرجات الكمال . نبحث عن عیوب القریب بالمكبر
القریب و  عیننا . نحط قدر يف يعین قریبنا و ال نفطن للخشبة الت يف ىنرى القذ

الحقیقة أحط  يو نظن اننا افضل من سوانا ، حینما نكون فنحفره ظلماً دون بحث .
  ان نسیطر علیھم و نظھر تقوقنا  . يمنھم قدراً . لذلك نسعى ف

  
روح انتقادى عیَّاب ، یجعلنا نراقب  يالى الرؤساء ف و تظھر ھذه الكبریاء نظراً 

و نبحث عن  أدنى حركاتھم او تصرفاتھم لنعذلھم : نرید ان نحكم على كل شيء
كل أمر . بھذا نجعل الطاعة أصعب كثیراً . و یشق علینا ان نخضع لسلطتھم و 

  ألحكامھم  ، و ان نطلب الیھم المأذونیات ، و نتوق الى االستقالل .
  
ً . یقوم شكل الكبریاء الثان  ً كغایة اخیرة  يثانیا ً او ضمنیا بحسبان ذواتنا صریحا

  ألنفسنا ، اذ نعمل اعمالنا دون ان ننسبھا الى هللا ، و اذ نرغب
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  مصارعة الخطایا الرئیسیة

  
. lال عالقة لھا با ً ن ھذه ا ان یمدح الناس صفاتنا كأنھا كلھا صادرة عنا تماما

یرید االول ،  ، ألن من یرید ان یحسب ذاتھ  المصدرتج من االولىالنقیصة تن
  ایضاً ان یكون الغایة االخیرة .

  
ا) قلیلون ھم الذین یحسبون ذواتھم كغایة اخیرة ألنفسھم ما عدا الكفرة و غیر 

  المؤمنین .
  

  ب) لكن كثیرون یتصرفون عملیاً كأنھم مشاركون فى ھذا الضالل .
لثناء على اعمالھم الصالحة كأنھم مبدعوھا االصلیون ،و انھ ) یبتغون المدح و ا1ً

ً عن ان یعبدوا  يمن حقھم ان یتموھا على ما یرغبون لك یرضوا زھوھم عوضا
كل شيء l یرغبون ان یھنئھم البشر على نجاحاتھم المزعومة ، كأنھم جدیرون 

ھم الشخصیة ، ) یعملون عن أنانیة لفائدت2ًبكل المجد الحاصل من تلك النجاحات . 
ً الى االفراط ،  إذ قلما یعبأون بمجد هللا و خیر القریب . فیؤول بھم األمر ایضا
ً ان على البشر ان یقفوا حیاتھم على إرضائھم ، او على  حتى یخیل الیھم عملیا
خدمتھم . و ھكذا ینصبون ذواتھم مرجعاً لآلخرین ، و ان صح القول غایة لھم . 

  ق هللا ال تشعر النفس بھ ؟ألیس فى ذلك اختالس لحقو
  

یتذمرون على یاء یلتمسون انفسھم في العبادة ،ت) ال نبعد كثیراً ، ان بعض االتق
و یخیل الیھم بھتاناً   التعزیات ، فیحزنون حین الیبوسة ،هللا حین ال یفیض علیھم 

هللا الحقیقة ، یجب ان یكون مجد   يالتنعم بالتعزیات بیتما انھ ف يان غایة العبادة ھ
  الصالة و الریاضات الروحیة .ي كل اعمالنا ، و ال سیما ف يغایتنا السامیة ف

  
نقیصة شائعة جداً ، حتى  يكال مظھریھا ھ ياذن االعتراف بأن الكبریاء ف يینبغ

 كل مراحل الحیاة يانھا نقیصة تتبعنا فولئك الذین ینقطعون الى الكمال ؛بین ا
ً النھم ال یدرسون  الالروحیة و ال تموت اال بموتنا . یشعر بھا المبدئون مطلقا

انتباھھم لھذه النقطة ، و ان  يانفسھم بطریقة متعمقة . فیقتضي األمر ان نسترع
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ً لفحص  ينصف لھم المظاھر العادیة لھذه النقیصة ك نجعل لھم منھا موضوعا
 ضمیرھم الخاص .

  
 

 
يالالھوت النسك  

  ما ینشأ من النقائص عن الكبریاء
  

  االدعاء و الطمع و المجد الباطل . يالنقائص ھأخص ھذه 
  

تفوق قدرتھ ،  اوالً . االدعاء ھو الرغبة و األمل النحرف ان یعمل االنسان أموراً 
و بقواه و و بعملھ ، و ھو ینشأ عن حسن ظن االنسان ینفسة و بملكاتھ الطبیعیة ،

  بفضائلھ .
  

لمسائل و المشاكل و أعقدھا نظن نفسنا أھالً القتحام أصعب اا) فیما یخص العقل ،
، و أھالً لحلھا ، او على االقل اھالً لمباشرة دروس ال تتفق مع مواھبنا . و نعتقد 

 يالمسائل الت ياننا اصحاب حصافة و حكمة غزیرة . فعوضاً عن ان تردد نبت ف
یكثر الخالف فیھا . ب) و من الوجھة االدبیة یخیل الینا اننا حاصلون على نور 

و بالرغم من خطایانا فائدة  من استنارة مرشد البتة . ندیر نفسنا و ال يكاٍف ك
و ف  يالماضیة نؤكد لنفسنا ان ال خوف علینا من السقطات و نرمي نفسنا بدون  تر�

و ینشأ عن ذلك القنوط و الغیظ اللذان یسببان اسباب الخطیئة حیث نزل متھورین ،
  الغالب سقطات جدیدة . في
  

ة المؤلم الروحیة فال نتذوق سوى القلیل من الفضائل المستترة ت) أما من الوجھة
و عوضاً عن ان تبني على اساس االتضاع المتین فنفضل علیھا الفضائل اللماعة .

نحلم فى عظمة النفس و قوة المزاج و المرؤة و الغیرة الرسولیة و النجاحات 
ة شدیدة نلحظ حاالً نعلل نفسنا للمستقبل . لكن عند ھجوم اول تجرب يالوھمیة الت

ایضاً الصلوات العقلیة  يارادتنا . و أحیاناً نزدر يمبلغ الضعف و االضطراب ف
الى نعم غیر مألوفة ، نتوق و العمومیة و ما یسمَّى ممارسات التقوى الصغیرة .

  بداءة الحیاة الروحیة . يبینما ال نزال ف
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ً . ان ھذا االدعاء المقترن بالكبریاء یولد الط الحب الشاذ لألمجاد و  يمع أعنثانیا
تقدیر قوانا و نحسب اننا نفوق  يالمراتب و التسلط على الغیر . الننا نبالغ ف

 اآلخرین فنرید ان نسودھم و تتولى علیھم و نفرض علیھم افكاراً الخاصة .
 
 

 
 
 مصارعة الخطایا الرئیسیة

  
لتمس ما ال نستحقھ ن) 1ًثالث صور :  يقال القدیس توما : قد تظھر بلبلة الطمع ف

) نلتمسھا لذواتنا  ال لمجد هللا بل لمجدنا 2. ًمن االمجاد ،و ما یفوق مقدتنا 
االمجاد لنھا أمجاد و ال نستخدمھا لخیر القریب ، خالف  ي) نتلبث ف3. ً يالشخص

  یطلب ان یعمل األعلى لخیر األدنى . يوضعھ هللا الذ يالنظام الذ
  

نرغب السیادة  ) الى الناحیة السیاسیة حیث1: ً ياحیتسرب ھذا الطمع الى كل النو
ً بارتكاب كثیر من الدنایا ، و ذلك أحعلى سوانا ، و التعرض لكثیر من یانا

) 2االخطار ، و بارتكاب كثیر من السفاالت للحصول على أصوات الناخبین . ً
مسائل القابلة ال يالى الناحیة العقلیة اذ نلتمس بعناد إلزام الناس باتباع آرائنا حتى ف

و المراتب  ) 1() الى الناحیة المدنیة حیث نلتمس بجشع المراكز االولى 3ًالجدل . 
) الى الحیاة االكلیركیة ایضاً النھ كما قال بوسویھ : 4اللماعة و احترام الجمھور . ً
االنتخابات االكلیركیة و الرھبانیة نفسھا لمنع الطمع  ي(( كم یلزم من االحتراس ف

بالحیل و المكاید و التحریضات السریة ، و آثم الطرائق و  يبات و السعو التحز
ھذه المادة .و ال  ياالجراءات السیمونیّة وسائر التشویشات الشائعة كثیراً ف

وھنا بعض االمور و لطفناھا دون ان نكون قد  ينستطیع التباھ بأننا أخفینا و مَّ
غوریوس : (( ألیست ھذه االمور استأصلناھا تماماً)) . و كما یالحظ القدیس غری

ً ف االكلیركیین الذین یشاؤن ان یدعوا جھابذة ،و یلتمسون بجشع المراكز  يایضا
الطمع اذن نقیصة اكثر شیوعاً مما كنا نظن قبالً ، و مرده  االول و التقاریظ )) .

  الى الزھو .
  

. انھ یتمیز عن ان یقدرنا اآلخرون  ي لبىثالثاً . الزھور ھو الرغبة غیر المرتبة  ف
  تسر بالعظمة الشخصیة . غیر ان الزھو ینشأ عادة عن يالكبریاء الت

____________ 
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الكنائس  يایضاً عند القرویین الذین یتخاصمون بحدة ف ي) لیست ھذه النقیصة عند العلماء و االغنیاء فحسب . بل ھ1(
مالم  يئون الى الكنیسة ما لم ینالوا ما یطلبون .اعلى المقاعد االشراف فیھا ،حتى یمكن القول انھم ال یعودون یجی

 یسترضوھم (بوسیھ)

 
 
  
 
 

 
  يالالھوت النسك

  
  ان یقدره اآلخرون . يالكبریاء : حین المرء نفسھ بشكل مفرط ، یرغب طبیعیاً ف

  
ان  يان یقدرھا الناس ما ال خلل فیھا : فاذا رغبنا ف يمن الرغبة فا) خباثة الزھو .

یتمجد هللا بھا ، و ان تزید سلطتنا  يبیعیة او الفائقة الطبیعة كتُعرف صفاتنا الط
الواقع و  يمن حسن المعالة ف ذلك بحد ذاتھ خطیئة . يتأثیراً لعمل الخیر ، فلیس ف

و ،شریطة االقرار بأن هللا مبدعھ ،قدره  من الالئق ان یقدر كل ما ھو صالح حق 
ن نقول اكثر من ذلك ، ان الخطر ھو الى هللا وحده یجب ان یعود المجد .و یمكننا ا

ان یقدرنا اآلخرون لغایات انانیة   يالرغبات ، الننا ف مثل ھذه  يوقف فكرنا ف يف
  غیرھا .

  
 يالذاس بدون ان ننسب ھذا المجد l ،ان الخلل یقوم اذن بارادتنا ان یقدرنا  الن

لة ال باط او نرغب یقدرنا اآلخرون الجل أموروضع فینا كل ما ھو صالح .
او اخیراً اللتماسنا ذلك ممن ال قیوة لحكمھم كالدانیویین  مثالً تستحق الثناء مطلقاً .

لم یصف أحد ھذه النقیصة أحسن من  الذین ال یوقرون سوى االمور الباطلة .
نعطیھ لنفسنا ، او لما  يباطالً ذلك المجد الذ ي(( نسم القدیس فرنسیس سالس :

او لما ھو فینا و لنا و لكنھ ال یستحق ان و لیس ھو لنا  ،او لما ھو فینا  لیس فینا ،
و الحظوة لدى العظماء ، و المجد الشعبي  ، كلھا أمور شرف االصل ، بھ : ىنتاھ

ما یقدره القریب . من الناس من یتكبر النھ  يأسالفنا او ف يفینا لكنھا ف لیست
اثواباً فاخرة .  ينھ یرتدقبعتھ ریشة ، او ال يیمتطي جواداً مطھماً ، و ینتفخ الن ف

ذلك فھو للحصان و  يفمن ال یرى ھذا الجنون .؟ النھ ان یكن شيء من المجد ف
للطائر و للخیاط . و یعجب بعضھم بذواتھم و یتباھون بشاربین مرتفعین و بلحیة 

 يو البعض اآلخر یعجب بمھارتھ فة و شعر مجعد ، و بدین ناعمتین ،ممشوط
. لكن ألیس من النذالة و الجبن انھم یریدون ان یرفعوا  ينالرقص و اللعب و األغا
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قدرھم و بوسعوا شھریھم بأمور تافھة و مجانة كھذه و غیرھم یریدون ان یكرمھم 
  الناس الجل قلیل من العلم و یحترمون كأنھ یجب

 
 
 

 
 
 
 مصارعة الخطایا الرئیسیة

    
متغطرفین .و یتناھى لذلك یدعون نطلق الى مدرستھم و یتتلمذ لھم ،على كل ان ی

ل بھم . كل ذلك منتھى  بعضھم كالطاووس بجمالھم ظانین ان العالم بأسره یتغزَّ
مجداً باطالً  ىمواضیع سخیفة كھذه یدع يالبطالن و الحماقة و السفاھة . فالمجد ف

  و زھوقاً و تافھاً )) .
  

: اخصھا ثیرة تكون بمثابة ظاھرة خارجیة ،ان المجد الباطل یولد نقائص ك  )ت
  االدعاء و المباھاة و الریاء .

  
) االدعاء او تمجید النفس ھو عادة تُحدُُّ◌ُ◌ث االنسان نفسھ او عما یعود الى 1ً

من یتحدث عن ذاتھ و  منھممل السامعین على ان یقدروا ذلك .شخصیتھ بقصد ح
غیرھم یدّسّ◌ُون بمھارة و عن أسرتھ و عن نجاحاتھ ببالھة تضحك السامعین .

و منھم من یتكلمون فیھ . موضوع  یمكنھم ان یلمعون يتھم فالحدیث عن ذوا
ان یعذرھم السامعون اذ یعظمون طیب  يبحیاء  عن نقائصھم على أمل خف

  . ) 1(مزایاھم 
  
و بما یظھره النسان الیھ ببعض طرائق یعملھا ،) المباھاة ، تقوم بأن یستمیل ا2ً

  حھا لذاتھ .یستبی يمن الفخفخة و بغرابة االقوال و االعمال الت
  
فیھا عیوباً حقیقیة .خباثة  يیتخذ خارج الفضلیة او ظاھرھا ، اذ یخف) الریاء ،3◌ً 

  الكبریاء
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 نتائجھا . يذاتھا او ف ينحكم على ھذه الخباثة نستطیع ان ندرس الكبریاء ف يلك
تختلس عن معرفة و  يذاتھا . ا) الكبریاء بحصر المعنى ، الت ياوالً . الكبریاء ف

  انھا يخطیئة ثقیلة ، حت ينیاً ایضاً حقوق هللا ، ھرضى وضم
___________  

 
المكان المتجھ الیھ  لىیجذف مولیاً ظھره ا ي) قال القدیس فرنسیس سالس  : (( من یذم ذاتھ یلتمس المدیح ضمنیاً كالذ1(

 ر و متضعاً )) .بكل قواه . فیكتئب ان اعتقدوا بما نسبھ لذاتھ . و عن طریق الكبریاء یرغب ان یكون ذا قد

 
 
 

 
  يالالھوت النسك

  
  السامیة . اثقل الخطایا ، كقول القدیس توما النھا  ال تشاء الخضوع لسلطة هللا 

  
مادة  ي) ھكذا تكون نزعة االستقالل و رفض الطاعة l و لممثلیھ الشرعیین ف1ً

  مھمة خطیئة  ممیتة ، ألن فیھا تمرداً على هللا موالنا الشرعي .
و ال سیما ذواتنا ما یصدر عن هللا صریحاً ،خطیئة ثقیلة بما اننا ننسب الى ) انھا 2ً

ألن یكون هللا المبدأ االول لكل ما فینا من  يمواھب النعمة : الن ذلك رفض ضمن
  .ًيالخیر . كثیرون مع ذلك یعلمون ھكذا بقولھم مثالً : انا ابن اعمال

  
ً ثقیالً حین نرید ان نعمل الجل ) نخطأ  3 ھذا ھو الواقع .ذواتنا دون هللایضا

  نكران حق هللا بأن یكون غایتنا االخیرة .
  

مع اعترافاتھا بأن هللا ھو المبدأ االول و الغایة االخیرة  يب) الكبریاء الملطفة الت
خطیئة عریضیة  ھي لھ كل ما یجب ، و تسلبھ ضمنیاً قسماً من مجده ، ي، ال تؤد

م الطیبة ،او بفضائلھم كما لو كانوا على یقین تلك حالة من یفتخرون بصفاتھجداً .
و المعجین  بنفوسھم ان كل ذلك لھم ملك خصوصي . او تلك حالة اولئك المدعین 

 يدون ان یأتوا مع ذلك أمراً یخالف الشریعة االلھیة او البشریة فو الطماعین ،
تحق اللوم اذا أدت الى اعمال تسن ھذه الخطایا قد تصیر ممیتة ،مادة ثقیلة . غیر ا

لیس  ھو بحد ذاتھ سوي خطیئة عرضیة ،  يالشدید . ھكذا الزھو الباطل الذ
 يیصیر خطیئة ثقلیة عندما یوقر المرء بدیون یعجز عن وفائھا ، او حین یسعى ف

  نتائجھا . يحمل الناس على حب منحرف . علینا اذن ان ندرس الكبریاء ف
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كبریاء یؤدى احیاناً الى نتائج مضرة . فكم نتائجھا . ان ما ال یكبح من ال يثانیاً . ف
  من الحروب أثارت كبریاء الحكام ، و بعض االحیان كبریاء الشعوب انفسھم 

تسالونیكیة عظة اولى ) . و ال تقف عند ھذا الحد ، فكم یعزى 2(فم الذھب رسالة 
و البعض بین العیال  يلھذا الحد ، فكم یعزى لھذه الرذیلة من االنقسامات ف

  خصان ، فالصواب یعلم اآلباء انھا أصل سائر الرذائل .األ
  
  
  
 

 
 مصارعة الخطایا الرئیسیة
 

  )1(وفوق ذلك انھا تفسد كثیراً من اعمال الفضیلة النھا تجعلنا نتممھا عن أنانیة 
 

ما یھمنا من أمر الكمال ، أمكننا القول ان الكبریاء اكبر أعداء الكمال  ياذا نظرنا ف
ً ، نھا تنشيء فیناال ً محزنا الواقع ان  يا) ف و ألنھا مصدر خطایا كثیرة .عقیما

  الكبریاء تحرمنا نعماً كثیرة و استحقاقات وفیرة .
یمنح نعمتھ للمتواضعین بسخاء یحبسھا عن  ي) تحرمنا نعماً كثیرة ، الن هللا الذ1ً

  النعمة للمتواضعین )) يالمتكبرین : (( ان هللا یقاوم المتكبرین و یعط
) . فلنحسن و زن  ھذه الكلمات : ان هللا یقاوم المتكبرین . الن المتكبر 6:4و( یعق

كما یقول االب أولیة یھاجم هللا رأساً، و بینما یضمر المتكبر الشر l ، یقاوم هللاُ 
ادعاءات ھذا المتكبر الوقحة الفظیعة . و بما ان هللا یشاء ان یحفظ لذاتھ ما یختص 

  و یالشیھ .بھ فانھ یسحق من یقاومھ 
أحد الشروط  الجوھریة  ي) تحرمنا استحاقات و فیرة : ان النیة الطاھرة ھ2ً

عن ان یعمل یعمل الجل ذاتھ او لیرضي البشر ،لالستحقاق . و الحال ان المتكبر 
الذین كانوا یعملون ن ،الجل هللا ،فھكذا یستحق التوبیخ الموجھ الى الفریسیی

و لذلك لم یقدورا ان ینتظروا مكافأة هللا ھم الناس ،یرا ياعمالھم الصالحة بتباٍهٍ◌ ك
ینظروكم و إال فلیس لكم أجر عند  ي: (( احترزوا أال تصنعوا بركم قدام الناس لك

السماوات .فاذا صنعت صدقة  فال تھتف قدامك بالبوق كما یفعل  يف يأبیكم الذ
انھم قد أخذوا یمجدھم الناس الحق اقول لكم  يالمجامع و االزقة لك يالمراؤون ف

  ) .2و  1:6أجرھم )) (متى 
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ینبوع خطایا كثیرة : اً) خطایا شخصیة :باالدعاء نتعَّرض  يب) ان الكبریاء ھ
للخطر و نسقط فیة . و بسبب الكبریاء ال نطلب بلجاجة ما نحن بحاجة الیھ من 

  النعم فنسقط . ثم نیأس بعدئذ و نتعرض الى كتم
____________ 

 
نوھنا انھا جرثومة كل الرذائل ال  يتضادھا و تالشیھا . اما الكبریاء الت يزائل ال تھاجم اال الفضائل الت) ان سائر الر1(

قتال یمتد الى الجسم حتى ان كل ما  يتكفى بمالشاة فضبلة واحدة . انھا تقاوم كل قوى النفس ،و تعمل فیھا كوباء عموم
 ة هللا بل للمجد الباطل فقط )) . ( ادبیات غریغوریوس الكبیر )یتأثر بھا و لو كان فى الظاھر فضیلة ال یكون لخدم

 
 

 
 
 

يالالھوت النسك  
 

ان الكبریاء تنمعنا عن االذعان ) خطایا ضد  .2ًسر االعترافات .  يخطایانا ف
الحدیث نلذع و نستسلم الى مباحث فظة و  يللحق حتى حین نكون على خطأ . و ف

على الى الكالم القارص و الجائر حتى و الى فتن و اختالفات ، يعنیفة تؤد
رفض الطاعة الى انتقاد الرؤسات بشدة و و الخصوم ایضاً بقصد إذاللھم ،

  ألوامرھم .
  

یرید ان فكما انھ  بیداء الكبریاء ، تكون لھ سبب شقاء : يت) أخیراً من یتسكع ف
البتة. كل أمر ،و ان یسیطر على نظرائھ ،فال سالم لھ و ال راحة  يیكون عظیماً ف

على خصومھ . و بما انھ ال  الواقع ال یھدأ لھ فكر ما دام عاجزاً عن الفوز يو ف
فیقتضي االمر اذن التماس عالج  یبلغ ذلك منھم تماماً فھو قلق مضطرب تاعس .

  لھذه الرذیلة الشدیدة الخطر .
  

  عالجات الكبریاء
  

هللا ھو مصدر كل  انجع عالج للكبریاء بأن هللا ھو االعتراف بأن سبق القول ان
أما نحن فلسنا سوى عدم و ة ان كل عز و مجد یختص بھ وحده .خیر،و بالنتیج

  خطیئة ،فال نستحق سوى السلوان و االزدراء.
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التأمل في  ياوالً . لسنا سوى عدم . ھذا ما یجب ان یعتقده المبتدئون ف
ً ،االفكار التابعة :  يذھنم بتأن على النور االلھ ي،مرددین فالتأمل ال  لست شیئا

  ال أساوى شیئاً .استطیع شیئاً ،
  
من بین ملیارات من  ي) لست شیئاً : ال شك ان الجودة االلھیة قد سرت فاختارتن1ً

ان  يالكیان و احیاة و نفسیاً روحیة خالدة ، فعلَّ  يتمنحن يالممكنات الوجود ك
أمیل الیھ ، و  يت) خرجت من العدم و بثقلى الذا1ًاشكر لھ ذلك كل االیام . لكن : 

ال  يبفعلھ الدائم لكنت ، و ال بد أھوى فیھ . إذن ان كیان يمبدع يلو لم یحفظن
  ان أقدمة احترام . يبل یختص باl و عل يیتعلق ب

  
منحنیھ هللا ھو حقیقة حبھ واحسان ال حد لھ ،فمھما عملت  ي) ان ھذا الكیان الذ2ً

  كن مھماتأدیة الشكر لعزتھ تعالى . ل يأظل مقصراً ف
 

 مصارعھ الخطایا الرئیسیة
 

كال شيء  ي: (( عمر يیكن ھذا الكیان عجیباً فھو كالعدم بالمقابلة مع الكیان االلھ
) . لما فیھ من نقص : انھ كائن عارض یقبل الزوال دون ان 6:38امامك )) ( مز

ینقص شيء من كمال العالم .و ھو كیان مستعار لم أعطھ إال باالحتیاط الصریح 
یبقى l ملكاً مطلقاً . ھو كیان سریع الزوال ال یمكن ان یدوم بذاتھ ، و یحتاح  يلك
كل ھنیھة الى عون من خلقھ . اذن ھو كیان متعلق جوھریاً  باl ، و ال علة  يف

لوجوده سوى تأدیة المجد لمبدعھ . فاغفالنا  ھذه العالقة و تصرفنا كأننا مبدعو 
ال یسلم بھ العقل بل ھو جنون و ظلم . ان ما نقولھ صفاتنا ، و مباھاتنا بھا ضالل 

ً : ان ھذا االشتراك ف يھو أصدق ف يعن االنسان الطبیع  ينظام النعمة ایضا
، ھو موھبة مجانیة جوھریاً ، نلتھا من هللا  يو یعظمن يیشَّرفن يالحیاة االلھیة الذ

 يھیة ، و ھو من یسوع المسیح ، ال استطیع حفظھا طویال ً بدون النعمة االل
إال بمعونة هللا الفائقة هللا الفائقة الطبیعة . اذن انھا فرصة مناسبة لنقول  يالتنمو ف

) فیا لھ من نكران 15:9كو  2ال توصف )) ( ي: (( شكراً l على موھبتھ الت
للجمیل ، و یالھا من ظالمة ان ننسب لذواتنا اقل نصیب من ھذه الموھبة االلھیة 

شيء لك لم تنلھ فان كنت قد نلتھ فلماذا  يیمیرك یا ھذا وا يالذ(( من  الجوھریة !
  ) .7:4تفتخر كانك لم تنلھ )) ( ا كو 

  
ً بذات ان اعرف  ي: الجرم انى نلت من هللا قوى ثمینة تخولنيب) ال استطیع شیئا

الطبیعة و  الحقیقة و الصالح و احبھما . و قد تكلمت ھذه القوى بالفضائل الفائقة
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و ال نقدر مھما عملنا  ان نتمالك عن الدھش الشدید من وح القدس .بمواھب الر
تتكمل و تأتلف ائتالفاً  يھذه المواھب الفائقة الطبیعة ، و من مواھب النعمة الت

 يمبادھة ، ك يما اعملھ من ذات يو ف يما یتعلق ب يال استطیع شیئاً ف يحسناً . لكن
نظام الطبیعى بدون مساعدة هللا . و ال ال استطیع شیئاً فى ال ياسیره و اكملھ : ان

النظام الفائق الطبیعة بدون النعمة الحالیة ، حتى اني ال استطیع ان ال استطیع  يف
، ً رغبة صالحة فائقة  يقلب يو ال ان اوجس فان افتكر فكراً صالحاً خالصیا

 الطبیعة . و اذا عرفت
 
 
 

 
  
  

  يالالھوت النسك
  

؟  يملك بیعیة و الفائقة الطبیعة كما لو كانت باسرھابھذه القوى الط ھيأأقدر ان ابا
  و ھذا ایضاً  نكران جمیل و جنون و ظلم .

  
بنعمھ  ي، وما یعمل ب ي، اذا الحظت ما وضعھ هللا ف يشیئاً : ان يج) انا ال اوساو

 يذو قیمة كبرى : (( قد اشتریتم بثمن كریم فمجدوا هللا و احملوه ف يفال شك ان
دم إلھ ! ھل یعود  يما اشتریت بھ ، اشتران ياساو ي) .ان20:6و ك 1اجسادكم )) (
الجواب عن ذلك . لكن اخیراً  يالى ام الى هللا ؟ الریب ف يو تقدیس يشرف افتدائ

، و  يیختص ب يالمغلوب على امره . لى بعض الشيء الذ يیقول الحب الذات
حقاً ان لنا قسماً من یجعل لي قیمة و ھو قبولي عن اختیار مساعدة هللا و نعمتھ . 

سوى استعمال ما و  ياالختیاري ھذا ، لكن لیس ھو القسم االھم : لیس ھذا المرض
فیھ نقدمھا لھ ، یكون هللا العامل  يالوقت نفسھ الذ يھبنا هللا من القوى مجاناً ، فف

یعمل فیكم االرادة و العمل على حسب  يفینا كعلة اولى : (( ان هللا ھو الذ
) .فان رضینا مرة باتباع تحریض النعمة فكم قاومناھا 13:2 يفیلبی مرضاتھ )) (

 يذلك ما یجعلنا نباھ ي، و كم من مرة لم نساعدھا اال مساعدة ناقصة ؟ حقاً لیس ف
اذا رسم فنان عظیم طرفة فالیھ تنسب ال الى الصناع  ذلك ما بذلنا . ي، بل ان ف

ان ننسب استحقاقاتنا l كعلة اولى فباالحرى یجب علینا  الثانویین الذین عاونوه .
و اساسیة ، حتى ان الكنیسة ترنم مع القدیس اغسطینس :(( یتوج هللا مواھبھ حین 

اذن من ایة جھة اعتبرنا  استحقاقاتنا )) ( مقدمة خطاب جمیع القدیسین ) . يیكاف
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ا ان ذاتھا غیر متناھیة فال یحق لن نفسنا و مھما كانت قیمة مواھبنا و استحقاقاتنا
و ان نسألھ االحترام عنھا من أعماق قلوبنا .l  يبھا بل علینا ان نؤد ينباھ

  الغفران عن استعمالنا ھذه المواھب استعماالً سیئاً .
  

ً . انن بھ .و  يخاطئ ، و بھذه الصفة استحق كل ازدراء یشاء هللا ان یبلون يثانیا
 لمیتة و العرضیة .لكن نتیقن ذلك یكفینا ان نتذكر ما قلنا عن الخطبئة ا
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  ارتكبت خطیئة واحدة ممیتة ، فاستحق يا) اذا كنت لسوء حظ

الثقة العذبة ان یكون هللا قد  ياستحققت جھنم . ال شك ان ل يالن ياالبد يالخز
 اتیت جنایة ، اھانة العزة االلھیة ، شكالً من ي. لكن ال استطیع االنكار ان يغفر ل

اكفر عن اھانة العظیمة االلھیة ،  ي. فلك يقتل االلھ ، شكالً من االنتحار الروح
ً ، و النمائم و اال فتراءات و على ان اكون مستعداً لتقبل كل خزي ممكن ایضا

ً : و ھذا اقل شيء یستحقھ من اغاظ الشتائم و االھانات ، و علَّى ان ارغبھا ایضا
و ان كنت قد اغظتھا مرات كثیرة ، فكم یجب عظمة هللا غیر المتناھیة . مرة فقط

ً عندما یتیسر ل يو فرحللعنایة االلھیة ، يان یكون تسلیم التكفیر عن  يایضا
  بتحمل بعض االھانات مدة قصیرة ؟ يخطا

  
ب) ال شك اننا جمیعاً قد ارتكبنا خطایا عرضیة اختیاریة و فضلنا برضانا ارادتنا 

تستحق كل  ان اھانة واحدة للعظیمة االلھیة و قد قلناارادة هللا و مجده .على 
ممارسة االتضاع ، ال نستطیع بذاتنا ان نعید l  ي، فلو قضینا حیاتنا كلھا ف يالخز

ھذه اللجھة مغاالة ، فلنتذكر دموع  يسلبناه . فان ظھر لنا ف يكل المجد الذ
یا عریضة ذین لم یخطأوا سوى خطاالقدیسین و توبتھم الشاقة ، أولئك القدیسین ال

و التكفیر عن االھانة ابوا توبة كافیة لتطھیر نفوسھم ،و لم یحسبوا مع ذلك انھم ت،
الموجھة للعظمة االلھیة . كان اولئك القدیسون ادق نظراً منا . فان فّكرنا عكس ما 

  كانوا یفكرون فما ذلك إال ألن الكبریاء قد أعمتنا .
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در نفسنا و زقدرونا فقط ، بل فلنیان  فعلینا نحن الخاطئین ان ال نلتمس من الناس

  یشاء هللا ان یرسلھ الینا . ينقبل كل خز
  

  الحسد
 

فھو كشھوة شكل من الحزن العمیق نتأثر د ھو شھوة و رذیلة رئیسیة معاً .ان الحس
القریب . یرافق ھذا االحساس  يبھ فى شعورنا عند نظرنا ما نالحظھ من الخیر ف

  يء فینا شعوراً بالغّم .ضیقة قلب تخذ الحمیَّا و تنش
  
  

 
  

  يالالھوت النسك
  

ندرس الحسد من حیث ھو خطیئة  رئیسیة و نعرض : طبیعتھ . رادءتھ .عالجاتھ 
.  

القریب كأنھ مضرة تلحق  ياوالً . طبیعتھ . ا) الحسد میل الى الغم من خیر ف
  ا .ینغصن يان نرى القریب خالیاً من الخیرالذ يترافقھ غالباً رغبة فكرامتنا ،

  
ال یكنھا احتمال الرؤساء و  يالكبریاء الت يان منشأ ھذه الرذیلة ھو اذن ف

اآلخرین صفات كصفاتنا  يالمنافسین . حین نعتقد بتفوقنا الخاص نحزن اذا رأینا ف
او على االقل اذا رأیناھم ینجحون أكثر منا . ان الصفات الالمعة تكون و أفضل ،

الرصانة یتجھ الى الصفات المتینة و  يوموضوع الحسد . غیر ان الحسد عند ذ
ً حتى الى الفضیلة نفسھا . تبدو ھذه النقیصة  بالغّصة الت نشعر بھا  يیتجھ ایضا

إضعاف ھذه التقاریظ بانتقادنا  يعند سماعنا الثناء على القریب ، فنجتھد عندئذ ف
  من یوجھ المدیح الیھم .

  
ن بالغم من خیر القریب . و الغیرة ب) كثیراً ما نخلط الحسد بالغیرة . فالحسد یكو

  الرغبة فى خیرنا الخاص دون اغتمام من خیر القریب .
ً فرق بین الحسد و المنافسة : فھذه عاطفة محمودة ت حملنا على ج) ھنا ایضا

و احیاناً على التفوق على صفات اآلخرین لكن بوسائل محللة االقتداء و المجاراة ،
  شرعیة .
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  مفاعیلھا . يحد ذاتھا و ف يرس ھذه الرداءة فثانیا : رداءتھ . فلند
ً فضیلة المحبة  يا) الحسد ف حد ذاتھ خطیئة ممیتة من طبیعھ ، النھ یضاد رأسنا

نحسده یكون ثقل الخطیئة  يتأمرنا نفرح لخیر القریب . فبقدر أھمیة الخیر الذ يالت
و الحزن من  . یقول لنا ایضاً القدیس توما : ان حسد القریب على خیراتھ الروحیة

نّمو رساالتھ الروحیة او نجاحھا ، ھو خطیئة كبیرة جداً. و یصدق ھذا القول حین 
ً . لكن ھذه الحركات ال تكون ف الغالب سوى  ينقبل نوازع الحسد قبوالً تاما

  تأثیرات او عواطف طائشة ، او
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ھذه الحالة االخیرة ال تكون  يفف عارضة على الفكر او على ارادة غیر كاملة :

  الخطیئة إال عرضیة .
  

  مفاعیلھ ، یكمن فیھ اثم كبیر . يب) الحسد ف
  
) یثیر عواطف البغضة لمن نحسدھم او نغار منھم ، و نتعرض لكالم الشر فیھم 1ً

  و تحقیرھم و اغتیابھم ، و ارادة الشر لھم .
  
ف ) و یخلق عداوات وشكوك ، العیال ( فلنتذكر قصة یوس ي) یزرع االنقسام ف2ً

  و یرمي الشقاق فى الكنیسة .
  
العمل و الى  ي) یدفع الى التماس الغنى و االمجاد بجشع : و نستسلم الى الكدح ف3ً

  وسائل تكاد ال یكون شرعیة فتعرض شرفنا للخطر .
  
) یقلق نفس الحسود ما دام ال یتفق على خصومھ . و بما انھ یندر كثیراً الوصول 4ً

  ذلك ، فھناك الغصص و المرارة الدائمة . الى
  

  ثالثاً . عالجات سلبیة او ایجابیة .
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القلب من عواطف الحسد و الغیرة  ي) باحتقار ما یتلظى ف1ً) الوسائل السلبیة : 1
عنھا و اشتغالنا  ي) بالتلھ2ًاالولى و سحقھا كشيء دنيء كما نسحق زحافة سامة .

فات القریب ال تغضَّ نینة نقول لنفسنا ان صبأمر آخر سواھا . وحین تعود الطمأ
  لنا كدافع یحثنا على االقتداء بھا . يبل ھمن صفاتنا ،

  
  ب) لدینا وسیلتان من انجع الوسائل االیجابیة .

) تستخلص أوالھما من اتحادنا بالمسیح : فبقوة ھذه العقیدة نحن جمیعاً اخوة كلنا 1ً
ات احد ھذه االعضاء و نجاحاتھ رأسھ یسوع ، فصف يالذ يأعضاء الجسم السر

االعضاء .فعوض ان نحزن من تفوق اخوتنا ، علینا ان نسر حسب  يتعود الى باق
تعلیم القدیس بولس الجمیل ، الن ذلك یساعد على الخیرین العام و الخاص أیضاً : 
(( افرحوا مع الفرحین و ابكوا مع الباكین . اھتموا فیما بیتكم اھتماماً واحداً . ال 

  ،بل میلوا الى ما ھو أسفل . ال تكونوا فطنین عند يھتموا النفسكم باالعالت
  ) .15:12انفسكم )) (رو 

يالالھوت النسك  
 

تحسد تحسدھا ، یقول االب أولیھ : ((عوضاً ان  يالت يفان كانت فضائل القریب ھ
ذلك ما یوسوس بھ الشیطان غالباً و یحمل علیھ حب ھذه الفضائل او تغار منھا ، 

سر القربان االقدس ،و اذ تمجد  يلذات ، فعلیك ان تتحد بروح یسوع القدوس فا
كم تكون ھذه  ترى بھا یشركك يفیھ ینبوع ھذه الفضائل و تلتمس منھ النعمة لك

  الممارسة مفیدة لك )) .
المنافسة ، ھذه العاطفة المسیحیة المحمودة تحملنا على  ي) الواسطة الثانیة ھ2ً

  لقریب و التفوق علیھا ایضاً باتكالنا على النعمة االلھیة .االقتداء بفضائل ا
  
تكون المنافسة المسیحیة صالحة و ممیزة عن الحسد یجب : ان تكون شریفة  يلك
ان ال تتوخى النجاح بل االقتداء بفضائل القریب . و ان تكون  يموضوعھا ا يف

إخضاعھم ، بل ال تلتمس التغلب على اآلخرین و إذالل و  يمرماھا ا يشریفة ف
یتمجد هللا و یزید احترام الكنیسة . و ان  يان تجعلنا ، اذا أمكن االمر ، افضل لك

وسائلھا العملیة ، فال تستعمل للبلوغ الى غایاتھا ، ال المكاید و ال  يتكون شرعیة ف
الحیل و ال الطرائق االخرى غیر الجائزة ، بل الجھد و العمل و حسن استعمال 

. اذا فھمنا المنافسة على ھذا الوجھ تكون دواء ناجعاً للحسد ، النھا  الواھب االلھیة
ً . فاعتبارنا افضل اخوتنا  يال تجرح المحبة ابداً، و تكون ف الوقت حافزاً عظیما

 يالحقیقة اقرار بنقصنا ، و ھو الرغبة ف يكمثال لالقتداء بھ او للتفوق علیھ ھو ف
الحقیقة من  يمن یحیط بنا . أال یقرب ذلك ف معالجة ھذا النقص باستفادتنا من امثلة
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عمل القدیس بولس حین كان یدعو تالمیذة لالقتداء بھ مثلما كان ھو یقتدى 
یدعوھم التباع ) . و 1:11كو  1بالمسیح )) ( يكما انا اقتد يبالمسیح : (( اقتدوا ب

ً و یتحاثوا  يبھا المسیحیین ك كان ینصح يالمشورات الت یحترم بعضھم بعضا
بعض تحریضاً لنا على  يف على المحبة و االعمال الصالحة : (( و لیتأمل بعضنا

  ) .24:10المحبة  و االعمال الصالحة )) ( عبر 
  

بھم ، و  ينفتد يتقوم لنا القدیسین ك يذلك أیضاً روح الكنیسة الت يرى فنأال 
للتمرن تدعونا الى منافسة شریفة و مقدسة ؟ ھكذا ال یكون لنا الحسد سوى نھزة 

  على الفضیلة .
  
  

 
 
  مصارعة الخطایا الرئیسیة

  الغضب
  

حین نھاجم ،  تحملنا على الدفاع عن نفسنا يالغضب ھو تلك العاطفة الغریزیة الت
  عن عالجاتھ . عن خباثتھة بمثلھا . سنتكلم عن الطبیعتھ .اذ ندفع القو

  
  طبیعة الغضب

  
  من الغضب ما ھو ھوى و منھ ماھو عاطفة .

  
ان الغضب المعتبر كھوى ھو حاجة شدیدة للمقاومة یسببھا ألم او مضادة  اوالً .
ھذه المقاومة تثیر عاطفة ھوجاء تدفع القوى للتغلب على یة او ادبیة .طبیع

  الصعوبة : تحمل االنسان على یصب غضبة على البشر و البھائم و االشیاء .
  

  .داء شیاال يللغضب مظھران اساسیان : الغضب األحمر او الثائر ف
االول یخفق القلب و  يالضعفاء . فف يف يو الغضب االبیض او االصفر او التشنج

یدفع الدم الى جمیع اجزاء الجسم الظاھرة . یھیج النفس و یتورد الوجھ و ینتفخ 
النعق و تنفر العروق تحت الجلد و بقف الشعر و بقدح النظر شرراً و تجحظ 

و یمیل الجسم كلھ الى الخصام فیضرب و العینان و یتمدد االنف و یبح الصوت 
الغضب االبیض فینقبض القلب و یعسر التنفس و یمتقع  يیھشم ما یعیقھ . اما ف
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ً بارداً و ینقبض الفكان ،و یصمت الغضوب  الوجھ للغایة و یندى الجبین عرقا
  صمتاً مؤثراً .و ینتھى باتفجار فظیع یتطایر منھ الشرر بضربات عنیفة .

  
  و عقابھ . يغضب المعتبر كعاطفة ھو رغبة شدیدة فى درء المعتدثانیاً . ال

  
 يرغبة حارة صوابیة ف ي،او سخط مقدس ، ا يمن الغضب ما ھو شرع ا)

ً عادالً . ھكذا دخل ربنا یسوع بیت ابیھ السماو مغضباً  يمعاقبة المجرمین عقابا
  غضباً عادالً على الباعة الذین دنسوه بتجارتھم : (( صعد

  
  8:2  يت النسكالالھو

  
  

 
يالالھوت النسك  

 
 الھیكل باعة البقر و الخرفان و الحمام و الصیارفة يالى اورشلیم . فوجد ف

 ایضاً و نثر موائدھم . فصنع سوطاً من حبال جمیعھم من الھیكل والخرفانة البقر
و قال لباعة الحمام : ارفعوا ھذه من ھھنا و ال دارھم الصیارفة و قلب الموائد .

  اكلتتي ))   بیت تجارة .فذكر تالمیذة انھ مكتوب غیرة بیتك يوا بیت ابتجعل
) . أما الكاھن االكبر عالى فبعكس ذلك  وبخ بقساوة النھ لم یردع 17_13:2( یو 

  ).4و 2ملوك 1ابنیھ حفني و فنحاس عن سلوكھا الردئ . (
  
د سوى موضوعھ ال یقص ي) عادالً ف1ًیكون الغضب شرعیاً یجب ان یكون :  يلك

  . ھیستحق يقصاص من یستحق العقاب و بالقدر الذ
  
و بحسب عد ما تقتضیھ االھانة المرتكبة ،ممارستھ غبر بالغ الى اب ي) ملطفاً ف2ً

و ال ي نیتھ ال یرمي الى عواطف بغضة ،) محباً ف3ًیفرضھ العدل .  يالنظام الذ
ن ھذه كان یلتمس سوى اصالح أمر المجرم و تھذیبھ ، و ان نقص شرط واحد م

ً . فالغضب الشرعي انما ھو غضب الرؤساء و الوالدین  الغضب تجاوزاً معیبا
خصوصاً . غبر انھ من حق المواطنین العادیین احیاناً ،بل من واجبھم ان یتمادوا 

الواقع ، من  يالغضب دفاعاً عن مصالح بالدھم و صداً التغلب االشرار . و ف يف
  ال یخشون سوى العقاب .البشر من ال یؤثر فیھم اللطف و 
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معاقبة  يف ھو رغبة شدیدة مفرطةان الغضب احد الخطایا الرئیسیة ،ب) غیر 
أشرنا الیھا . و كثیراً ما یرافق الغضب  يالقریب دون اعتبار الشروط الثالثة الت

اذن ھي عاطفة ألصق  ، بل یطلب االنتقام . فالبغضة يبدفع التعد يبغض ال یكتف
  أثبت منھ ، و لذلك كانت نتائجھا أفظع . بالفكر من الغضب و

  
ً . للغضب درجات : ا) ھو ف الغضوب  يبداءتھ حركة جزع ال غیر :یبد يثالثا

خلقھ ألول معاكسة و خذالن . ب) ثم ھو احتدام یجعل الغضوب یستشیط حتى 
  یخرج من إھابھ ، فیظھر امتعاضھ بحركات

  
  
  
  

 
 مصارعة الخطایا الرئیسیة
 

  أحیاناً حتى الفوران و یظھر بالضرب ال بالكالم فقط . مشوشة . ت) یبلغ
عندئذ ال یعود الغضوب یملك ھو جنون عارض . يالى الحمق الذ يث) و قد یؤد

فیھا انھا من  نفسھ بل یتمادى بكالم غیر متزن و بحركات مضطربة یصح القول
ً الى بغض ال یھدأ ، و ال یتنسم ا يجنون حقیق لغضوب . ج) أخیراً یتحول احیانا

نفھم  يسوى انتقام یجب معھ موت خصمھ . فیھمنا ان نمیز بین ھذه الدرجات لك
  شر الغضب .

  
  شر الغضب

  
  یمكننا ان نعتبر الغضب بذاتھ و بمفاعیلھ .

  
  اوالً . نظراً الى الغضب بذاتھ لدینا مجال للتمییز أیضاً .

 ي: ألن فا) حین یكون الغضب حركة ھوى عابرة ، فھو بطبیعتھ خطیئة عرضیة 
ذلك كما نظن مخالفة  يكیفیة حدوثھ تطرفاً . ذلك انھ قدر تجاوز الحد ، لكن لیس ف

العدل او المحبة العظیمتین . مع ذلك ھناك حاالت یشتد فیھا الغضب  يلفضیلت
اھانة القریب . فان كانت ھذه  يف يتى ال یعود المرء یملك نفسھ ، فیتمادح

خطیئة كبیرة و لو صدرت عن الھوى  يءھا تنشالحركات اختیاریة  و ارادیة ، فان
  ، لكن كثیراً ما تكون عن ارادة غیر كافیة .
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یبلغ البغضة ھو بحد ذاتھ خطیئة كبیرة ،حین یكون اختیاریاً  يب) ان الغضب الذ

  و ارادیاً ینقض شنیعاً ، و غالباً یخرق العدل .و بھذا المعنى قال ربنا یسوع :
من غضب على أخیھ یستوجب الدینونة و من قال ألخیھ (( اما انا فأقول لكم كل  

راقا یستوجب حكم المحفل و من قال یا احمق یستوجب نار جھنم )) ( متى 
) . لكن اذا كانت حركھ البغضة غیر اختیاریة او كان الرضى بھا ناقصاً 22:5

  كانت الخطیئة خفیفھ .
  

ً . یجب ق ب لھا سینكا : الخیانة و و قد نسمع الغضب و إال فمفاعیلھ ھائلھ .ثانیا
الحروب االھلیة مع كل لواحقھا  العیال و يالقتل و التسمم و االنقسامات الداخلیة ف

  و العداوات الرھیبة .،
  

 
يالالھوت النسك  

 
.  يو قال القدیس غریغوریوس : (( ان الغضب كبیر عن كبیر عن النمو الروح

عذوبة العالقات االجتماعیة ، و  فان لم نقمعھ بفقدنا الحكمة و االتزان و اللطف و
 يالضرور يویفقدھا االختالء الداخلبالعدل فال نحترم حقوق القریب . االھتمام

، lو لسالم النفس و لالمتثال اللھامات النعمة )) . فیھمنا اذن لالتحاد الوثیق با
  نلتمس العالج لھذه اآلفة :

  
  عالجات الغضب

  
الغضب و عاطفة البغضة الناتجة منھ ان ھذه العالجات یجب ان تكافح ھوى 

 ً   . أحیانا
  

  نتغلب على الھوى . ياوال ً . علینا أال نمھل و ال واسطة واحدة لك
ھ : مثل صحیة تساعد على تالفي الغضب او على تخفیف يا) من الوسائل ما ھ

و الحمامات الفاترة و المناضح الباردة ، و االمتناع عن ملین ، ياتباع نظام غذائ
قة المتینة بین الجسد بات المھیجبة و خصوصاً الروحیة منھا . بسبب العالالمشرو

مثل ھذه المادة  يعلینا ان نعرف كیف نلطف الجسد ذاتھ . لكن بما انھ فو النفس ،
ان نستشیر أحد االطباء  يان نعتبر المزاج و الحالة الصحیة فالفطنة تقض ي، ینبغ
الغضب یحسن ان نعتاد  ي. اً) فلتالفالعالجات االدبیة  ياالفضلیة ھ لكن . ب)



 
 

116

ال ندع اصابات الھوى االولى تسیطر علینا :انھ لعمل  يالتفكیر قبل العمل لك
) على ك�ل اذا طرق ھذا الھوى قلبنا ، فیفضل ، 2ًطویل شاق لكنھ كثیر الفائدة . 

  كما قال القدیس فرنسیس سالس :
ألضیق مجال ... النھ ،الرضى بالمساومة معھ  (( ان نرفضھ حاالً أحرى من

تجر كل جسمھا بسھولة   يفیعمل كالحیة التنفسحھ لھ ،یجعل ذاتھ رب المنزل ،
حیث تقدر ان تضع رأسھا ... فعلیك ان تجمع قواك بسرعة حالما تشعر بھ ، ال 
بفظاظة وحدة بل بلطف ورصانة )) . ( مدخل العبادة ) . أما اذا شئنا قمع غضبنا 

عنھ ،  يالتلھ ي) ان أفضل طریقة و أفید واسطة ھ3ًاباً . بحدة فانما نزداد اضطر
  كل أمر يأعني ان نفكر ف

  
  
  

 
 مصارعة الخطایا الرئیسة

  
مرة من  عنا تذكر ما التحق بنا ي تھیجھ . علینا اذن ان نقض يما عدا االمور الت

 ي) و علینا ان نلتمس معونة هللا حین نرى ف4ًاالھانات و نبعد الظنون الخ ... 
فسنا اضطراباً من الغضب ، على مثال الرسل حین ازعجتھم الریح و العاصفة ان

  وسط المیاه . النھ یأمر أھواءنا فتزول و یصیر ھدؤ عظیم ))
  ( فرنسیس سالس ، مدخل العبادة ) .

  
ً . متى ھیج الغضب فینا عواطف البغضة و الحقد و االنتقام ، فال یمكن ان  ثانیا

 ً حالة تذكرنا اننا  يإال بالمحلة المؤسسة على هللا . ھتشفى ھذه العواطف تماما
ً اوالد أب سماو مدعوون الى السعادة واحد متحدون بالمسیح نفسة ، يجمیعا

االبدیة ذاتھا ، و ان ھذه الحقائق العظمى ال تتفق مع أیة عاطفة بغضة . فیجب 
ن أساء الینا )) اغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفرلم:ا) ان نتذكر كلمات األبانا : ((اذن 

و بما اننا ترغب شدیداً ان ننال الغفران االلھي ، فلنغفر اذن بكل رضى ألعدائنا . 
 يلم یكف عن یھوذا صاحبھ حین خیانتھ و یصل يب) ال ننس أمثلة ربنا یسوع الذ

من على صلیبھ ألجل مضطھدیھ .و لنطلب الیھ الشجاعة للنسیان و الصفح . ت) 
و لیصل كل ما یتعلق بھا . يالتحقت بنا و ف يھانات التاال يو لنتجنب التفكیر ف

ً كبیراً لجروح  الكاملون ألجل توبة من آذوھم و یتخذوا من ھذه الصالة بلسما
  نفوسھم .
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سنبحث اآلن عما یتولد عن اللذة البدنیة او شھوة الجسد من الخطایا :الشراھة و 
  الزنى و الكسل .

  
  الخطایا المتعلقة باللذة الحسیة

  
  الشراھة

  
یشاء ان یعلقَّھا باألكل و  ياللذة المحللة الت يلیست الشراھة سوى االفراط ف

  عالجاتھا .د . لنعرض : طبیعتھا . رداءتھا ،الشرب الضروریین لحفظ الفر
  
  

 
 

  يالالھوت النسك
 

  الشرب ياوالً . طبیعتھا . الشراھة ھي محبة مفرطة للذات المائدة ا
ً بالتماس لذة الطعام ذاتھا ، لخللو األكل . یقوم ھذا ا  اذ نعتبرھا ظاھریاً  وضمنیا

) . 19:3 ي(فیلیب على مثال من جعلوا الھھم بطنھم : (( الھھم البطن ))كغایة لنا ،
تملیھا القناعة و تراھم أحیاناً  ياو من یسعون وراء البطن دون اھتمام بالقواعد الت

  یؤذون صحتھم .
  متنوعة تخالف فیھا ھذه القواعد .یشیر الالھوتیون الى اربعة وجوه 

و خارج االوقات المعینة لھ ،و كل قبل الشعور باالحتیاج الیھ ،قبل األوان : األ
ذلك ارضاء للشراھة دون داع آخر .بتأن و عنایة مفرطة : التماس المآكل الفاخرة 

 خطیئة المتأنقین و النھمین . ياو المعتنى بطبخھا الجل التنعم  الزاید : ھذه ھ
نھما مع خطر تعریض بكثرة : تجاوز حدود الشھوة لألكل او للشرب ، االكتظاظ م

ً .الصحة للضرر ، بلھوجة او بتلھوج : األكل بشھوة  و ھذا ما یسمیھ العالم نھما
العالم طریقة  يكلبة و جشع و نھم كما تأكل بعض البھائم .و تعتبر ھذه الطریقة ف

ً . فظة . ً و رداءة الشراھة من انھا ثانیا تستعد النفس للجسد و تجعل االنسان مادیا
منحدر ال یدرك من لذة  يو تعرض للتھور ففیھ الحیاة العقلیة و االدبیة ، تضعف

  ذلك یجب تمییز ما یلى : ينحدد المأثمة ف يالتنعم و من النوع نفسھ . فلك
  

ن الى افراط یجعلنا وقتا ًطویالً عاجزین ع يا)الشراھة خطیئة ثقیلة : حین تؤد
القیام بواجبات حالتنا و عن االذعان للشرائع االلھیة او الكنیسة . مثالً حین تضر 
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ً لنفقات متزایدة تھدد و عندما تجعل مصالح العیلة ، بالصحة و حین تكون سببا
شرائع القطاعة او الصوم . كذلك حین تكون سبباً لخطایا ثقیلة  ياالنسان مقصراً ف

الوالئم و المآدب الفخمة  يو ال سیما في المائدة ،ف ((االفراط . قال االب جانفیر :
یحمل االنسان على ارتكاب كل خطایا یجلسون الى الوائد ساعات طویلة ،حیث 

  اللسان :
  
  
  
  
  
  
  

 
 مصارعة الخطایا الرئیسیة

  
  النمیمة و الغیبة و الثلب بأنواعھا ، و إفشاء اسرار المھن ، و الطعن و ... )) ...

الموائد بشكل  ة سوى خطیئة عرضیة حین نستسلم الى لذةب) ال تكون الشراھ
لكن بدون افراط جسیم و بدون تعرض لمخالفة الوصایا المھمة یتجاوز االعتدال ،

ً لمأدبة فاخرة او اكراماً  . لذلك فاألكل او الشرب اكثر من العادة ،بلذة او تعظیما
  لصدیق و بدون افرط زائد ، یكون خطیئة عرضیة .

  
ً : ج) بالنظر   ي) النھا تغذي الرفاھیة الت1ًالى الكمال تكون الشراھة عائقاً حقیقیا

تضعف االرادة و تنمي حب اللذة الحسیة و تھیئ النفس الى خنوع و استسالم 
ً یحمل على  يءاذ تنش) النھا مصدر خطایا كثیرة ،2ً.  خطرین ً عظیما فرحا

النفس  يو تفتح ف حشمة .التشتت و الثرثرة و المزاج المریب و الطیش و فقدان ال
  سبیالً لھجمات ابلیس . فمصارعتھا اذن واجبة .

  
یحملنا على مصارعة الشھوة ھو ان اللذة لیست  يثالثاً . عالجاتھا . ان المبدأ الذ

قل المستقیم المستنیر باالیمان غایة بل واسطة . و من ثم یجب ان تكون خاضعاً للع
   .ذات المائدة بطھارة النیة و القناعة و االیماتةو الحال ان االیمان یأمرنا بتقدیس مل

  
ال كالبھائم بنیة مستقیمة و فائقة الطبیعة ، ) یجب قبل كل شيء ان نأخذ طعامنا1ً
یقتصر على النیة  يال تلتمس من الطعام غیر اللذة . و ال كالفیلسوف الذ يالت
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بروح الشكر  و تحسین عملھ لتمجید هللا . يبالحر يیبتغ يالشریفة . بل كمسیح
. و بروح االتضاع قائلین لنفسنا ،  يتنازل و أعطانا خبزنا الیوم يلجودة هللا الذ

المحلة  نأكلھ . و بروح يوبول اننا ال نستحق الخبز الذ يكالقدیس منصور د
سبیل خدمة هللا و النفوس . بھذا نتمم  يواضعین كل ما نحصل علیھ من التقوى ف

جمعیات كثیرة فى  يیذكرونھا الجمھور ف يولین التنصائح القدیس للمسیحیین اال
  بدء الطعام : (( فاذا أكلتم او شربتم او عملتم شیئاً فاعملوا كل شيء لمجد هللا ))

  ) .31:10كو 1(  
  
اذ نأكل لتجدید القوى جعلنا نحفظ القناعة و االعتدال ،) ان طھارة النیة ت2ً

  صحتنا . ذيل ما یؤالضروریة للقیام بواجبات حالتنا . و نتجنب ك
  
  
  

  يالالھوت النسك
  

للقوة الطبیعیة و  يو الحال ان علماء الصحة یقولون : (( ان القناعة شرط جوھر
سالمة .  يعلینا ان نأكل باعتدال كعاقلین لنعیش فاالدبیة . بما اننا نأكل لنعیش ،

اعرین اذن یجب أال نكثر من األكل و الشرب ... علینا ان نغادر المائدة و نحن ش
  و للتخمة و الكظة متجنبون )) .خفة و نشاط و دون الشبع قانعون ،ب
  

 مع الجمیع على نمط واحد . فمن يمع ذلك تحسن المالحظة ان النظام ال یجر
بكثیرة . و غیرھا بالعكس یلزم تعدیل  يان تغتذاالمزجة ما یلزمھا لعلة الصدر ،

الفریقین ان یتقیدا بنصائح شھوتھا لمقاومة االمراض المعرضة لھا . اذن على 
طبیب حكیم .على المسیحي ان یمارس مع القناعة بعض اماتات . ا) بما ان الزلق 

المنحدر سھل و االستسالم الى الشھوة اسھل فلنمتنع أحیاناً عن بعض أطعمة  يف
غیر ضروریة ، و لو كانت مفیدة . فنكتسب بذلك بعض السیطرة  ينحبھا و ھ

نحرمھا بعض المسرات المحللة . و نعتق الروح من الخنوع على اللذة الحسیة إذ 
للحواس و نمحنھا حریة أوفر للصالة و الدرس . و نتجنب كثیراًمن التجارب 

  الخطرة .
  

ً مك ب) من أحسن العادات ان ال نتناول طعاماً بدون ان نجعل فیھ لالماتة ، فلھذه انا
بالصحة، ق اي ضرر اتقویة االرادة دون إلح يالحرمانات الصغیرة فائدة ف

. أما النفوس ال تقوم بھا اال نادراً  يأھم االماتات الكبرى التعموماًعلى وتفضل 
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، كأن تترك قطعة صغیرة للفقراء، ةالصالحة فتضیف الى ذلك باعث المحل
یجب ان ال تكون القطعة المتروكة نفایة فیھم. و ياكراماً لیسوع نفسھ الحّ  يبالتالو

من وقطعة فاخرة مھما كانت صغیرة . نصور فاریھ ، بل، كما ال حظ القدیس م
ً ان یعتاد االنسان أكل القلیل من طعام ال یحبھ .فلنذَّكر  الممارسات الحمیدة ایضا

  ھذا الموضوع بالمبادئ التالیة : يف
  

ال نقدر اذن ان نعذل باعتدال :اخذ الكحول او االشربة الروحیة  يا) لیس من شر ف
  الذین یستعملونھا باعتدال . العلمانیین او الكھنة

  
  
  
 

 
 مصارعة الخطایا الرئیسیة

  
اعطاء المثل الصالح  يب) غیر ان االمتناع من شربھا بروح االماتة ، او رغبة ف

رجال العمل عن كل لذلك یمتنع بعض الكھنة وجداً . الحقیقة حمیداً  يھو ف
  یصرفوا االخرین عن شربھا بسھولة . يمشروب ،ك

  
بعض الحاالت ، ضرورة ادبیة لتجنب االفراط  يف يتناع ضرورت) ان ھذا االم

) حین یتخذ االنسان عن وراثة ساللیة بعض المیل الى االشربة الروحیة . 1ً: 
شرارة  يعندئذ میالً شدیداً یصعب دفعھ ، كما تكفيءال شأن لھا قد تنش يفالعادة الت

احد و تمكنت فیھ ) و ان ساء حظ 2ًمواد سریعة االلتھاب .  يالضرام حریق ف
الغالب االمتناع التام عن  يعادة شرب الكحول فالعالج الوحید عندئذ یكون  ف

  الشرب .
  

  الزنى
  

لمساعدة  اوالً . طبیعتھ كما ان هللا تعالى قد اراد ان تتعلق اللذة الحسیة بالغذاء
ینمو بھا  يالت االنسان على حفظ حیاتھ ، ھكذا علق لذة خصوصیة ، باالفعال

  . يالنوع البشر تناسل
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ألجلھا سر  سن ُيھذه اللذة محللة اذن للمتزوجین ، على ان یستعملوھا للغایة الت
و من سوء بشدة . الزواج : انھا انتقال الحیاة . اما خارجاً عن ذلك فاللذة ممنوعة

 ً منذ زمن البلوغ او  الحظ ان فینا مع ھذا المنع میالً متفاوت الشدة و خصوصا
. و ھذا  يالزواج الشرع میل الى التمتع بھذه اللذة خارج نطاق انھزمن الفتوة .

حرمتھ ھذه الوصیھ المزدوجة من  يالمیل الغیر المرتب یسمى الزنى ، و ھو الذ
(( شھوانیاً ال تكن ال بالجسم و ال بالرضى . فعل اللحم ال تشتھ  الوصایا العشر :

  الزواج فقط )) . ياال ف
  

  و حدھا محرمة ، بل االفعال الداخلیة اذن لیست االفعال الخارجیة
كالتصورات و االفكار و الشھوات . و ھذا ھو عین الصواب : الننا ان توقفنا 

اشباح او افكار قبیحة ، او شھوات ردیئة ، حینئذ تضطرب الحواس  ىاختیاریاً  لد
  الغالب ممھدات يتكون ف يو تنشأ الحركات العضویة الت

  
  

  يالالھوت النسك
  

األمر ان  يضاد الطھارة . فاذا شئنا اذن ان نتجنب ھذه االفعال فیقتضالفعال ت
  نحارب االفكار و التصورات الخطرة .

  
  ثانیاً . جسامة ھذه الخطایا . ا) حین نلتمس رأساً اللذة الردیئة

  الواقع ان التعرض بسالمة حفظ السالسل يو نریدھا ، نخطأ خطأ ممیتاً . و ف
ً اننا نستطیع مرة  البشریة و نموھا للخطر ھو اختالل جسیم . فلو فرضنا مبدئیا

 يغیر وجھھا الشرع يواحدة ان ناتمس اللذة الشھویة بالفكر او بالقول او بالفعل ف
ً  يالمحلل ف  يلھیجان ھذه الشھوة الت الزواج ،لبات مستحیالً ان نضع لجاما

 ً سر الزواج . و غایة الخالق من  تطلباتھا بقدر ما نلبي رغباتھا ، و لخابت سریعا
بالتالى ھذا ما تریناه الخبرة :فكم من الفتیات یمسون عاجزین عن ان ینقلوا الحیاة 
النھم اساءوا استعمال اجسادھم ! و على ھذا فلیس من خفة مادة فى اللذة الردئیة 

  المقصودة  رأساً .
  

ً ،تنشأ مع ذل يب) غیر انھ ف ك بعض الحاالت ، فبدون ان تلتمس ھذه اللذة رأسا
فان لم نرتض بھذه اللذة و  عن بعض أفعال حسنة بذاتھا او أقلھ عن أفعال مجردة .

یسببھا ، فال جناح علینا اذا عملناه ،  يالذ كان اذ  ذاك سبب كاف لصنع ذلك الفعل
روریة ، و ینبغي أال تقلق . لكن ان كانت ھذه االفعال تسبب ذلك الشعور غیر ض



 
 

122

ات الخطرة و المشاھد المسرحیة  و المحادثات كالقراءوال فائدة حقیقیة منھا ،
ممارستھا خطیئة غرور تتفاوت  يو الرقص الداعر ،فمن الواضح ان ف الخفیفة

جسامتھا بحسب جسامة التشویش الصادر عنھا ، و على مقدار خطر الرضى بھا 
.  

، أكبر  يمانع ، بعد الكبریاء یمنع النمو الروح ج) بالنظر الى الكمال ، ولیس من
  ن رذیلة الدنس .م
  
فانھا ال تعتم ان  ) سواء كانت الخطیئة فردیة او مرتكبة مع اشخاص آخرین ،1ً

و تمیل باالرادة الى االفراح الفظة مرھقة تشّل كل وثبة الى الكمال ،تنشيء عوائد 
. و ال تعود النفس تستعذب الصالة و ال فضیلة االماتة ، و ال االندفاع الى االمور 

  یة .الشریفة السخ
  
  
  

  مصارعة الخطایا الرئیسة
  

لالصدقاء  او ) تسیطر االنانیة على النفس : فیذبل ما كان فیھا من المحبة  لألھل2ً
باللذات بة بالتمتع ، مھما اقتضى االمر ،و ال یبقى سوى الرغو یكاد یزول بالكلیة .

  الردیئة : ان ھذا اعتراء حقیقي .
  
و للشھوة . و تمسي  : و یصیح االمر للجسد) عندئذ یختل توازن القوى النفسیة 3ً

یحرم ھذه اللذات  يالذ االرادة عبدة ھذا الھوى الفاضح ،فتتمرد بعدئذ على هللا
  الریئة و یعاقبھا .

  
یكل العقل  ) فیشعر عما قلیل بالمفاعیل المحزنة الناشئة عن تخادل االرادة ھذا :4ً

: فال یعود ھذا الشھوي و یضعف ألن الحیاة قد ھوت من الرأس الى الحواس 
 يو ال تحوم مخیلتھ إال على االشیاء السافلة .أما قلبھ فیذودروس الجدیة ،یتذوق ال

  شیئاً فشیئاً و یجف و یقسو ، اذ ال یبقى فیھ میل لغیر اللذات الغاشمة .
  
العوائد  المتھیج بمثل ھذه بيصمیمھ : فالجھازالعص ي) و كثیراً ما یبتلى الجسم ف5ً

حفظ التوازن و الدفاع . اما بقیة  يیضعف و یعجز عن اتمام رسالتھ فالردیئة 
االعضاء فال تأتي إال عمالً ناقصاً فیسؤ الھضم و تضعف القوى و یتھدد االنسان 

  بالفناء .
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ً فاقدة التوازن ھكذا ،فیتض ي ال تفكر ف تحیا فى جسم ھزیل ، يو ھح ان نفسا

، ً ھ . و اذا استطاعت ان تضبط ذاتھا قبل و كل یوم تزداد بعداً عنالكمال مطلقا
اذن یقتضي االمر ان  فوات االوان و نتأكد على االقل خالصھا تكون سعیدة .

  الفظیعة . نشیر الى بعض عالجات لھذه الرذیلة
  

ً . عالجاتھ . لمقاومة الھوى الشدید الخطر یجب : اعتقاد عمیق ، و الھرب ی ثالثا
  الصالة .من االسباب الخطرة ، و االماتة و 

  
  ا) یشمل االعتقاد العمیق ضرورة محاربة ھذه الرذیلة و امكانیة النجاح فیھا

  
  ال ي) ان ما قلناه عن جسامة خطیئة الزنى یبین ضرورة تجنبھا لك1ً
  
  

  يالالھوت النسك
 

بولس :  نتعرض للعقوبات االبدیة . یضاف الى ذلك سببان ننقلھما عن القدیس
) 17و 16:3كو1االلھیة(كل قداسة و بشركة الحیاة  نى إلھنحن ھیاكل مقدسة بسك

تنجس جسد المعتمد  يالت و الحال ال شيء یدنس ھذا الھیكل اكثر من رذیلة الدنس
و نفسھ معاً . ونحن أعضاء یسوع المسیح المتحدون معھ بالمعمودیة . فعلینا اذن 

ذلك بأفعال كجسد یسوع نفسھ : فیا لھا من وقاحة ان ندنس بعد  ان نحترم أجسادنا
أال و ھو اجتناء بیحاً من تدنس االشیاء المقدسة ،تضاد الطھارة ! ألیس ذلك شكالً ق

  لذة فظیعة تنزل بنا الى أحط من مستوى البھائم ؟
  
) یزعم البعض ان الحفاظ على الطھارة مستحیل . ھكذا كان یقول القدیس 2ً

ثلة القدیسین و نعمة أم اغسطینس قبل اھتدائة ، لكن حین رجع الى هللا و عضدتھ
االسرار ، فھم ان ذلك غیر مستحیل اذا عرفنا كیف نصلي و تجاھد بشجاعة . ھذه 

جداًو اللذة الردیئة تجذبنا أحیاناً بشدة  الحقیقة الراھنة : و نحن بذواتنا ضعفاء يھ
نتكل على النعمة االلھیة و نبذل جھوداً جدیة  حین يحتى توشك ان تسقطنا . لك

ر التجارب منتصرین. و ال یزعمن أحد ان طھارة الفتیان مضرة تخرج من اكب
بروكسل (( یجب  يشھادة نبالء االطباء و معھم جمعیة االمم ف بصحتھم . الیك

  تعلیم الشبیبة من الذكور خصوصاً ان الطھارة و العفة ال تضران بل ھما فضیلتان
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قع اننا ال نعرف الوا يو فم الطلب الصحیح و علم الصحة )) .أیضاً یفرضھما عل
  و ھناك امراض كثیرة تنشأ عن الدعارة .داً تأتى عن العفة ،مرضاً واح

  
ان الطھارة  ال تقبل الجدل يب) الھرب من االسباب . من المبادئ الروحیة الت

ً من االسباب الخطرة . متى أیقن االنسان بضعفھ فال یتعرض  تحفظ خصوصا
ضروریة و جب تجنبھا بعنایة  ب غیربدون داع للخطر ، و متى كانت ھذه االسبا

ً نت السقوط فیھا : (( الذ ) . اذن 27:3یحب الخطر یسقط فیھ )) ( سیر  يخوفا
متى أمكن االستغناء عن المطالعات و الزیارات و المقابالت و تمثیل الروایات 

ذلك فنستعیض عن التماسھا بالھرب  يللتردد ف شأن ، فال مسَّوغ يبدون عائق ذ
  ھرب من حیة مؤذیة .منھا كما ن

  
  
  
  
  

  مصارعة الخطایا الرئیسیة
  

  
داخلیة تبعد  االمر تقویة ارادتنا باستعدادات يو اذا تعذر تجنب ھذه االسباب فیقض

الخطر عنا . ان القدیس فرنسیس سالس یصرح ھكذا (( اذا تعذر تجنب الرقص 
الصالحة . و  ،فیجب على األقل ان یرافقھ االحتشام و الحفاظ على الوقار و النیة

یصلح ان یخاطب المرء نفسھ و ھو  لكي ال توقظ ھذه النزه الخطرة مودات دنسة ،
ً كثیرة تحترق ف يف جھنم الجل خطایا ارتكبتھا فى  يالمرقص قائالً : ان نفوستا

  أبھاء كثیرة ! يالرقص )). فما أصدق ھذا القول الیوم ، اذ یغشى الرقص الدعار
  

نفسنا و ما یدھمنا من  يما نجده كل یوم ف ينبھا و ھج) ھناك اسباب ال یمكن تج
الخارج و ال یستطیع التغلب علیھا إال باالماتة . و قد قلنا ما ھي ھذه الفضیلة و ما 

  ممارستھا . وال یسعنا إال التذكر ببعض ما تفھ مما یتعلق بالطھارة مباشرة . يھ
  
  عدم فطنة) یجب السھر على العینین خصوصاً الن النظر الطموح ب1ً

یضرم الشھوات و ھذة الشھوات و ھذه تستھوي االرادة . لذلك یصرح ربنا یسوع 
) .و 28:5قلبھ )) (متى يیشتھیھا فقد زنى بھا ف ي: (( كل من نظر الى امرأة لك

ان نكف  ي) ،أعن29:5یضیف أیضاً : (( ان شككتك عینك الیمنى فاقلعھا )) (متى 
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ان حشمة العینین ھذه واجبة لكثرة ما نتعرض أمر یشككنا .  ينظرنا عن التفرس ف
بعض االشخاص و االشیاء التي من  يكل مكان ، الن نالق يھذه االیام ، و ف يف

  شأنھا ان تھیج التجارب .
  
ً النھا تھیج الشعور الحس ي) أما حاسة اللمس فھ2ً المائل  ياكثر خطراً أیضا

المالمسات و التدلیالت  تلك بسھولة الى المللذات الردیئة فیجب اذن االمتناع عن
  تثیر االھواء . يالت
  
(( اماتة  ي) أما فیما یختص بالمخیلة و الذاكرة ، فلنتذكر القواعد المبیة ف3ً

الحواس الداخلیة )) . أما فیما یتعلق باالرادة فعلینا ان نقویھا بیھذیب رجولي 
  (( اماتھ االرادة و تھذیبھا )) . يالمبادئ المعلنة ف

  
  ك یجب ان نمیت القلب بمحاربة الصداقات الحسیة و الخطرة) كذل4ً
  

 
يالالھوت النسك  

 
یتھیاً فیھ  كما مر في الجزء االول (( الصداقات الكاذبة )) . ال شك انھ یحین وقت

 المحبة ان تستمر ھذهلكن یجباج فیرتبطون بعضھم بمحبة محللة ،اشخاص للزو
تضاد شرائع  يك االشارات الحبیة التطاھرة و فائقة الطبیعة . اذن فلیتجنبوا تل

الحشمة ، و لیتذكر انھ من الواجب ان یكون اتحادھم طاھراً كي یباركھ هللا . أما 
لحداثة سنھم فلیتحرسوا من المحبات الحسیة  الزواج فيالفتیان القاصر و التفكیر 

 إذ تخنث القلب تعده الستسالمات خطرة . الي و من محبة اللذات الجسدیة ، الت
بمداعبھا أذى . و عدا ذلك اذا طلبت ممن ترید ان  تُداَعب النار بدون ان تلحق

  تقدمھ انت طاھراً أیضاً ؟ يتقترن بھا قلباً طاھراً ،أما یجب ان یكون القلب الذ
  
واجبات حالتنا . ان  ي) و اخیراًان أجدى االماتات ھو االجتھاد القوي و الثابت ف5ً

لعمل فبعكس ذلك ، فانھ حین یستغرق كل نشاطنا البطالة ھي مشیر ردئ . أما ا
سنعود عما قلیل الى ھذا  یبعد مخیلتنا و عقلنا و قلبنا عن المواضیع الخطرة .

  (( الكسل )) . يالموضوع ف
  

مستحیل ،غیر انھ  يء) ینبھنا المجمع التریدنتیني ان هللا ال یأمر بش1ًد) الصالة  . 
وان نصلي كي نحصل على النعمة لعمل ما یطلب منا ان نعمل ما نستطیع عملھ ، 
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 يیطابق على الخصوص الطھارة الت نحن عاجزون عنھ بذواتنا . و ھذا االمر
الزواج المقدس صعوبات خصوصیة .  حالة يتجلب ألغلب المسیحین حتى ف

الحقائق الكبرى :  يعلینا ان نصلي غالباً و نتأمل ف فللتغلب على ھذه الصعوبات ،
النفسیة المتواترة الى هللا تفصلنا رویداً فرویداً عن االفراح  ھذه االرتقاءات

  ترفعنا الى االفراح الطاھرة المقدسة . الجسدیة كي
  
یعترف  حیتی) علینا ان نضیف الى الصالة الممارسة المتواترة لالسرار . 2ً

ضد الطھارة ،  التائب غالباً و یشكو نفسھ بإخالص بالخطایا بالسفاھات المفعولة
التجارب بشكل عجیب.  ة الحلة المقترنة بالنصائح المقبولة تقوي االرادة علىفنعم

  ان ھذه النعمة تتأید أیضاً بالتناول المتكاثر:
  
  
  

 
  

 مصارعة الخطایا الرئیسیة
  

شعوراً  فاالتحاد الوثیق بمن ھو إلھ كل قداسة یخمد الشھوة و یجعل النفس اكثر
فلیس نیري یشفي  لفظیعة . كان القدیسبالخیرات الروحیة و یفصلھا عن اللذات ا

. ال دواء حتى رذیلة الدنس يلفتیان المتوغلین فالتناول المتواتر اباالعترافات و
رون من فتیات كثیفاذا نجا فتیان ولتقویتھا .آلن أنج منھ للثبات في الفضیلة وا

ً علىالممارسة الدینیة سال يفذلك النھم وجدوا فسریان عدوى ھذه الرذیلة ،  حا
ً وجھوداً ال شك ان ھذا السالح یطلب شجاعة التجارب التي تضایقھم . ونشاطا

االرادة الثابتة ننتصر على كل العوائق واالسرار و غیر أننا بالصالة.متجددة كثیراً 
.  
  

  الكسل
  

حیث انھا  منالحقیقة ینشأ عن حب اللذة ، يالنھ فیتعلق الكسل باللذة الحسیة ،
الى الجھد األقل  میالً  الواقع اننا نحمل جمیعنا ي. و فتحملنا على تجنب و العناء 

  یضعفھ فلنبین : طبیعتھ . خباثتھ .عالجاتھ .یشل نشاطنا و
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العمل  يف الخدرالبطالة ، او أقلھ الى التھاون واوالً . طبیعتھ  . ا) الكسل میل الى 
ً حالة مرضیة ناشئة عن صحة ضعیفة . غالب  يلكنھ ف . یكون الكسل احیانا

الكسول تجنب كل مشقة  یریدتأباه .تخشى الجھد و ياالرادة الت يرض فالحیان ما
على حساب  طفیليٌّ حقیقي یعیش ،و كل ما یعكر راحتھ و یجلب المشقات .الكسول

اذا شئت ان تنتشلھ اذا لم یعنف ، و وخضوع الكسول حلیموغیره ما أمكنھ ذلك .
متنوعة . فالبلید او المتراخي من جموده یمسي شرساً شریراً .ب) للكسل درجات 

 ان أتى عمالً فعملھ معیب غیر محكم .بدون مباالة .عملھ ببطء وجبانة و یقدم على
ینفر من كل عمل الحقیقي فال یأتي عمالً متعباً و. اما الكسول والمتواني یؤجل

  جدي� جسدیاً كان ام روحیاً .
  

. االنسان خلق كي یعمل بالتذكر ان ثالثاً . خباثتھ . ا) لكي نفھم خباثة الكسل ، علینا
  فردوس يعندما خلق هللا ابانا االول وضعھ ف

  
  
  
  

 الالھوت النسكي
  

جنة عدن  يو جعلھ ف يأخذ الرب االلھ االنسان و جعلھ فھ: (( والنعیم كي یعمل فی
ً تاماً.  يفلیس االنسان ). و15:2لحھا و یحرسھا )) ( تك لیف الواقع مثل هللا كائنا

من ضروریات : فالعمل اذن وى عدیدة تحتاج الى العمل لتتكملان قاالنسففي 
یتجھ الى غایتھ . فشریعة طبیعتھ لكي یھذب قواه، ویقوم بمتطلبات جسده ونفسھ، و

. لكن االنسان بعد ان أخطأ بات الشغل لھ ال ةالعمل اذن سابقة الخطیئة االصلی
دا الشغل واسطة للتفكیر بمقتضى ھذا المعنى غو شریعة طبیعیة فحسب بل عقاباً .

نأكلة  يفبعرق جبیننا علینا ان نأكل خبزنا خبز المعرفة كالخبز الذ عن خطیئة :
  ) .19:3وجھك تأكل خبزك )) ( تك  قجسدنا : (( بعر لتغذیة

  
. ویرتكب خطیئة ینتھك ھذه الشریعة المزدوجة، الطبیعیة والوضعیةفالكسالن 

ت الدینیة الواجبا ) متى أھمل1ًلواجبات . یكون ثقلھا بقدر جسامة ما یھملھ من ا
كذلك حین یمھل اختیاریاً في و ، فالخطیئة ثقیلةالضروریة لخالص نفسھ وتقدیسھا

یة اذا لم یھمل، بسبب ھذا ) تكون الخطیئة عرض2ًمادة مھمة أحد واجبات حالتھ .
ھذا وم ، فان لم یقااقل اھمیة. غیر ان المنحدر زلق او مدنیةالخدر، واجبات دینیة 

  أثماً .التراخي ال یعتم ان یستحكم ویغدو أشد أذى و
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  ب) الكسل الروحي ھو أحد أھم الموانع بالنظر الى الكمال بسبب نتائجھ السیئة .

  
الواقع ان نخصص بالنفسما قالھ الكتاب  يیمكننا فتنا للعقم. و) انھ یعرض حیا1ً

بكرم االنسان الفاقد و مررت بحقل الكسالن ني: (( اعن حقل الكسالن سس المقدس
د انھدم . جدار حجارتھ قو العضاه غّطى وجھھاللب . فاذا الشوك قد عاله كلھ و

ً فنظرت فوعیت في قلبي و قلیل من الوسن ، قلیل من النوم ،  رأیت فاستفدت تأدیبا
  كساع ٍ و فاقتك كرجل متسلح )) عوزك يطي الیدین قلیالً للرقاد .فیأت

ً في نفس الكسالنھذا م) 34و  30:24(امثا  : فبدل الفضائل تنمو فیھاا نجده حقا
الجدران التي كانت االماتة قد بنتھا لتدافع عن الفضیلة ، تسقط قلیالً الرذائل، و

  ، أعني الخطیئة .و تمھد السبیل لغارة العدو فقلیالً 
  
  
  
  
  

  مصارعة الخطایا الرئیسیة
  
(( الن الفراغ یعلم ضروب ) ال تلبث التجارب حتى تزداد لجاجةً و مضایقة : 2ً

) . ان الكسل مع الكبریاء قد أھلكتا سدوم : ((ھذا كان إثم 29:33الخبث )) (سیر 
 وطمأنینة الفراغ كانت فیھا و في سدوم اختك ان االستكثار و الشبع من الخبز

الواقع ان عقل  يف) .49:16( حز  المسكین ))توابعھما و لم تعضد ید البائس و
الدرس او في عمل  يال یقویان ان یلبثا بطالین : فان لم یستغرقا فاالنسان و قلبھ 

جحافل من األخیلة و االفكار و الرغبات و المحبات .  آخر ، تھاجمھما دون إبطاء
و الحال ان ما یسیطر علینا و نحن في حالة الطبیعة الساقطة ان لم نعمل على 

و الطمع و الشھویة البدنیة ، ي اذن االفكارمعاكستھ ، انما ھو الشھوة المثلثة . ھ
الخطیئة  يو تعرضھا للسقوط فالنفعیة التي تستولي على نفسنا ،االنانیة و الكبریاء

.  
النھ عدا الخطایا  بل خالصھا االبدي .لیس الغرض ھنا كمال نفسنا فقط ، ج) اذن

وحده سبب كاف  فإھمال واجباتنا المھمةرضیة التي توقعنا فیھا البطالة ،الع
نحن عملة ارسلھم هللا للعمل  علینا . خلقنا لنخدم هللا و نتمم واجبات حالتنا . للقضاء

عملتھ ان یمتنعوا عن العمل  في كرمھ . و الحال ان رب الكرم ال یطلب من
و دون اذن مكتوفي االیدي بال عمل ، الباطل فقط . بل یرید ان یعملوا . فان بقینا
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لھیة ، أال یوبخنا رب البیت على فراغنا اال ان نأتى اعماالً وضعیة تضاد الشرائع
) . ان 6:20كما وبخ الفعلة : (( ما بالكم واقفین ھھنا النھار كلھ بطالین )) (متى 

النار ، النھا لم تثمر : (( ھا ان الفأس  يتستحق القطع و الطرح ف الشجرة العقیمة
   يقد وضعت على اصل الشجر فكل شجرة ال تثمر ثمرة جیدة تقطع و تلقى ف

  ) .10:3(متى  النار ))
  

ً . عالجاتھ . ا) لكي ن ھ ان نلقي في ذھنشفي الكسول ،علینا قبل كل أمر ،ثالثا
خاضعون لھذه الشریعة  و نفھمھ ان االغنیاءاعتقادات عمیقة بضرورة العمل ،

ض المرء للھالك االبدي .و ان مخالفتھا كافیة كالفقراء ، ھو الدرس الذي كي تعرَّ
یسوع بمثل التنبھ الفاقدة الثمر . كان رب البیت یأتي و یلتمس منھا اعطاناه ربنا 

  ثمرة مدى ثالث سنین
  

  9_2يالالھوت النسك

  
 

  
  الالھوت النسكي

  
  ) 7:13(لو  واذ لم یجد شیئاً أمر الكرام بقطعھا : (( اقطعھا لماذا تعطل االرض ))

  
 .فاذا منحك هللا اذن ال یستطیع أحد ان یقول : اني غني و ال احتاج الى الشغل

ذراعین و دماغاً و فھماً و صحة و امواالً فذلك لتستسخدمھا لمجده تعالى و خیر 
  القلوب الكسیرة . ياخوتك ذو

  
ب) علینا ان نضیف الى ذلك الجھد المتواصل و المتواصل و المنظم مستخدمین 

و بما  )) . اماتة االرادة او تھذیبھا يالقواعد التي وضعنا في تھذیب االرادة : (( ف
الحقیقة من  يتعس فأفعلینا ان نبین لھ ،انھ ال كسول ینھزم غریزیاً امام الجھد ان ال

االنسان البطال : اذ ال یعرف یستعمل الوقت ،او حسب قولھ كیف یقتل الوقت . 
تمسي الحیاة كریھة في نظره . ألیس من  فتراه یسأم و یشمئز من كل شيء ، حتى

نافعاً ،و یفوز بسقط من السعادة ، اذ یجدّ في ان یجعل  األفضل ان یجتھد و یكون
االلعاب و  يھناك كسالى یظھرون بعض النشاط ، لكن ف من حولھ سعداء ؟
االجتماعات العالمیة ، فعلینا ان نذكر ھؤالء أھمیة الحیاة ي و فااللعاب الریاضیة ،

و  حقل اشرفو ان الواجب یقضي ان یكونوا نافعین ، لكي یحولوا نشاطھم الى  ،
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یكوھوا ان یكونوا  طفیلیین . فالزواج المسیحي مع كل واجبات العلیة التي تالزمھ 
من أجل  ، ھي في الغالب عالج ممتاز : ان رب العیلة یشعر بالحاجة الى العمل

لكن ما یجب ان نذكرھم بھ  أوالده و الى ان ال یفوض ادارة ارزاقھم للغرباء .
االرض ال لنعیش طفیلیین ، بل لنفتتح بالعمل  ن ھنا علىدائماً ھو غایة الحیاة : نح

ً ف و ان هللا ال یبرح یقول لنا : ماذا تعملون ھنا ایھا  السماء . يو الفضیلة مكانا
  امضوا انتم أیضاً الى كرمي )) م واقفین ھنا النھار كلھ بطالین الكسالى ؟ (( ما بالك

  ) .7و  6:20( متى 
  

  البخل
  

). 78و77العین التي تكلمنا عنھا في الجزء االول (صحفة یتعلق البخل بشھوة 
  سنبین طبیعتھ . خباثتھ . عالجاتھ .

  
  
  
  

  مصارعة الخطایا الرئیسیة
  

 فلكي نبین موضوع الخلل. البخل حب مفرط لخیرات االرض . اوالً . طبیعتھ
علینا ان نتذكر قبل كل شيء للغایة التي ألجلھا أعطى هللا الصادر عن البخل ،

  نسان الخیرات الزمنیة .اال
  

  ان الغایة التي توخاھا هللا ھي مزدوجة : منفعتنا الشخصیة و فائدة اخوتنا .
  
  ً ً ، لحفظ ا) أعطیت لنا الخیرات االرضیة للقیام باحتاجات االنسان نفسا  وجسیما

عقولنا وسائر قوانا ، و  و إعداد الوسائل لتھذیبحیاتنا و حیاة من یتعلقون بنا ،
الرغبة في الخیرات االرضیة  عن المعوزین من الفائض لدینا . فلیست للتفریج

ً للفقراء و للبر . فنحن  محرمة اذا كانت الغایة شریفة على ان تجعل منھا نصیبا
  على وجھ ما خزتة العنایة االلھیة .

  
بالمللذة  و  ب) اذا جعلتنا الثروات كغایة أخیرة ، مثالً  الجل المال او للفوز

  ذلك ضرب من عبادة االصنام ، عبادة عجل الذھب .االمجاد ف
  



 
 

131

نمو في فی ت) یتجلَّى عیب حشد المال في سن النضوج او في سن الشیخوخة ،
و خشیة من االمراض و الطوارئ و من التقصیر عن الشیوخ لخوفھم من العوز ،

العمل . فالعزاب العانسون و العوانس  معرضون لذلك ، اذ ال اوالد لھم یعینونھم 
  في شیخوختھم .

  
ً ال لتأمین مستقبل المثري او مستقبل ساللتھ ، بل لتحصیل  ث) و یتجلَّى أیضا

یولیھ المال ، فیكون لھ سلطة أنفذ من سلطة أنفذ من سلطة الحكام  سیالسلطان الذ
. فھو ملك الحدید و الفوالذ و الذھب الخ ... یأمر الملوك كما یأمر الشعوب ، ان 

  فى الغالب الى ظلم مرھق .سلطان الذھب یتحول 
  

ً . خباثتھ . ا) البحثل دلیل على عدم الثقة باl ، الذي وعدنا بانھ یسھر علینا  ثانیا
بشرط  ان نثق بھ . انھ  بعنایة ابویة ، و ال یسمح ان ینقصنا ما ھو ضروري لنا ،

تحصد و الى زنابق الحقول  یدعونا لننظر الى طیور السماء التي ال تزرع و ال
على الكسل ، بل لیلطف ھمومنا  الحقیقة يتي ال تشتغل و ال تغزل ، ال لیشجعنا فال

الى الثقة بأبینا السماوي : (( ال یستطیع أحد ان یعبد ربین النھ إما ان  و یدعونا
  یبغض الواحد و یحب اآلخر او

  الالھوت النسكي
  

لكم ال  . فلھذا اقولیالزم الواحد و یرذل اآلخر : ال تقدرون ان تعبدوا هللا و المال 
افضل من  تھتموا النفسكم بما تأكلون وال ألجسادكم بما تلبسون : ألیست النفس

ال تزرع و ال  الطعام و الجسد افضل من اللباس ؟ انظروا الى طیور السماء فانھا
االھراء و ابوكم السماوي یقوتھا : أفلستم انتم أفضل منھا ؟  يتحصد وال تحزن ف

یقدر ان یزید على قامتھ ذراعاً واحداً ؟و لماذا تھتمون باللباس ؟  و من منكم اذا ھم
و أنا اقول لكم ان ف تنمو انھا ال تتعب و ال تغزل ،اعتبروا زنابق الحقل كی

سلیمان في كل مجده لم یلبس كواحدة منھا . فاذا كان عشب الحقل الذي یوجد الیوم 
بسكم باالحرى انتم یا قلیلي التنور یلبسھ هللا ھكذا أفال یل يو في غد یطرح ف

او ماذا نشرب او ماذا نلبس . الن ھذا كلھ  االیمان ؟ فال تھتموا قائین : ماذا نأكل
یعلم انكم تحتاجون الى ھذا كلھ .فاطلبوا اوالً ملكوت  تطلبھ االمم و ابوكم السماوي

: یكفي كل لكم . فال تھتموا بشأن الغد فالغد یھتم بشأنھ  هللا و بّره و ھذا كلھ یزاد
) . أما البخیل فعوض ان یضع ثقتھ باl یضعھا 34-24:6یوم ّشره )) ( متى 

هللا اذ ال یثق بھ (( ھذا ھو الرجل الذي لم یجعل هللا لھ حصناً  بكثرة غناه و یھین
) . و تصحب عدم الثقة ھذه 9:51بل اتكل على كثرة غناھو اعتّز بھواه )) (مز 

و  النشاط الذاتي : یرید ان یكون عنایة الھیة لنفسھثقة بالنفس عظیمة جداً ، و ب
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شكل من عبادة الوثن ، اذ یجعل المال الھھ . و الحال (( ال یستطیع  يھكذا یسقط ف
  ) .24:6أحد ان یعبد ربین معاً هللا و المال )) ( متى 

  
ً  سبق بیانھا . يان ھذه الخطیئة اذن ثقیلة من طبیعتھا لالسباب الت  و ھي ثقیلة أیضا
باستعمال الطرائق الخداعة ، ىحین تجعلنا مقصرین في واجبات العدل الكبر

لكسب الثروة و حبسھا . و حین تجعلنا مقصرین في واجبات المحبة اذ ال نبذل 
 يالصدمات الضروریة . و حین تجعلنا مقصرین في واجبات الدیانة بانھما كنا ف

. لكنھا ال تكون إال خطیئة عرضیة  و ترك الواجبات الدینیة جانباً عالمیة ،المھام  ال
و في واجباتنا إحدى الفضائل المسیحیة الكبرى ، ، عندما ال تجعلنا مقصرین في

  نحو هللا .
  
  
  
  
  
  

  مصارعة الخطایا الرئیسیة
  
  ب) ان حب المال ینزع هللا من القلب : (( النھ حیث یكون كنزك ھناك یكون

  ھذا االنحراف الشاذ . ) . فیجدر بنا ان نقاوم21:6قلبك  )) (متى 
  

ً . عالجاتھ . ا) ان انجع عالج ھو االعتقاد العمیق المرتكز على العقل و  ثالثا
بل وسائل أعطتنا ایاھا العنایة االلھیة لتقوم االیمان ،ان الثروات لیست ھي غایتنا ،

المطلق . و لسنا في الحقیقة  بحاجاتنا و بما یحتاج الیھ اخوتنا . و ان هللا ھو ربھا
یوماً الى القاضي المطلق  . و بالتالي  سوى وكالء علیھا ، و سنؤدي الحساب عنھا

معنا الى الحیاة االخرى ، فضالً عن انھا  ان الثروات ھي خیرات زائلة ال ننقلھا
فلنذخر للسماء ال لالرض : (( اكنزوا لكم كنوزاً  غیر رائجة ھناك . فاذا كنا عقالء

  ي السماء حیث ال یفسد سوس و ال آكلة و ال ینقب السارقون و ال یسرقون )) ف
  ) .20:6( متى 

  
في  ب) لكي یتجرد المرء تجرداً أفضل ، لیس من واسطة أفعل من ان یضع مالھ

ان العطیة  للمشاریع الخیریة . واذ یجعل النصیب االوفر للفقراء مصرف السماء ،
حتى على االرض ، اذ  فاء مئة ضعف عنھاللفقراء ھي قرض l ، ھي استی
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حیث یعتبر یسوع ما أعطي  یتعزى بسعادة من یحیطون بھ ، و ال سیما في السماء
على نفسھ ان یعوضنا عما ضّحینا بھ  ألصغر اخوتھ كأنھ أعطي لھ نفسھ ، فیأخذ

تزول . فالعقالء ھم من یبّدلون الكنوز  الجلھ من الخیرات الزمنیة خیرات ال
  هللا و القداسة اذن تقوم الفطنة المسیحیة : بكنوز السماء . فبالتماس االرضیة

  ) .33:6(( اطلبوا اوالً ملكوت هللا و بره و ھذا كلھ یزاد لكم )) ( متى  
  

للفقراء ،  ج) أما الكاملون فیتوجھون الى ما أبعد : یبیعون كل شيء لیعطوا ثمنھ
ً بدخولھم في إحدى الجمعیات ً ان  او لیجعلوه مشتركا . و في استطاعتھم أیضا

اذ ال یتصرفون بھا إال بحسب الغالل مع االحتفاظ برأس المال ،یتخلوا عن 
مشورة حكیم . بذلك نتجرد عقالً و قلباً ،و نحن مستمرون في الحالة  التي وضعتنا 

  فیھا العنایة االلھیة .
  
  
  
  
  

  الالھوت النسكي
  

االمیال  تستأصل مناى ھذا المنوال ، السبع نتیجة عل ان محاربة الخطایا الرئیسیة
ه االمیال بعض ھذ الردیئة التي تتولد عن الشھوة المثلثة . ال شك انھ یبقى فینا دائماً 

غیر ان ھذه االمیال تكون  و نبقى على حذر من ذواتنا .لكي نتمرن على الصبر ،
نھ مع اقل خطراً . فباتكالنا على نعمة هللا ننتصر علیھا بسھولة . و ال جرم ا

التجارب ، لكنھا ستكون لنا نھزة النتصار  جھودنا ، ستثور ایضاً في نفوسنا بعض
  جدید .
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  اربُ تجَّ ة الِ مَ اوَ َقَ◌◌َ مَ 
  
  
  

فعلینا  بالرغم عما نبذلھ من الجھود في استئصال رذائلنا ، قد تعرض لنا التجربة .
، ( الكتاب االول ھوة و العالم و الشیطان ،ھم الشن نتوقعھا . فان لنا اعداء روح ،ا

إذن علینا ان نحتاط  لنفسنا  ) ال یبرحون ینصبون لنا حبائلھم .91_73صفحة 
  من تجارب المبتدئین االساسیة . مكن التجربة ، سواء كانت تجربة عمومیة ام

  
 ً   التجربة عموما

  
العنایة مقاصد  التجربة ھي تحریض اعداء الروح على ارتكاب الشر . نبین

  ازاءھا . االلھیة من التجربة . ثم ندرس نفسیة التجربة . و موقفنا
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  مقاصد العنایة االلھیة من التجربة
  

ً : ( ال یقل أحد اذا ُجرب ان هللا قد جربني فان هللا غیر  ان هللا ال یجربنا رأسنا
 نھ یسمح ان یجربناغیر ا ) .13:1مجرب بالشر و ھو ال یجرب أحداً )) ( یعقو 

مع منحھ ایانا النعم الضروریة للمقاومة : (( ان هللا أمین ال یدعمكم اعداء الروح ،
كو 1تجربون فوق طاقتكم بل یجعل مع التجربة مخرجاً لتسطیعوا ان تحتملوا )) ( 

  ) . و لھ في ذلك اسباب سامیة .13:10
   

ء ھبة ،لكنھ اوالً . یرید ان یؤھلنا للمساء :كان و ال شك ،قادراً ان یمنحنا السما
  شاء عن حكمتھ ان نستحقھا ثواباً . و یرید ایضاً ان یكون

  
  
  
  
  
  

  الالھوت النسكي
  

ان بین من الثابتتالي بنسبة الصعوبة التي ذللنا .بالالثواب بنسبة االستحقاق 
ً التجربة التي تجعل فضیلتنا الواھیة في خطر .اشد فمحاربة  الصعوبات إرھاقا

ً . و حین نتغلبالتجربة بشجاعة ھي من أعظ علیھا بنعمة هللا  م االفعال استحقاقا
نستطیع ان نقول مع القدیس بولس : (( قد جاھدت الجھاد الجمیل ... و انما یبقى 

الیوم الدیان العادل ))  اكلیل العدل المحفوظ لي الذي یجزیني بھ في ذلك
یوازیان في امتالك االكلیل ،  ) . ھناك مجد أعظم ، و مسرة أوفر8و7:4تیمو2(

  ما نكون قد عملناه كي نستحقھ و نفوز بھ .
  

 . ً ً . انھا واسطة تطھیر ایضا زللنا بسبب  ) النھا تذكرنا اننا فیما سلف قد1ًثانیا
الندامة و الخجل و  طیشنا و قلة نشاطنا . كذلك ھي لنا باعث على تجدید فعال

الى بذل  نفسھفي الوقت  ) تضطرنا2ًاالتضاع التي تساعد على تطھیر نفسنا . 
ً نكفرعن جبانتنا و استسالمنا بأفعال تعاكسھا ، و ھذا  جھود قویة متواصلة تجنبا

لذلك حین یشاء هللا ان یطھر إحدى النفوس تطھیراً اكمل ،  كلھ یزید طھارة نفسنا .
  كي یرقیھا الى المشاھدة االلھیة ،یتسمح في ان تقاسي تجارب ھائلة .
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ً . اخیراً انھا وسیلة سوٍط توقفنا  ) ان التجربة ھي كضربة1ًللنمو الروحي .  ثالثا
، في وسط الطریق حین نوشك ان نغفل و نتراخى .و تفھمنا انھ یجب أال نتوقف

  نقضي كل خطر بأمن اكثر . يبل نتجھ الى ما أعلى ك
  
ً مدرسة اتضاع و حذر من النفس : بھا نحسن معرفة ي) ھ2ً ضعفنا و  ایضا

اكثر ، و نرى  باحتیاجنا الى النعمة ، و نصلي بحرارة عجزنا ، و یزداد شعورنا
ً الضرورة الى باندفاع صلباننا  و نعانقاماتة حب اللذة ینبوع تجاربنا ، جلیا

  الصغیرة الیومیة لنخمد بھا حدة شھوتنا .
  
الحمایة و القوة  )ھي مدرسة حب l : الننا نرتمي بین ذراعي هللا و نستمد منھ3ً

في جمیع  كابن یلتجئ . و نشكره عما یھبنا من النعم و نسلك معھلنقاوم بأمن اكثر 
  صعوباتھ الى اآلباء .

  
  

 
 
 مقاومة التجارب

  
كما قال المالك  للتجربة اذن فوائد كثیرة ، لذلك یتسمح هللا في تجربة أصفیائھ ،

) 13:12لطوبیا : (( اذ كنت مقبوالً امام هللا كان ال بد ان ُتمتحن بتجربة )) ( طو 
.  

  درس التجربة النفسي
  

اوالً .  سنصف تواتر التجربة . اطوارھا المختلفة . دالئل الرضى و درجاتھ .
النفوس من تجرب  تواتر التجارب . كثیراً ما یتنوع تواتر التجربة و حدتھا : من

ان نشعر بقلق عمیق .  غالباً و بشدة . بینما ان غیرھا ال تجرب إال نادراً و بدون
  وضح ھذا التنوع .اسباب كثیرة ت

  
و ھم في كثیراً ، ا) المزاج و الخلق قبل كل أمر : من البشر من تغلب بھم االھواء

تقلقھم . و غیرھم من  و التجربةضعیفو االرادة كثیر و التجارب ، الوقت نفسھ
و یالزمون السكینة حتى في و الحزم  ال یجربون اال نادراً ،اصحاب االتزان 

  غمرة التجربة .
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خوف هللا و محبتھ  ا التربیة فتأتي بفروقات أخرى : ھناك نفوس نشأت علىب) أم
االمثلة الصالحة . و على  في ممارسة الواجب الشاقة االعتیادیة ، و لم یتلقوا سوى

كل ألم ، و قد شاھدت كثیراً  العكس نرى سواھا قد تربت في حب اللذة و خشیة
لواضح ان یكون ھؤالء مجربین بعنف من امثلة الحیاة العالمیة و الشھویة . فمن ا

  اكثر من االولین .
  

دعوة  ت) علینا ان نعتبر ایضاً مقاصد العنایة االلھیة . من النفوس من یدعوھا هللا
مقدسة ، و یحفظھا في الطھارة بعنایة الغیور . و یعد غیرھا للقداسة ، لكنھ یرید 

رھا اخیراً ال یدعوھا هللا و غی ان یختبرھا بتجارب قاسیة كي یثبتھا في الفضیلة .
  دعوة سامیة ، فتكون في أغلب االوقات مجربة ،مع ان التجربة ال تفوق قواھا ابداً 

  
ً . أطوار التجربة الثالثة . جاء في التعلیم التقلیدي الذي بینھ القدیس  ثانیا

  اغسطینوس ان للتجربة ثالثة أطوار : االغواء و االلتذاذ و الرضى .
  
  
  

  كيالالھوت النس
  

متفاوت  االغواء عن اقتراح ّشر ما : فالمخبلة او العقل یتمثالن بشكل ا) ینشأ
ً شدید یفرض الفتنة. و الحدة جواذب الثمرة المحرمة . یكون ھذا التصور أحیانا

ً . لیس في ھذا االغواء خطیئة مھما كان  ً مالزما ذاتھ بالحاح و یمسي موضوعا
متى  ھ طوعاًك ال خطیئة في االغواء إالخطراً ، على ان ال نھیجھ او ال نرضى ب

  رضیت االرادة بھ .
  

 ً یمیل الى ما و ب) یقترن االغواء بااللتذاذ : ان جزء النفس االدنى یتجھ غریزیا
ة . قال القدیس فرنسیس سالس : یلقى في الذھن من الشر ، فنشعر ببعض اللذ

لرضى بھا، بالرغم دون ا یتفق أحیاناً كثیرة ان یتلذذ الجزء االدنى بالتجربة((
ً عن االعلى ان وصفھا القدیس بولس حین قال: (( الحرب التي ي: ھذه ھایضا

الروح یشتھي ما ھو ضد الجسد كالھما یقاوم و الجسد یشتھي ما ھو ضد الروح
) . فتلذذ القسم االدنى ھذا 17:5تصنعون ما تریدون )) ( غال  اآلخر حتى انكم ال

 ترضاه . لكنھ خطر الن االرادة تكون اذ ذاك بخطیئة ما دامت االرادة ال لیس
نعم  مدفوعة بالحاح الى الرضى بھ . عندئذ یفرض الخیار : أترضى االرادة بذلك،

  ام ال ؟
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وأنت عمال  ت) فاذا رفضت االرادة قبولھ قمعت التجربة و طردتھا و انتصرت ،

ً  تلذذتووافر. وان سرت بعكس ذلك اللذة ، ذا استحقاق وارتضتھا بھا اختیاریا
 ً ، يعدمھ متعلق برضى االرادة االختیارفالخطأ اذن و .ارتكبت الخطیئة داخلیا

  ،یع بھا ان نعرف ھل قبلنا التجربةلزیادة االیضاح الدالئل التي نستط ،لذلك سنعین
  بأیة درجة .و
  

ً ثالثاً . دالئل القبول. علینا وافیاً، ان ننظر في  ، لكي نشرح ھذه النقطة المھمة شرحا
  التام . ، في الرضىئل عدم الرضى، وفي الرضى الناقصدال
  

من اللذة من االغواء و ، بالرغمننا لم نقبل التجربة، اذا شعرناا) نقدر ان نعتبر ا
  بالضجریزیة التي تصحبھ، بعدم السرور والغر

  
  
  

  
  مقاومة التجارب

  
رنا، بقسم شع اذاو اذا حاربنا كي نتقي السقوط ، ومن رؤیتنا نفسنا مجربین ھكذا ، 

  )1(، بكره شدید للشر المعروض لنانفسنا األعلى
  

 ذيب) قد نأثم في التجربة في علتھا، حین نعرف ان ھذا العمل ، او ذاك ال
  تستطیع ان نتجنبھ یكون لنا مصدر تجارب . قال لنا القدیس فرنسیس سالس :

حدیث فتابعت ال السقوط ،بعض المحادثات تسبب لي التجربة و(( اذا عرفت ان  
غیر اني  اختیاریاً ، فانا بدون شك مذنب في كل ما یعرض لي من التجارب )) .

، فاذا كان ھذا النظر ةال آثم اذ ذاك إال بقدر ما اكون قد سبقت فتبصرت في العاقب
  ملتبساً فبقدره یخف االثم )) .مبھماً و

  
  ت) في استطاعتنا ان نعتبر الرضى ناقصاً :

  
ھنا تنشأ خطیئة  ).2(بسرعة تساوي شعورنا بثقل الخطر ) حین ال نطرد التجربة1ً

  ان لم تكن ثقیلة ، إال انھا تعرضنا لخطر الرضى بالتجربة .ي والغباوة الت
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لكننا ال نرید  ،غب التمتع قلیالً باللذة المحرمة) عندما نتردد قلیالً ھنیھة : نر2ً
ایضاً خطیئة غباوة  .ھنا باالختصار اننا بعد ھنیھة تردد نطرد التجربةإھانة هللا. و

  عرضیة .
  
  رفض ناقص : نقاوم ي) إن لم نطرد التجربة سوى نصف طرد ا3ً

___________  
(( قولي لي ھل كانت افكار قلبك الدنسة  ) ان القدیسة كاترینا السیانیة حین تجربت بشدة ضد الطھارة ، قال لھا یسوع :1(

فقالت : (( منتھى المرارة و الحزن )) . فعّزاھا یسوع بقولھ ان تلك الشدائد  تعطیك مسرة ام حزناً ؟ أمرارة ام التذاذاً؟ ))
 ً ً . كانت اعظم استحقاقا ً بدغدغة االلتذاذ قبل انتباھنا . فال یمكن ان  واوفرھا مكسبا ((اننا بعض االحیان نفاجا

مالحظتنا الشر یكون ذلك سوى خطیئةعرضیة خفیفة . غیر ان ھذه الخطیئة تمسي كبیرة ان لبثنا ، بعد 
،مترددین مساومین االلتذاذ ، ھل یجب ان نقبلھ ام برفضھً))  ( فرنسیس الواقع ، متھاونین بعض الوقت 

  . العبادة )  سالس ، مدخل

  
  
  
  

 
  النسكي الالھوت

  
ناقص .  و الحال ان المقاومة الناقصة ھي رضىلكن بشكل متراخ و غیر كامل .

  فالخطیئة اذن عرضیة .
  

ً و كامالً حین تجر االرادة الضعیفة بسببث) یكون الر تسامحاتھا  ضى تاما
الضمیر الذي یعرف  الى تذوق اللذة الردیئة اختیاریاً ، بالرغم من تصریحاالولى ،

ممیتة : و ھي إما خطیئة فكریة  ان ذلك شر . عندئذ ان كانت المادة ثقیلة فالخطیئة
لفكر رغبة مقبولة تكون و إما تلذذ شرس كما یقول الالھوتیون .و ان صحب ا

الى العمل ، او على االقل الى التماس  الخطیئة اثقل . أخیراً اذا حزنا من الرغبة
  الوسائل المختصة بانجاز مقصدنا و تتبعھا ، فھي خطیئة فعلیة .

  
او في  ینشأ بعض االحیان ، في الحاالت التي بسطناھا ، شكوك في الرضى

ینبغي التمییز بین الضمائر الدقیقة و الضمائر الرضى غیر التام المذكور . عندئذ 
الشخص  الن من عادةلحالة االولى یُحكم بعدم الرضى ،المتراخیة . ففي ا

الثانیة نحكم  المادة االول انھ ال یرضى ، بینما اننا في الحالة يالمنصور عنھ ف
  بعكس ذلك تماماً .
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  موقفنا تجاه التجربة

  
ثالثة امور  ا لخیر نفسنا الروحي ، ھناكلكي ننتصر على التجارب ونستخدمھ

بشدة . ثالثاً . ان  اساسیة ینبغي عملھا : اوالً ان نبتدر التجربة . ثانیاً . ان ننازلھا
  نشكر هللا بعد االنتصار . او ان ننھض بعد السقوط .

  
قایة خیر من قنطار درھم و تدر التجربة نعرف المثل القائل :((اوالً . ان نب

الثالثة  ما تشیر بھ الحكمة المسیحیة . عندما انطلق یسوع بالرسل )) . ھذاعالج
الى بستان الزیتون قال لھم : (( اسھروا وصلوا لئال تدخلوا في تجربة )) (متى 

  التجربة . ) . فالتیقظ  و الصالة إذن ھما الواسطتان العظیمتان لتدارك41:26
  

  الن السقوط التیقظ ھو احاطة النفس بالصیانة تجنباً للمباغتة :
  
  
  

  مقاومة التجارب
  

الحذر  في وقت المفاجأة یسھل كثیراً ! و ھذا التیقظ یتضمن استعدادین اساسیین:
. lمن الذات و الثقة با  

  
االخطار ،  الذي یرمي بنا وسطا ان نتجنب ھذا االدعاء العریض ،ا) اذن علین

 يالقدیس بطرس ، الذ بحجة اننا اقویاء بالكفایة فنتغلب علیھا. تلك كانت خطیئة
لن اشك  (( لو شك فیك جمیعھم صاح حین كان یسوع یتنبأعن تخلي التالمیذ عنھ :

  لیحذرذلك (( من ظن انھ قائم ف فلنتذكر بعكس) .29:14انا )) ( مزمور 
  .  ان یسقط )) 
النفس مستعدة فالجسد ضعیف : (( أما الروح  النھ إن كانت) .12:10كو 1(  

) . فال امان اال في التحذر الوضیع 41:26د فضعیف )) (متى فمستعد و أما الجس
  من الضعف الذاتي .

  
ر . ال ریب اننا بذواتنا ب) علینا ایضاً ان نتجنب المخاوف الباطلة التي تزید الخط

ال یدعكم تجربون نا ال یغلب : (( لكن هللا امین ،غیر اننا بقوة من یقویضعفاء ،
  ) .13:10كو 1مخرجاً لتسطیعوا )) ( فوق طاقتكم بل یجعل مع التجربة
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الخطرة مثل تلك  یجعلنا نتجنب االسبابان ھذا التحذر العادل من النفس ،ت) 

و ذاك اللھو الخ حین أرتنا خیرتنا اننا كنا معرضین للسقوط . االلفة ،
لعادي انھ یقاتل التواني ا كماطالة التي ھي أحد أخطر االسباب ،فالتحذریصارع الب

. ان التحذر یخشى تلك  )1(استسالم  و یعرضھا لكلعزائم االرادة ، الذي یرخي
البطالة التي تمأل النفس أخیلة ال تلبث ان تمسى خطرة . و خالصة القول ان 
التحذیر ھو التمرس باالماتة على مختلف اشكالھا . و االجتھاد في تتمیم واجبات 

  حالتنا ،و في الحیاة
  

__________  
(( ان النفس الكسلى  في كتابھ الحیاة و الفضائل المسیحیة قال : يواني صاحب السیادة غ) قد شرح ھذا الت1(

تضحیة ، و یغلبھا كل  كل يالمتراخیة النفس الوجلة ، تنام و تلبث عرضة لضربات العدو .تلك النفس الت
س التي تراعي عمل رزین ، و التي ھي غنیة بالرغبات تلبث فقیرة باالكثر باالعمال الصالحة . تلك النف

 الصحة حفي كل امر و تكاد تتبع امیالھا دائماً و تندفع مع كل تیار )) .

 
 
  

  الالھوت النسكي
  

 المألىتلك  الحیاه ئذ یبقى من الوقت للتجارب ،في في الرسالة .عندالداخلیة و
  بالواجبات .

  
الن الحملة  النفس ، يث) یجب إدمان التیقظ بوجھ خاص على النقطة الضعیفة ف

السھلة المأخذ ،  في الغالب تشن علیھا عادة من ھذه الجھة . فلتقویة ھذه النقطة
ً طویالً في ھذه  یحصر كل انتباھنا ينستعمل فحص الضمیر الخاص الذ زمنا

رأینا في الجزء االول صفحة  النقیصة ، او باالفضل في الفضیلة التي تعاكسھا كما
184 .  

  
و یقھرنا شيء . ذ تجعل هللا بجانبنا ،تقوینا فالج)الى التیقظ تنضم الصالة التي ، ا

فینا، و یرید ان یقوض  في الحقیقة ان هللا یھتم بنصرتنا : فان الشیطان یصادم هللا
بثقة مقدسة ، موقنین انھ ال یرید  عملھ االلھي فینا ایضاً . اذن نستطیع ان ندعو هللا

كانت لفظیة ام عقلیة ،  طرد التجربة ، سواء اال مساعدتنا . فكل صالة ھي ناجعة
العبادة او الطلب . نقدر خصوصاً في اوقات السكینة  فردیة ام جمھوریة ، بشكلیھا
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التجربة . و عند حلول التجربة ال نحتاج اال الى رفع قلبنا  ان نصلي عن زمن
  بنجاح  اكثر . ھنیھة كي نقام

  
منھا تجارب  جارب .ثانیاً . مقاومة التجربة . تختلف ھذه المقاومة حسب طبیعة الت

یشرحھا القدیس  متواترة ، لكنھا خفیفة الوطأة : علینا ان نعالجھا باالزدراء كما
فرنسیس سالس بقولھ : (( أما تلك التجارب الخفیفة كالزھو و الظن و الغم و 

التي تمر ّمر الذباب امام  و أمثال المخاتالتیرة و الحسد و المحبات العابرة ،الغ
غیرھا في أنفنا ...فأفضل مقاومة و ض ، فتلذعنا تارة في خدناعیوننا و كالبعو

لیس في كل ذلك ضرر . و لو اضجرنا ، على ان  نقوى علیھا ھي ان ال نقلق لھا .
 ً اننا نبتغي ان نخدم هللا . ازدر اذن ھذه الحمالت الصغیرة ، و ال  نقصد قصداً ثانیا

  ھا تدندن حول اذنیك ماحتى الى التفكیر في ما تنقلھ الیك ، بل دع تتنازل
  شاءت ... كما تعامل الذباب ... ))

  
  
  
  
  

  مقاومة التجارب
 

ً بالتجارب الثقیلة . علینا ان نحاربھا بسرعة و قوة و ثبات و  ھنا نھتم خصوصا
  اتضاع .

  
تكون التجربة قد  ا) بسرعة . دون جدال العدو و بغیر تردد :ففي البداءة ، اذ ال

حتي تتأصل ، یتعذر  سھل رفضھا . و اذا انتظرناھاي انفسنا ، یفتمكنت بعد 
للذة المحرمة الى اكره طردھا اكثر . فال نتفاوض اذن معھما . و لنضم فكر ا

اھرب و لنتذكر قول كتبنا المقدسة :((الى حیة ،الى خائن یرید ان یباغتنا ،االشیاء 
) . اننا 2:2ان دنوت منھا لدغتك )) (سیرا  من الخطیئة ھربك من الحیة فانھا

  موضوع  آخر . يروحنا الى ا نھرب منھا بالصالة و بتوجیھ
  

للعودة . بل  ب) بقوة ، بال تراخ و ال إكراه : االمر الذي یظھر كاستدعاء التجربة
االقتراح : (( اذھب  فلنحارب بحماسة و نشاط معربین عن كرھنا الشدید لھذا

فة تجب ممارستھا حسب مختل ) . لكن ھناك وسائل33:8خلقي یا شیطان )) (مر
نوع التجربة : فان موضوعھا اللذات المغربة ،علینا ان نتحول عنھا و نھرب منھا 
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یستغرق فكرنا : فلیس في المقاومة  بحصر انتباھنا بقوة في موضوع غیره
موضوع التجربة الكره من عمل الواجب  الصریحة غیر زیادة الخطر . و ان كان

ً ان نجابھ الحیاء البشري ، فا من، او االشمئراز او البغضة او  الفضل خصوصا
وجھاً لوجھ ، و نستعین بمبادئ االیمان كي نتصر  و ننظر في الصعوبةالتجربة ،

  علیھا .
  

و یعود جدید ، تعاود أحیاناً بعنادلتجربة المغلوبة ،حیناً ،ج) بثبات . في الواقع ان ا
العدو ھذا یقضي االمر  دالشیطان من القفر بسبعة ارواح شر منھ . فلمقاومة عنا

مناصبھ ال تقل عنھ صالبة : الن النصر لمن یجاھد الى النھایة . فینبغي اذ ذاك ان 
  كي یحقق انتصاره . یطلع المجرب مرشده على التجربة

  
ً نصیحة القدیسین اغناطیوس و  ھذه ھي نصحیة جمیع القدیسین و خصوصا

ان اول شرط یشترط ذلك فرنسیس سالس الن ھذا االخیر یقول : (( ال حظوا 
  الروح الخبیث على النفس یرید ان یغویھا ، ھو الصمت . كما

  
  

  الالھوت النسكي
  

للواتي یمنعونھن في اول االمر ان یعمل الراغبون في إغواء النساء و البنات ، ا
إلھاماتھ  یطلعن اآلباء و االزواج على العروض : او ان هللا یطلب عكس ذلك في

ان نعمھ  و مرشدینا كل ما عندنا )) .یظھر في الواقع ان نكشف لرؤسائنا
  نصف مغلوبة . خصوصیة تتعلق بفتح القلب ھذا : ان التجربة المكشوفة ھي

  
و النعمة ھي  د) باالتضاع : في الواقع ان االتضاع ھو الذي یجذب النعمة .

و امام االتضاع الصادق ؛  تنصرنا . فالشیطان الذي خطئ خطیئة الكبریاء ینھزم
تغلب بسھولة ، على قول بعضھم  الشھوة المثلثة التي تستمد قوتھا من الكبریاء

  ،حین نقطع باالتضاع رأسنا .
  

ً . بعد التجربة علینا ان نتحذر من البحث الدقیق عن ھل  رضینا ام ال :فھذه  ثالثا
ذلك ان نرى بشھادة الضمیر  الغرارة قد تعید التجربة و تجدد الخطر . فیسھل مع

  منتصرین ؟ بدون فحص عمیق ، ھل كنا في التجربة، و 
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ذلك واجب  اذا اسعدنا الحظ و انتصرنا ، فلنشكر بقلب كبیر َمن اوالنا الظفر : ا)
على نعم جدیدة الموافق ، في الوقتوسیلة للحصول ،عرفان الجمیل ،و ھذا افضل 

ن في شكر هللا النفسھم ، ال یفكرو . الویل لنا كري الجمیل الذین اذ ینسبون الغلبة
  ضعفھم . عنھا ! لن یبطئ ھؤالء حتى یختبروا

  
حفاوة في استقبال ال فال ییأسوا . و لیتذكر) و ان بالعكس سقطوا لسوء حظھم ،ب

و لینطلقوا نظیرة یرتمون عند قدمي ممثل هللا بھذا الصراخ یتصعد االبن الشاطر ،
یست مستحقاً بعد ان و امامك و ل من قلوبھم : (( یا ابت قد خطئت الى السماء

الذي ھو ایضاً أرحم من ابي االبن الشاطر  ) . فا21:15lأدعى لك ابناً )) ( لو 
على الخاطئ التائب كي یتجنب لكن ،الى صداقتھ . یقبلھم قلبة السالم و یعیدھم

یستفید من سقطتھ كي یتذلل عمیقاً امام هللا ، و یعرف  الرجوع الى الخطیئة ، ان
  عجزه عن عمل

  
  
  
  
 

  مقاومة التجارب
  

، lو  و یغدو أیقظ  بتجبنھ اسباب الخطیئة باھتمامالخیر ،و یضع ثقتھ كلھا با ،
ال تكون عائقاً  یعود الى ممارسة التوبة . فالخطیئة التي یكفر عنھا ھذا التكفیر

اغسطینس : (( ان الذین  حقیقیاً عن الكمال ، كما یالحظ ذلك بكل صواب القدیس
ً یرتدعون عن غی   و حرارة )) . ھم یصبحون افظن و اكثر تواضعا

  
  اھم تجارب المبتدئین

 
ان المبتدئین عرضة لكل نوع من نوع من التجارب الناشئة عن المصادر التي 

ھي : األوھام الناشئة عن لكن لھم مع ذلك تجارھم الخاصة ،و أشرنا الیھا .
  التعزیات و الیبوسات . التقلب . التسرع . الوساوس .

  
  ام المبتدئین في التعزیاتاوھ
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الى خدمتھ . ثم  عادة یمنح هللا الجواد بعض التعزیات الحسیة للمبتدئین كي یجذبھم
بعضھم انھ بلغ درجة  یمنعھا عنھم بعض الوقت لیمتحن فضیلتھم و یثبتھا . فیظن

فان اتفق ان تالشت ھذه  مرموقة في القداسة حین یحصل على تعزیات وافرة .
ھؤالء المبتدئون انھم قد ھلكوا .  لت المكان للیبوسات ، فیتوھمالتعزیات و أخ

الحقیقي في التعزیات و الیبوسات ، كي نتالقى  فیقضي االمر اذن ان نشرح التعلیم
  االدعاء و الیأس معاً .

  التعزیات
  

الحس ، و  اوالً . طبیعتھا و منشؤھا . ا) التعزیات الحسیة شعور عذب یؤثر في
اكثر ، و یسري  اً محسوساً .عندئذ ینشرح القلب و یحقق بحمیةیذیق سروراً روحی

 ً یبدو ھذا الفرح  الدم بسرعة اشد و یشرق الوجھ ، و یتأثر الصوت ، و احیانا
بالدموع . ب) تتمیز التعزیات الحسیة عن التعزیات الروحیة الممنوحة للنفوس 

عقل فتنیره ، و في ال اآلخذة في النمو . ھذه التعزیات ھي من درجة أسمى تعمل
في االرادة فتجذبھا الى الصالة و الفضیلة . و بالتالي ھناك اّمتزاج لكتا التعزیتین . 

كلیھما . یمكن ان تنشأ ھذه التعزیات عن اصل  و یمكن تطبیق ما سنتكلم عنھ على
  ذي ثالث شعب .

  
                                                 2:10الالھوت النسكي 

  ھوت النسكيالال
  
من العذوبة في د ) عن هللا الذي یعاملنا معاملة االم لولدھا ، فیجذبنا الیھ بما تج1

  خدمتھ ، لكي یسھل علیھ فصلنا عن ملذات العالم الكاذبة .
  
ینشيء  ) عن الشیطان الذي اذ یعمل في الجھاز العصبي و المخیلة و الحس،2

ملنا بھا على إماتات غیر رصینة ، یستخدمھا فیما بعد لیحبعض التأثیرات حسیة ،
  و على الزھو و العجب المتبوع بالیأس سریعاً .

  
فحین تعكف على  ) عن الطبیعة نفسھا : امزجة سریعة التخیل و التأثر متفائلة ،3

  العبادة ، تجد ما یغدو الحس في ما تعكف علیھ من ضروب العبادة .
  .ثانیاً . فوائدھا . حقاً ان للتعزیات فائدتھا 
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الصفات  ا) انھا تسھل معرفة هللا : فالمخیلة التي تساعدنا النعمة ، تود ان تتصور
و بالتأمل الطویل  االلھیة المحبوبة ، فیمیل القلب الى تذوقھا . عندئذ نسر بالصالة

  ، و تحسن النفس فھم جودة هللا .
  

لقوى الدنیا ا ب) ان التعزیات تساعد على تقویة االرادة : فاذ ال تجد االرادة في
ً من العوائق  عن المخلوقات  تنفصل،بل بالعكس تجد مساعدین اعزاء ،شیئا

و تقصد مقاصد نافذة تتممھا بأھون طریقة بسھولة اكثر ،و تحب هللا بحرارة اشد ،
بشجاعة  ، تحتمل يبقوة المعونات التي تنالھا بالصالة . و اذ تحب هللا بشكل حس

ً و تلزم صغار التضحیات الیومیة ،   ببعض اماتات طوعیة . ذاتھا ایضا
  

و الطاعة و محبة هللا ،و ات على اعتیاد التأمل و الصالة ،ت) تساعدنا التعزی
  تستمر على قیاس مابعد احتجاب التعزیات .

  
  ثالثاً . مخاطرھا . مع ذلك فللتعزیات اخطارھا ایضاً .

  
 ً إلھ التعزیات ،  اكثر منمن الشراھة الروحیة یعلقنا بتعزیات هللا  ا) انھا تثیر نوعا

و الروحیة وواجبات حالتنا . نھمل ریاضاتنااننا ، حین تزول ھذه التعزیات ، حتى
  حین نتمتع بالتعزیات یبعد ایضاً ان تكون

  
  مقاومة التجارب

  
التضحیة  عبادتنا وطیدة : اننا و ان ذرفنا الدموع على آالم المخلص ، نرفض علیھ

ك الحرمان ! و الحال ، لیس من فضیلة راسخة إال بتلك الصداقة الحسیة ، او بذل
  من الجزء االول ))  125راجع صفحة حین تبلغ محبة هللا التضحیة ایضاً (( 

و تبقى مع ذلك شدیدة حاصلة على النعومات و التعزیات ،( ھناك نفوس كثیرة 
   و بالتالي خالیة من المحبة الحقیقة l ،و باالكثر خالیة من العبادةالفساد ،

  التقوى . الحقیقیة )) ( فرنسیس سالس ) حیاة
  

) السرور الباطل بالذات : حین 1ًً◌تعزز الكبریاء بمظاھر مختلفة :  ب) انھا غالبا
نكون حاصلین على التعزیة و الصالة متیسرة ، نعد ذواتنا بسھولة قدیسین ،على 

وانا عن ) الزھو : نرغب ان نحدث س2ًاننا ال نزال بعد مبتدئین في الكمال ! 
 ً   طویالً . تعزیاتنا لكي نباھي بھا . و نغلب ان نكون اذ ذاك فاقدي التعزیة زمنا
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) العجب : نعد ذواتنا اقویاء ال نغلب ، و نتعرض أحیاناً للخطر ، او على االقل 3ً
  نخلد الى االستراحة حین یجب ان نضاعف الجھود و ننمو .

  
االلھیة ، و ننجو  االستفادة من التعزیاترابعاً . موقفنا تجاة التعزیات . لكي نحسن 

  من االخطار التي أشرنا الیھا ، دونك القواعد الواجب اتباعھا.
  

ا) نقدرو ال شك ان نتوق الى ھذه التعزیات باسلوب شرطي ، مع العزم ان 
نطلب یوم  نستخدمھا لمحبة هللا و تتمیم ارادتھ المقدسة . ھكذا تجعلنا الكنیسة

و ثابتة الخ... )) . و  : (( یا یسوع امنح عبیدك تعزیة سریعة العنصرة في الصالة
ً بتعزیھ )) و في الواقع  في صالة أخرى نعمة التعزیة الروحیة : (( فلننعم دائما

فعلینا ان نقدرھا كثیراً ، و في  انھا موھبة الھیة غایتھا مساعدتنا على تقدیسنا .
  االلھیة .استطاعتنا ان نطلبھا ، شریطة ان نطیع االرادة 

  
بعدم  ستحقاقنا  ب) حین یمنحنا هللا ھذه التعزیات فلنقبلھا بشكر و اتضاع ،مقرین

ً ،  و ناسبین كل االستحقاق l . فاذا سر ان یعاملنا كأبناء الدالل ، فلیكن مباركا
  لكن فلنقر باننا ال نزال ایضاً غیر كاملین ،

 
 
  

  الالھوت النسكي
  

) ؛ و ال 2:3كو1قد غذوتكم باللبن ال بالطعام )) (  بحیث یعوزنا لبن االطفال : ((
  نفتخر بذلك : فاالفتخار اقوى واسطة لفقدانھا .

  
ت) و اذ نتقبلھا باتضاع فلنمارسھا باعتناء حسب ارادة من اعطاناھا .و قد 

انسان و  (( لكي تكون حلماء نحو كلا هللا كما یقول القدیس فرنسیس :منحناھ
لذي طي البنھا كي یقبلھا . اذن فلنقبل نحن ھذا المخلص امحبین l . ان األم تع

و الحال ان تقبیل المخلص ھو معانقتھ بحنو و خضوع یعطینا كثیراً من الحلویات .
  و اتضاع )) .

  
باتضاع النعمة من  ث) فلنعتقد اخیراً ان ھذه التعزیات ال تدوم ، و یجب ان نلتمس

اثناء ذلك علینا أال نرغب  الینا .و فيهللا في زمن الیبوسة حین یتفضل و یرسلھا 
  ن نلطفھا و نالزم ، إلھ التعزیاتیجب ا بلالة زمن التعزیات باجھاد الفكر ،في إط
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  البیوسات

  
كي یثبتنا هللا في الفضیلة یبعث الینا الیبوسات بین حین و آخر .فلنین :طبیعتھا . 

  غایة العنایة االلھیة منھا . كیفیة التصرف معھا .
  

 التي كانت . طبیعتھا . ان الیبوسات ھي فقدان التعزیات الحسیة و الروحیة اوالً 
ً ترانا ال  بالرغم عن جھودنا المتجددةتسھل الصالة و ممارسة الفضائل . غالبا

كثیراً . ویتنین لنا  و نستطیل الوقتصالة ، و نشعر فیھا بملل و تعب ،نتذوق ال
بدل النشاط و الفتور ، في شكل من االیمان و الرجاء . غافیین . و تعیش النفس

حالة شاقة جداً . غیر لھا  الفرح : ال یعمل اال باجھاد االرادة . انھا في الحقیقة
  فوائدھا ایضاً .

  
الینا ، یقصد  ثالثاً . غایة العنایة االلھیة من الیبوسات . ا) عندما یبعث هللا الیبوسات

 يالسعادة في التقوى ، لك بذلك ان یفصلنا عما ھو مخلوق ،حتى عما نجده من
  نتعلم ان نتعلم ان نحب هللا وحده والجل ذاتھ فقط .

عنا اذ یرینا ان یرینا ان التعزیات غیر واجبة ، بل ھي  ب) یرید ایضاً ان یوضَّ
  .ھاتعمم مجانیة من جوھر

  
  مقاومة التجارب

  
و إما ة ،الحاضر إما من خطایا و إما من عالقاتنات) انھ بذلك ایضاً یطھرنا اكثر ،

و عن اعتقاد و ارادة ،  من كل محاولة انانیة : حین ینبغي ان نخدم هللا بدون رغبة
  نتألم كثیراً و ھذا التألم ھو تكفیر و تعویض .

  
یقتضي  ث) اخیراً یثبتنا في الفضیلة :الن المواظبة على الصالة و عمل الخیر ،

  تثبت الفضیلة .الممارسة  ھذهلھا استعمال االرادة بشجاعة و ثبات ، فب
  

فعلینا  ثالثاً . السلوك الواجب اتخاذه . ا) بما ان الیبوسات تنشأ أحیاناً من خطایانا ،
ً دون اضطرارب زائد ، اذا كنا ً دقیقا غیر  اوالً ان نفحص كل شيء فحصا

) بسبب حركات نقبلھا على نحو ما ، تنم عن رضى بالنفس 1ًمسؤولین عنھا . 
بسبب نوع من الكسل الروحي ، او بالعكس بسبب جھود ) 2ًفارغ و عن كبریاء . 

) بسبب تعزیات بشریة و صداقات جد محسوسة ، و 3ًشدیدة في غیر اوانھا . 
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) بسبب نقص االستقامة مع االستقامة 4ًملذات دنیویة ، فاl ال یرید قلباً متقسماً . 
الروح  مع المرشد ، الن القدیس فرنسیس سالس یقول : (( بما انك تكذب على

القدس ، لیس من العجب ان یحجب الروح القدس تعزیاتھ عنك )) . متى عرفنا 
  سبب ھذه الیبوسات نتذلل و نجتھد في نزعھا .

  
ً لھذه الیبوسات ، فیجب ان نستفید من ھذه ) ان 1ًالمحنة .  ب) فان لم نكن سببا

شعور ، ھي رغبة و بغیر  الواسطة الكبرى للنجاح ھي االعتقاد ان خدمة هللا بدون
ً من خدمتھ مع تعزیات كثیرة . فلكي نحب هللا یكفي اننا نرید ان  اكثر استحقاقا

) لكي 2ًھو ان تطابق ارادتنا ارادة هللا .  نحبھ ، و عدا ذلك ، ان اتم اعمال المحبة
 ً ً لھذا الفعل استحقاقا بیسوع ، الذي  اكثر، فلیس أفضل من ان نتحد نجعل ایضا

ً لنا ، وال احسن من تكرار ما  تانارتضى ان یكتئب في بس الزیتون و یحزن حبا
) . و ال سیما ینبغي أال نیأس و ال نبطل 42:22( لو  قالھ : (( ال تكن مشیئتي )) 

شیئاً من ریاضتنا وجھودنا و مقاصدنا . بل نقتدي بسیدنا یسوع الذي اذ غرق في 
  في الصالة ))النزاع كان یطیل في صالتھ : (( و لما اخذ في النزاع أطال 

 ) .43:22(لو
 
 
  
 

  الالھوت النسكي
  

  تقلب المبتدئین
  

الطرائق الروحیة  يو تأخذ تنمو فتقَّدم احدى النفوس ذاتھا l ، اوالً . الشر. عندما
الفضیلة التي تذلل صعوبات كثیرة . لكن  تعضدھا هللا و جاذب ، ووثبة اكیدة الى، 

ً ، و اذ نشعبشكل ا یأتي الوقت اذ یعطینا هللا نعمتھ ر بسآمة من تكرار قل حسا
حینئذ نتعرض غبتنا من توالي الصعوبات ذاتھا . ر و اذ تخمدالجھود نفسھا ،

  للتقلب و التراخي .
  

االجتھاد ،  ) في ممارستنا الروحیة التي نعملھا بقلیل من1ًیظھر ھذا االستعداد : 
بقلب كبیر في  نا) في ممارسة الفضائل : و قد دخل2ًثم نختصرھا او نھملھا . 

) في 3جھودنا . ً طریق التوبة و االماتة ، غیر اننا نجده شاقاً و ممالً فنخفف
تقدمتھا ، كي نتأكد اننا  تقدیس اعمالنا االعتیادیة : و قد كان من عادتنا ان نجدد
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و تكون النتیجة اننا  نعملھا بخلوص نیة . فتتعبنا ھذه الممارسة ، فنھملھا ،
و الزھو ، وحب اللذات  العادة ، فینَّدس فیما بعد روح الفضول نمارسھا على سبیل

في مثل ھذا االستعدادت : الننا ال  الجسدیة في كثیر من اعمالنا . ان التقدم مستحیل
  نبلغ أیة بغیر الجھد المتواصل .

  
، ً ً متینا ً . العالج . ینبغي االعتقاد ان عمل الكمال یطلب ثباتا و ان الذین  ثانیا

على العمل بمداومة و حمیة متجددة و حدھم ھم الناجحون ، بالرغم مما یعكفون 
ارادوا النجاح . و ھذا ما  یالقون من نادر االخفاء . ھذا ما یفعلھ رجال العمل متى

تسأل في كل صباح ذاتھا ، ھل في  یجب ان تصنعھ كل نفس ترغب في النجاح .
هللا . و في كل مساء تفحص  قلیالً الجل وسعھا ان نعمل اكثر ، و ال سیما افضل

ال شيء یؤكد الثبات اكثر من االماتة  بدقة ھل حققت جزءاً من عھدھا الصباحي .
من الكتاب االول ) .  184الخاص ( راجع صفحة  في ممارسة فحص الضمیر

واحدة و فضیلة واحدة و باطالع مرشدنا على ما احرزنا  فیتوجیھ انتباھا الى نقطة
  ا نمونا ولو ندر بذلك .لن من النمو ، یتأكد

  
  
  
  

                                                   
  مقاومة التجارب

  
  على التقلب. ھو ایضاً واسطة كبرى للتغلبقلنا سابقاً عن تھذیب االرادة ، ان ما

  
  تسرع المبتدئین المفرط

  
ً  و یتسرعونالمبتدئین ذوي االرادة الصالحة ،یتحمس الكثیرون من  مفرطاً  تسرعا

  باطلة . في طلبھم الكمال ، فیؤول بھم االمر الى الكالل و الضني بجھود
  

نضع قوتنا  اوالً . اسباب التسرع . ا) ان السبب الرئیسي  لھذه النقیصة ھو اننا
انوار الروح القدس  و بدل التماسهللا : فبذل التفكیر قبل العمل ،للعمل موضع قوة 

استنارة مرشدھا نعمل  لعمل بحرارة محمومة . و بذلو االذعان لھا ، نندفع الى ا
ً ، و نضعھ بعدئذ تجاه االمر الواقع . فینتج من ذلك حماقات كثیرة وجھود  رأسا

  ضائعة : ((خطوات واسعة خارج الطریق )) .
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مراحل الحیاة الروحیة ،  ب) كذلك نخلط غالباً قوتنا باالدعاء : نرغب أال نقف في

حاالً مرحلة االتحاد باl . لكن  و ان نبلغیاضات التوبة ،یعاً من روان نخرج سر
و جئة ، فنیأس و ننكص الى الوراء ،مفا یا لألسف ! تنتصب في وجھنا صعوبات

  نسقط أحیاناً في خطایا فظیعة .
  

ً اخرى یسیطر علینا الفضول : نلتمس دائما دائما وسائل غنا جدیدة تبل ت) واحیانا
على استخراج نتائجھا  ثم نتركھا حتى قبل ان نقوى، الكمال فنختبرھا بعض الوقت

  الغیر و ننسى ان ننفذھا . . نقصد دائماً مقاصد جدیدة الصالح ذاتنا و اصالح
  

ھي االضطراب  فقدان الخلوة الداخلیة ، يان اوضح نتیجة لھذا التسرع المفرط ھ
ً . العالجات . ا) ان ا و البلبال بدون أیة نتیجة ذات قیمة . لعالج األھم ھو ثالثا

لعمل هللا ، و التفكیر الناضج قبل العمل ، و الصالة للحصول  االمتثال بطاعة تامة
و استشارة المرشد ، التقید بحكمھ . فكما انھ في النظام االلھي ، على النور

  الطبیعي ، لیست
  
  
  
 

  الالھوت النسكي
  

التنظم  ي الحسنةالقوى المحمومة الھائجة ھي التي تصیب افضل النتائج ، بل القو
تجعلنا ننمو بل  ، ھكذا في الحیاة الفائقة الطبیعة لیست الجھود المحمومة ھي التي

  الجھود الھادئة الحسنة التنظیم : من سار بتأن سار بأمان .
كما شرحنا :  ب) غیر انھ یجب ان نحارب اسباب التسرع ، كي نمتثل  عمل هللا

) االدعاء الذي ینشأ عن تقدیر 2ًالسریعة .  ) حدة الخلق التي تدفعنا الى االحكام1ً
) الفضول الذي یبحث دائماً عن اشیاء جدیدة . علینا اذن ان 3ًالذات تقدیراً كبیراً. 

ً و على التوالي ھذه النقائض عندئذ  في فحص الضمیر الخاص ، نصارع دائما
  و یقودھا بھدوء و عذوبة في سبیل الكمال . یستقر هللا في نفسنا

  
  سالوسوا
  



 
 

152

یباب فیجعلھ ال ان الوسواس مرض طبیعي یحدث في الضمیر نوعاً من االحتالل ،
و ھذا المرض ال یختص بالمبتدئین ،بل نجده فیھم ایضاً تافھة یخاف من اھانة هللا .

ً . فعلینا اذن ان نقول كلمة عنھ و نبین :طبیعتھ كما نجدة في نفوس اكثر تقدما
  .موضوعھ .مضاره و فوائده . عالجاتھ 

  
  طبیعة الوسواس

  
لھ الضمائر  ان كلمة الوسواس في الالھوت االدبي تدل على سبب دقیق تقلق

الضمائر من  الحساسة وحدھا . من ھنا یتأتى ایضاح ما تشعر بھ بعض
منشأه و درجاتھ و ممیزاتھ  االضطراب المفرط ، اھانت هللا بأتفھ االسباب . فلنبین

  بیعتھ .عن الضمیر الرقیق لكي نحسن معرفة ط
  

سبب فائق  وتارة عنالواسوس تارة عن سبب طبیعي مخص ،اوالً . منشأه . ینشأ 
  الطبیعة .

  
  ا) فالوسواس من الوجھة الطبیعة ھو في الغالب مرض طبیعي و ادبي .

من  ھو شكلالتشویش ،) فالمرض الطبیعي الذي یؤدي الى حدوث ھذا 1ً
  یة اكثر صعوبة . ویفضياالنحطاط العصبي ، و یجعل تقدیر االمور االدب

  
  

  مقاومة التجارب
  

  الى خلق فكر مالزم : اننا قد ارتكبنا خطیئة حیث ال داع حقیقي .
ً اسباب ادبیة تؤدي الى النتیجة نفسھا : ھناك عقل2ً یبالغ في  ) لكن ھناك ایضا

شيء . او  التدقیق ، یرتبك في أصغر التفاصیل ، و یرغب التأكد المطلق في كل
بكفایة یتمثل هللا ال كقاض ظالم فحسب ،بل عدیم الشفقة . و في عقل مستنیر

الیھ انھ قد أخطأ بحیث ان  و یخیلال البشریة یخلط الشعور بالرضى ،االفع
عقل عنید یفضل حكمھ الخاص على  المخیلة قد تأثرت شدیداً ووقتاً طویالً . ھناك

متى اجتمع .ى عقلھاده الى شعوره اكثر منع القی حكم المعرف ،و ذلك النھ یسلم
  شفاؤه و تعسر و االدبي معاً ، تمكن الداء العضال يالسببان الطبیعھذان 

  
  عن الشیطان . الوسواس ایضاً عن طارئ فائق الطبیعة ، عن هللا او قد ینشأب)    
  



 
 

153

كبریاءنا و حركات  ) یسمح هللا بإعتباتنا ھكذا كي یعاقبنا ، و ال سیما كي یعاقب1
الماضیة ، و یفصلنا عن  ة . و تارة لیمتحننا فنكفر عن الخطایاسرورنا الباطل تار

القداسة . ھذا ما یحصل خصوصاً  التعزیات الروحیة ، و یقودنا الى أسمى درجات
  الطوباویة . للنفوس التي یرید هللا ان یعدھا للمشاھد

  
یم العصبس السق ) و احیاناً یأتي الشیطان ایضاً و یدس عملھ في استعداد جھازنا2ً

، كي یلقي االضطراب في نفسنا : یؤكد لنا اننا في حال الخطیئة الممیتة كي 
حالتنا . و یسعى خصوصاً ان  یصدنا عن التناول ، او لیضایقنا في تتمیم واجبات

یجعلنا نخطأ صریحاً ، ولو لم یكن  یخدعنا في جسامة ھذا العمل او ذاك ، حتى
  لثقیلة .ا ھناك مادة للخطیئة ، و ال سیما الخطیئة

  
ً . من الواضح ان للوسواس درجات كثیرة : ا) لیس ھو في البداءة سوى  ثانیا

  ضمیر مبالغ في التدقیق ، شدید الخوف ، یرى الخطیئة
  
  
  
  
  
  
  

  الالھوت النسكي
  

 لكن بقبولنالمرشد ،حیث ال خطیئة . ب) و ھناك وساوس عابرة نخضعھا ل
یرافقة  و ھو تصلبواس المعنى ،ھا . ت) اخیراً الوسمباشرة الحلة التي یمنح

  العناد .
  

نحسن التمیز  ثالثاً . الفرق بین الضمیرین الموسوس و الرقیق . یقتضي االمر ان
  بین الضمیر الموسوس و الضمیر الرقیق او الورع .

  
اقل الھفوات  ا) لیس منشأھا واحداً : فالضمیر الرقیق یحب هللا بحرارة ، و یجانب

الموسوس فیقوده  لكي  یرضیھ تعالى اسمھ . اما الضمیر و النقائص االختیاریة
ان یكون حائزاً حالة  شكل من األثرة ، یحملھ على الرغبة بحرارة شدیدة جداً في

  النعمة .
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 ً حقیقیاً ال  ب) و اذ یكره الضمیر الرقیق الخطیئة و یعرف ضعفھ ، یخاف خوفا

ً من ان یغیظ هللا . اما الموسوس فتعتریھ مخاوف من ان یخطأ في  تافھة مشوشا
  كل سانحة .

  
حالة الشك  ت) الضمیر الورع یبقى ممیزاً الخطیئة الممیتة عن العرضیة ، وفي

بعنف وال یخضع  یخضع حاالً لحكم مرشده . اما الموسوس فیجادل مرشده
  الحكامھ اال بصعوبة .

  
  موضوع الوسواس

  
اثمن معوان  ساس ھوفاذا اقتضى االمر مجانبة الوسواس ، فالضمیر الرقیق الح

  یساعدنا على تجنبھ .
  

یّجسم  كثیراً  اوالً . یكون الوسواس احیانا ًعاماً یشمل كل المواضیع . قبل العمل ،
و بعد العمل ، یمأل النفس  ما قد یحدث في ھذا الوقت او ذاك ، مع انھ ال شر فیھ .

  بلباالً وھمیاً ، و یؤكد للضمیر انھ اجرم جرماًَ◌ كبیراً 
  

 ً   خصوصیة . . في اغلب االحیان یكون موضوع الوسواس بعض مواضیع ثانیا
 
 مقاومة التجارب

  
عامة مرات  ا) كاالعترافات الماضیة : حتى انھ بعد اعتراف الموسوس اعترافات

او قصر في الندامة  كثیرة ال یقتنع بھا ، فیخشى اال یكون قد شكا نفسھ بھا كلھا ،
 . ً ً : فبما ان المخیلة  ب) كاالفكار الردیئةعنھا ، فیرید ان یعیدھا دائما ایضا

، ان ھذه الصور تنشئ بعض الشعور مشحونة بالصور الخطرة او البذیئة ، و بما
قد رضي بھا ، حتى انھ یؤكد ذلك ایضاً ، مع انھا  فیخاف الموسوس من ان یكون

  تغمھ كثیراً .
  

من كل ما  ھا بالرغمت) كافكار التجدیف : الن ھذه تمر في العقل ، فیؤكد انھ قبل
ان یحتج ببسالة  یشعر بھ من الكواھیة . ث) و كافكار المحبة : قد سمع نمائم دون

و شكك القریب بكالم  ، يعن حیاء بشر يو فقصر في واجب االصالح االخو،
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ھل عرض ھناك حادث ألحد  یضاد الفطنة ، و شاھد غوغاء و لم یذھب لیرى ،
  كل ذلك خطایا كبیرة ممیتة .  رى فيیحتاج الى كاھن یمنحھ الحلة ، فی

یكون قد لمسھا دون حق ، فیرید ان یدیھ ان  ج) كاالشكال المقدسة التي یخشي ان
  التقدیس و تالوة الفرض االلھي التامة . یطھر یدیھ و ثبابھ . ح) ككالم

  
  مضار الوسواس و فوائده

  
مفاعیل محزنة في  فتسبب لناا و جعلنا الوسواس تسیطر علینا ،اوالً . ان ساء حظن

  جسمنا و نفسنا :
  

ً و شكالً من االختالل و عدم التوازن :  ا) تجعل في جھازنا العصبي انحطاطا
مسیطرة ، تنقلب  فالمخاوف و الغصص المتتابعة تھزل الجسم . وقد تصیر فكرة

  الى مالزمة على نحو ما قریبة من الجنون .
  

الً قوة التمییز بین ماھو خطیئة و ما ب) انھا نعمي العقل و تفسد الحكم : تفقد قلی
لیس خطیئة ، و بین ما ھو خطیئة ثقیلة و ما ھو خطیئة خفیفیة فتسمي النفس 

  سفنیة بدون سكان دفّة .
  

في  ت) تكون العاقبة في الغالب عدم تعبد القلب لكثرة ما یخبط الموسوس
 ً   جمعھائالً ، فیتحذر من البشر ا االضطراب و البلبال . فیمسي انانیا

  
  الالھوت النسكي

  
 الحالة ھذه قساوة . و یتظلم من انھ یھملھ فيومن هللا نفسھ الذي یحسبھ شدید ال

  السیئة ، فیعنفھ بغیر حق . فیتضح ان العبادة تعود عندئذ مستحیلة .
  

قواه  ) متي توسوس احد یالشي1ًث) اخیراً یقبل الضعف و تردد السقطات . 
 الكافیة لھ القوى تبقىو ال طائل تحتھا ، افعة ؛و بسفاسف البجھود غیر ن

 انتباھھ التام طویالًَ◌ . و یفقد السیطرة علىللمصارعة في نقاط عظیمة الشأن ،
ثقیلة .مع ھذا انھ یلتمس طبیعیاً  و احیاناً خطایافینشأ عن ذلك مفاجأات و اعجاز ،

موضع  في العبادة ، یروح یبحث عنھا في و بما انھ ال یجدھامن اشقائھ ، راحة
خطرة : تكون نھزة لخطایا تدمي الفواد و تزج في  آخر ، في مطالعات و عالقات

  قنوط عمیق .
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قلیالً  فقلیالً  واصلح نفسھ منھااذا قبل الوسوس وساوسھ كامتحان ،ثالثاً .  لكن 

  ذات قیمة . بمساعدة مرشد حكیم فانھ یحصل منھا بعكس ذلك فوائد
  

اخف  اقع اذ یجتھد الموسوس في ان یجانبا) تصلح لتطھیر النفس : في الو
  الخطایا و النقائص الطوعیة . و ھكذا یحصل على طھارة قلب عظیمة .

  
كل  اذ تلزمنا بان نخضعس على ممارسة االتضاع و الطاعة ،ب) تساعدنا الوساو

تامة ال الرادتھ فحسب  و نتبع اراءه بطاعةبساطة ،شك یعرض لنا مرشدنا بكل 
  بل لحكمھ .

  
الروحیة ، كي  اذ تنزع منا التعزیاتنا بمنحھا ایانا خلوص نیة عظمى ،ساعدت) ت

  تتعلق باl وحده الذي نزداد حباً لھ بقدر ما یمتحننا .
  

  عالجات الوسواس
  

ان انجع عالج ھو  یجب ان نحارب الوسواس منذ البداءة قبل یتأصل في النفس .
وجب االلتجاء الى نور آخر .  الطاعة التامة لمرشد حكیم : متى اظلم نور الضمیر

مغطیس یجب ان یسیر بالجر فعلى  ابرة فالموسوس ھو سفینة بدون دفّة و بغیر
  و یعرف ان یسیطر علیھ لیشفیھ . المرشد اذن ان یكتسب ثقة الموسوس

  
  مقاومة التجارب

  
ال من یثق بھ . اوالً . علیھ قبل كل شيء ان یكتسب ثقتھ : الن المرء یطیع بسھولة

ال یجسرون ان  لكن بعضھمسین یشعرون بافتقادھم الى قائد .ن الموسوشك ا
ایضاً ان یجادلوه في  یستسلموا الیھ تماماً : یریدون ان یستشیروه ، لكنھم یریدون

ینبغي ان یخاطب بسلطان و  االسباب . فمن الواجب اال یجادل الموسوس ، بل
  بكالم صریح یعین ما یجب ان یعملھ .

  
  كي یرغب في ھذه الثقة ، ان یستحقھا بجدارتة و تفانیة .فعلى المرشد ، 

عترض ببعض مالحظات فقط ، كي یبین ا) فلیدع التائب یتكلم اوالً ، و المرشد ی
الموسوس ان یجیب  انھ فھم حسناً . و بعدئذ یسأل المرشد بعض اسئلة . لیس على

ضمیره . ثم فحص  و ھكذا ینظم المرشد للتائببكلمة : نعم او ال ، علیھا اال
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االسلوب او ذاك . _ ھذه تعزیة  یضیف : قد فھمت حالتك ، انك تتألم من ھذا
ي التائب فقد فھم حالتھ حسناً ، و احیاناً یكت انھ رأى المرشد يعظمى للتائب ، و ھ

  التامة . . بھذا كي یضع في المرشد ثقتھ
  

و یصغي بدون  ب) على المرشد ان یقرن التفاني بالحذاقة . اذن فلیظھر صبوراً،
 يبداءتھا . و ان یبد غیظ و ال قلق الى ایضاحات الموسوس الطویلة ، اقلھ في
شفائھا . و حلمھ ایضاً  جودتھ على ھذه النفس و عنایتھ بھا ، و رغبتھ و املھ في

حین یضطر الى استعمال  فال  یكلمھ بلھجة قاسیة و جافیة ، بل بجودة ، حتى
  الحزم بالجودة . للثقة من مزجاالمر و النھي . ال شيء اكسب 

  
بالطاعة  ثانیاً .متى فازالمرشد بالثقة علیھا ان یمارس سلطتھ ، و یطالب الموسوس

بقولھ : (( ان اردت ان تشفى علیك ان تطیع طاعة عمیاء : فبالطاعة انت في امان 
و ھو ان تطیع . و  و لو انخدع مرشدك ، الن هللا ال یطلب منك اال امراً واحداً ،

فما علیك اال ان تبحث  الطاعة واجبة ، حتى اذا اعتقدت انك ال تقدر ان تطیعني ،
  تشفیك حقیقیة )) . عن مرشد غیري : (( فالطاعة العمیاء وحدھا تشفیك بل

  
  
  
  
  

 
  الالھوت النسكي

  
 ً كل التباس  ا) على المعرف حین یامر ان یتكلم صریحاً و بوضوح و دقة ، متجنبا

ازعجك ھذا االمر  بصیغة شرطیة كأن یقول كأن یقول : ان ال. و باسلوب جازم ،
  ذاك ، ازدر تلك التجربة . فال تفعلة . بل باسلوب قاطع : اعمل ھذا ، تجنب

  
كنھ ما  يب) على المرشد أال یبرھن احكامھ للموسوس و لیتحاش الجدال معھ ف

 ینقض أمراً یأمره بھ . و یحافظ على تنفیذ ما یقرره . و لیفكر قبل ان یقول ،و ال
  فرضھ اذا لم یظھر عنصر جدید یقتضي التغییر .

  
األمرحسناً . ثم  ب) و یطلب من الموسوس ان یعید ما أمر بھ ، كي یتحقق ھل فھم

  ذلك دون تضجر . یصرح لھ بقولھ : ستؤدي حساباً عن ذلك . و لیفعل
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ال احب إال  يثالثاً . وفي الوقت المناسب یفھم المرشد الموسوس ھكذا : انا من جھت

الي باالحتمالیة بو ال أ ما ھو واضح و ناف كل شك ، كأثنین یساویان اربعة ،
ارتكب خطیئة ممیتة او عرضیة  مھما كانت قویة . و اذا تقدم الموسوس مثبتاً انھ

رى صریحاً قبل فلیقل لھ المعرف : اتستطیع ان تثبت و تقسم الیمین ، انك كنت ت
  رأیتھ بوضوح قد ارتضیت بھ رضواناً كامالً ؟ و انك اذالعمل انھ خطیئة ،

  
ً . ف بممارسة  علي المعرف بعد السماحي ما یتعلق باالعترافات العامة ،رابعا

)خطیئة 1ًالنقطتین :  اعتراف عام ، ان ال یسمح بالعود الیھ إال عند وضوح ھاتین
تراف نفسھ بھا في اع ) تأكد المعترف انھ لم  یشك2ًممیتة محقق ارتكبابھا . 

الموسوس بأال یعود الى الماضي البتة قائالً : انك  صحیح . و اال فلیأمر المعرفُ 
  ان سھوت عن االقرار ببعض الخطایا فتكون قد غفرت مع غیرھا .

  
ا ما یتعلق بالخطایا الداخلیة كاالفكار و الشھوات : ففي وقت التجربة حول  أمَّ

  بة ال تبحث ھل خطئت ،انتباھك الى التفكیر بغیر أمور . و بعد التجر
  
  
  
  
  
  

  مقاومة التجارب
  

،اذا لواجبك ، و تناول القربان المقدس(فھذا یجدد التجربة ) بل تابع السیر و یفرغ 
أما االعترافات فال یلتزم  لم تتضح لك الحقیقیة انك رضیت بھا رضى كامالً .

  الموسوس ان یشكو نفسھ إال بالخطایا الممیتة .
  

في  زم ان یذكر منھا إال ما یمر بذھنھ ، بعد مضي خمس دقائقأما العرضیة فال یلت
یقع ارادة ال فحص الضمیر . أما الندامة فلیس من ضرورة للشعور بھا اذ انھا فعل

من هللا وحث نفسھ  تحت الحس . فعلى التائب ان یخصص سبع دقائق اللتماسھا
یكتفي بھذه الشكوى التائب بان علیھا فینالھا . متى كان الوسواس شدیداً ، فلیؤمر

بكل التي ارتكبھا منذ اعترافي االخیر، و الجنسیة : اني اشكو نفسي بكل الخطایا
  خطایا حیاتي .
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لست كذلك  خامساً . یقول التائب للمعرف : انك تعاملني كموسوس ... و الحال اني

لي انا . ھل انت على یقین انك  . فنجیبھ : لیس لك ان تحكم انت بذلك ، بل الحكم
ً ؟ ھل انت كجمیع البشرھادئ مطمئن البال بعد اعترافك ؟ أما  لست موسوسا

اثر لھ عند أغلب البشر ؟ اذن لست في حالة  عندك من الشكوك و الغموم ما ال
عالج خصوصي أطع اذن دون جدال فتشفى . و إال  نفسیة صحیحة . فیعوزك

لى الشفاء من ھذا الداء امثالھا نبلغ بنعمة هللا ابھذه الوسائل و تزاد حالتك سوءاً 
  المحزن .

  
  في تمییز االرواح

  
تحملنا على  التيرات كثیرة عن الحركات المختلفة ،تكلمنا في الصحفات السابقة م

الحركات . انھا تأتي  الخیر او على الشر . فیھمنا صریحاً ان نعرف مصدر ھذه
ً عن ستة مصادر مختلفة :اوب) منا انفسنا ، من الروح الذي  یستحثنا على نظرنا

  الذي یحضنا على الشر . الخیر ، من الجسد
  

یدفعھا الى الشر  ت) من العالم الذي یؤثر بواسطة حواسنا على قوانا الداخیلة كي
ث) من المالئكة االخبار  مصارعة العالم ) .من الجزء االول ، 82( راجع صفحة 

  الذین یلھموننا افكاراً صالحة 
  
   

  الالھوت النسكي
  

و الداخلیة  في حواسنا الخارجیةیاطین الذین یعملون ،بعكس ذلك ،شج) من ال
  لیدفعوا الى الشر .

  
و ال یحملنا البتة  ح) من هللا الذي یستطیع وحده ان یلج حتى اعمق صمیم النفس ،

  اال على الخیر .
  

اساساتھا بتمییزه  فالقواعد التي تسھل ان نمیز االرواح ، قد وضع القدیس بولس
ً عن االنسان روح هللا في االنسان الذي یحملنا على  الجسد و الروح ، و خارجا

و مندئذ قد سن المؤلفون  و المالئكة االشرار الذین یحركوننا على الشر.الخیر ،
و للنعمة . نظیر كاسیانوس و  الروحیون قواعد لتمییز الحركات المضادة للطبیعة
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) و القدیس 55و45ف 3ك  القدیس برنردوس و توما و مؤلف االقتداء بالمسیح (
  اغناطیوس .

  
  قواعد القدیس اغناطیوس التي توافق المبتدئین خصوصا

  
اھواءھم ملذات و  القاعدة االولى . بعرض الشیطان للخطأة الذین ال یضبطون

أما الروح الصالح فیثیر  لكي یمسكھم ویورطھم في الرذیلة .تنعمات مھبرجة ،
  اً كي یخرجھم من حالتھم السیئة .بعكس ذلك في ضمیرھم اضطراباً و نخس

  
فیھم االحزان  القاعدة الثانیة . أما الراجعون الى هللا رجعة صادقة ، فیثیر الشیطان

الیأس و یوقف نموھم  و كل انواع الصعوبات لكي یطرحھم فيو عذاب الضمیر ،
و القوة و االلھامات الصالحة ،  . أما الروح الصالح فیولھم على العكس الشجاعة

ا یوقف النمو كي یقدمھم في الفضیلة . نحكم اذن على الشجرة من ثمارھا : كل مل
  یأتي من هللا . و كل ما یسھلھیتأتى من الشیطان ،

  
) حین 1ًالصالح :  القاعدة الثالثة تختص بالتعزیات الروحیة و تأتي من الروح

جمراً بالحب  لھیباً و اخیراً  تنشئ فینا حركات الحرارة الداخلیة : شرارة اوال  تم
 ) حین تھطل الدموع داللة صادقة على2ًااللھي . 

  
  
  

  مقاومة التجارب
  

و الرجاء  ) عندما تضاعف االیمان3ًالندامة الداخلیة ، او على محبة ربنا یسوع . 
  و المحبة ، او تعید السالم و السكینة للنفس .

  
ظلمات في  االحزان )1ً) تتعلق باالحزان الروحیة : 9الى 4القواعد التالیة ( من 

تجعل النفس حزینة  النفس ، او امیال االرادة الى االمور الدنیئة و االرضیة ، التي
ً ، كما  ) علینا اذن أال نبذل المقاصد الصالحة2ًفاترة كسلة .  التي اتخذناھا سابقا

) علینا ایضاً ان 3ًیوسوس الروح الخبیث ، بل نبقى ثابتین في مقاصدنا السابقة . 
ً اطول . نستفی د منھا لكي نزداد حرارة ، و نفسح للصالة و فحص الضمیر و قتا

الذي ،  و لو لم نشعر بھ ، یھبناه هللا حقیقة لیساعد  ) علینا ان نثق بالعون االلھي4ً
) علینا ان نكون صبورین و نرجو ان تعود 5ًالخیر .  قوانا الطبیعیة على عمل
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و إما تجربة یرید هللا بھا قصاصاً لفتورنا ، زن قد یكون إماالتعزیة . و نفكر ان الح
او درساً یرید ن نفعلھ حین یمنع عنا التعزیات ،ان یجعلنا نلتمس بأصبعنا ما نقدر ا

ان یرینا بھ اننا بھ اننا عاجزون عن الحصول على التعزیات . وھكذا یشفینا  هللا
ان  الى انھ یجبالقاعدة الحادیة عشر تعود الى التعزیات لتنبھنا  من كبریائنا .

القلیل الذي  نتھیأ ، و نتشجع كي نتصرف حسناً وقت الحزن . و ان نتضع اذ نرى
كثیراً وقت  نقوى علیة عندما نعدم التعزیات الحسیة ، و بالعكس اننا نستطیع

. lتكشف ما 14الى 12ان القواعد الثالث االخیرة ( نت  الحزن اذا اعتصمنا با (
) فالشیطان كأمرأن شریدة ، ضعیفة حین 1ًل لیخدعنا : الشیطان من الحی یأتي بھ

اذن ان نقاوم  یقاومھا احد ، لكنھا شدیدة المراس قاسیة القلب حین یذعن لھا . علینا
السر ممن یحثھ  ) انھ یتصرف كطاغوت مغٍو ؛ یلتمس حفظ2الشیطان بشدة . ً

) 3ًمر . على كل أ على الشر . فأفضل وسیلة لالنتصار اذن ھي إطالع المرشد
یقتدي اخیراً بالقائد الذي یرغب االستیالء على معقل ، فانھ یھاجمھ في اضعف 

  جناح . فیقتضي اذن السھر على ھذه النقطة الضعیفة في فحص الضمیر .
  
  

  1_2الالھوت النسكي 
  
  
  
  
  
  

  الالھوت النسكي
  

  خالصة
  

من بقایا  تخلصوا ان الھدف الذي یتوخاه المبتدئون ھو تطھیر نفوسھم ،حتى اذا
. lخطایاھم یستطیعون ان یتحدوا با  

  
الى مغفرة  فلتحقیق ھذا الھدف یلجأون الى الصالة . و بتأدیتھم العبادة l یستجنونھ

خطایاھم السالفة كلھا . و بابتھالھم الیھ بثقة مع اتحادھم بالكلمة المتجسد ،ینالون 
نفوسھم اكثر فأكثر  رنعم الندامة و الندامة و المقاصد الصالحة ، التي تطھ

 ً تحصل ھذه النتیجة بالتأمل : فاالعتقاد  السقطاط في المستقبل . و بشكل أثبت ایضا
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و فحص الضمیر الذي یرینا بجالء الجدي الطویل ، المكین الذي نكتسبھ بالتفكیر
و الصالة الحارة المتفجرة عندئذ من صمیم  ھذا القلب المسكین ،  شقاءنا و فقرنا ،

الصالحة التي نتخذھا و نجتھد في تنفیذھا ، كل ذلك یطھر نفسنا و  و المقاصد
و یقویھا على تجاریبھا و یجعلھا ھا الخوف من الخطیئة و اسبابھا ،الی یوحي
  في ممارسة التوبة . اسخى

  
الدقیق عنھا  النھ متى ادركت النفس جسامة اھانتھا l بالخطیئة ، وواجب التفكیر

شاء ان یكون تائباً عنا ،  لتوبة . و باتحادھا بیسوع الذي، تندفع بشجاعة في سبیل ا
ً على  تغذي في قلبھا عواطف الخجل و الندامة و االتضاع ، و تؤنب ذاتھا دائما

بقساوة التوبة ، و تقبل راضیة  خطیئتھا . و بھذه العواطف تستسلم الى التمرس
رمانات ،و تتصدق عض الحذاتھا ب الصلبان التي یرسلھا هللا الیھا ، و تفرض على

تجانب الخطیئة في المستقبل ، تتمرس باالماتة  و ھكذا تكفر عن ماضیھا . و لكن،
و كل قواھا لكي و الداخلیة و عقلھا و ارادتھا ، بتھذیبھا حواسھا الخارجیة

 ً   إال وفق ارادتھ المقدسة . تخضعھا l ، و ال تعمل شیئا
  

لكنھا اذتعتضد  لخطایا الرئیسیة السبع .ال شك ان فیھا امیاالً ردیئة متأصلة تدعى ا
  بالنعمة االلھیة تقدم على استئصالھا او اقلھ على اضعافھا .

  
  
  
  

  مقاومة التجارب
  
  

  تغلباً كافیاً . تصارع بشجاعة كل واحدة منھا فیأتي الوقت الذي تتغلب فیھ علیھا
  

ً مع ذلك تجارب ھائلة في أقصى أعماق النفس ا علیھا یستحثھ و قد تثور أحیانا
العالم و الجسد ، فانھا  الشیطان و العالم . لكن اذ تستند ھذه النفس الى من غلب

  تصارع ھجمات العدو بدون یأس ، و منذ اول وثبة ووقتاً طویال ایضاً .
  

ھذه النفس  و كثیراً ما تكون ھذه الحمالت سبب انتصار لھا . لكن اذا فوجئت
واثقة بھ تعالى  الرحمة االلھیة ، ذلیلة ،بسقطة مشؤومة فلترنم حاالً بین ذراعي 
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لكي تلتمس منھ المغفرة . و مثل ھذه السقطة اذا كفر عنھا ال تعیقھاعن تقدمھا 
  الروحي .

  
ھذا الكتاب و في  علینا مع ذلك ان نضیف :ان التطھیر الفاعلي الذي ذكرناه في
سیستمر ایضاً ھذا  االول ، ال یكفي لتزكیة النفس تزكیة تامة . ان عمل التطھیر

و االلھیة . و ال یتم ھذا  في طریق االستنارة بالممارسة الفعلیة للفضائل االدبیة
اد تلك التطھیرات االنفعالیة التي ، اجفي طریق االستنارة ، ،حین تقبل  العمل إال

تمنح النفس طھارة القلب التامة الضروریة  و التيوصفھا القدیس یوحنا الصلیبي ،
  ة .جوھریاً للمشاھد
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  دمةـَــّ مق
  
  

و جسامتھا  خطایاه متى طھر االنسان نفسھ من خطایاه بتوبة شاقة ، تتناسب وعدد
یئة و و مقاومة االمیال الرد و ثبت في طریق الفضیلة بممارسة التأمل و االماتة ،،

ھكذا النھا تقوم باالفتداء بسیدنا  التجارب ، یدخل في طریق االستنارة . تدُعى
  و الحال ان یسوع ھو نور العالم  یسوع بالممارسة الفعلیة للفضائل المسیحیة .
  ) .12:8لھ نور الحیاة )) (یو  (( و من تبعھ ال یمشي في الظالم ، بل یكون
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تمارسھا ، علینا  ى النفوس اآلخذة في النمو انالتي یجب علقبل ان نبین الفضائل ،
ً : ما  ان نوضح ثالثة امور تمھیدیة . اوالً من توافق طریق االستنارة . ثانیا

ً : ما الفرق بین النفوس المتعبدة  المنھاج الواجب اتباعھ في ھذا الطریق . ثالثا
  التقیة و النفوس الحارة التي تسیر في ھذه الطریق .

  
  االستنارة من توافق طریق

  
اآلخذة في النمو :  ھكذا تصف القدیسة تریزا سكان المنازل الثالثة ، اعني النفوس

لخطایا االلھیة : فتجانب حتى ا (( في ھذه النفوس رغبة قویة ان ال تھین العظمة
و تستعمل وقتھا لالمور ساعات لالختالء ، و تخصصالعرضیة ، و تحب التوبة ،
الرحمة للقریب . كل ما فیھا ُمحَكم التنظم : كالمھا  الالمفیدة . و تتمرن على اعم

من ھذا الوقت الوصف یمكن  اذا كانت ربة بیت )) . واثوابھا و ادارة بیتھا
  استخراج النتائج التالیة .

  
فللدخول فیھ یجب  اوال . بما ان طریق االستنارة یقوم بسیدنا یسوع المسیح ،

معلمنا بالممارسة الفعلیة التي اعطانا  اتباع تحقیق الشروط الثالثة التي تسَّوغ لنا
  قدوةً .

  
  
  
  
  
  

 
  مقدمة

  
من التوق كبیرة ، بدون جسارةب شیئاً من طھارة القلب لنتمكن ،ا) علینا ان نكتس

یفرض االقتداء بفضائلھ : ما دامت  الذيا االتحاد المألوف بسیدنا یسوع ،الى ھذ
شيء ان تصارع  یتة ،علیھا قبل كلالخطیئة المم النفس معرضة احیاناً للسقوط في

الطبیعة الردیئة و التجارب . وبعد التغلب على ھذه  و امیالببسالٍة اسبابھا ،
ً من الخطیئة  الصعوبات تھتم اكثر بالجھة االیجابیة للفضائل و تتروع ایضا

  و تجتھد في مجانبتھا . العرضیة االختیاریة
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ب اال تتجن كي تتبع یسوع علیھاب) علیھا ما عدا ذلك ان تمیت اھواءھا . و ل
ً .الخطیئة الممیتة فحسب ، و ال سیما التي ترتكب  بل الخطیئة العرضیة ایضا

و الخطایا الرئیسیة االھواء  بتواتر و یتعلق القلب فیھا . و الحال اذ نقاوم ببسالة
ً من المثال االلھي .  و یسھل علینا ان نمارس الفضائلنملك نفسنا ، و نزداد قربا

و نستعمل وقتنا في تتمیم اختالء ، ئذ تكون حیاتنا حسنة التنظیم واوقاتعند
  واجبات حالتنا .

  
ل بالتأمل اعتقادات عمیقة بكل يج) من الضرور الحقائق الكبرى  اخیراً ان نحصَّ

و الصالة الحقیقة ، في  ، حتى نتمكن من تخصیص وقت اكثر للعواطف التقویة
و باالبتھال نجذب الینا فضائل   نا بھذه العواطفالصالة العقلیة . و في الواقع ان

  صعوبات كثیرة . سیدنا یسوع ، و نقدر ان نمارسھا دون
  

كبرى من  ) یقاسون صعوبة1ًیُعرف النامون بھاتین العالمتین االساسیتین : 
القدس یحملھم على  الصالة العقلیة بطریقة البرھان الصرف : ان جاذب الروح

رغبة حارة مألوفة في  ) یرغبون2ًالى البراھین . اضافة كیر من العواطف 
  . یتحدوا بربنا یسوع و یعرفوه و یحبوه و یقتدوا بھ

  
  ثالثاً .ینتج مما قلناه الفروقات الرئیسیة بین طریقي التطھیر و االستنارة .

  
ا) ان الھدف في كلتا الوجھتین ھو الجھد و المصارعة . غیر ان المبتدئین 

  اسبابھا ، بینما النفوس السائرة في طریق النمو.یحاربون الخطیئة و 
  
  

  الالھوت النسكي
  

بین ھذین  تحارب كي تتزین باكتساب فضائل ربنا یسوع . مع ذلك ، ال تناقض
تمارس  و اسبابھ االتجاھین . فالواحد یھيء اآلخر : النھ االبتعاد عن الخطیئة
و فوق ة .سلبی الفضائل في درجتھا االولى التي ھي باالخص ممارسة

تكمل التجرد عن الذات و  فالفضائل الفعلیة التي تمارس في طریق االستنارةذلك،
و في الثانیة تقصد الجھة السلبیة ، عن المخلوقات . ففي الحالة االولى تقصد الجھة

اذن ال یزال االنسان عامالً اعمال التوبة و  االیجابیة . و كالھما تكتمالن بالتبادل .
  بربنا یسوع التشبھ بھ اكثر . كن بقصد االتحادممیتاً ذاتھ ، ل
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فالتأمل الذي  ب) و ان بقیت الوسائل ذاتھا جوھریاً فتختلف بطریقة ممارستھا :
. ً ً الى هللا ،  و الفكر الذي كانكان بقوة البرھان یصبح عاطفیا یحمل اعتیادیا

فیصبح  نعرفھ و نحبھ و نقتدي بھ : ینحصر بزیادة في ربنا یسوع الذي نرید ان
  حقاً مركز حیاتنا .

  
  المنھاج الواجب اتباعھ في طریق االستنارة

  
  محور حیاتنا . اوالً . الھدف المباشر ، ھو ان نوافق سیدنا یسوع بمنواع یجعلھ

  
لالنجیل عندنا  ا) نجعل یسوع محور افكارنا .نحب ان ندرس حیاتھ واسراره .

حیاة المخلص خصوصاً  فاصیلروعة جدیدة : نقرأه بتأن و محبة و نشغف بادق ت
بفضائلھ . فیھ نجد للتأمل مواضیع ال تنضب ،و نرغب في التأمل في اقوالھ ،و في 

على نفوسنا . حین نرید ان نمارس فضیلة ففي  تفصیلھا باسھاب ، و فس مطابقتھا
متذكرین تعالیمھ و امثلتھ ؛ ھناك نجد اقوى باعث  یسوع یجب ان ندرسھا اوالً ،

استعداداتھ و فضائلھ . ان یسوع في الذبیحة المقدسة و في التناول  كي ننشئ فینا
 ً  محور افكارنا : فصلوات اللیتوجیا ھي لنا واسطة لكي ندرسھ . اخیراً  ھو ایضا

 نجتھد في مطالعات تقویة لكي نحسن معرفتنا تعالیم سیدنا یسوع ، و ال سیما
  تعلیمھ الروحي . ان یسوع ھو الذي نلتمس في الكتب .

  
  
  
  
  

  مقدمة
  

محبتنا : كیف  ب) ان ھذه المعرفة تقودنا الى الحب ، و ھكذا یصبح یسوع محور
دون ان نشعر باننا  نستطیع ان ندرس كل یوم من ھو الجمال و الجودة بالذات ،

منذ ما عرفت یسوع لم یعد لي  ي(( ان مشغوفون حباً لھ ؟ كان ال كوردیر یقول : 
فاذا دھش الرسل في تابور  فرس فیھ بشھوة ))في الوجود شيء جمیل بكفایة فات
 ً و أخذ الدھش و الحب بمجامع افئدتھم حتى  عندما رأور ناسون یسوع متجلیا

) فكم یجب ان ندھش نحن 4:17ھھنا )) ( متى  صرخوا : (( حسن لنا ان نكون
االلھي الذي یسطع في یسوع الناھض من االموات ؟ كیف  باالكثر ، ازاء الجمال

ً ال تحبھ ا في الحب الذي اعلنھ و ال یبرح یظھره بالتجسد و الفداء و  ذ غالبا
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قد اختصر القدیس توما احسانات المخلص العظیمة نحونا في دور  االفخارستیا
  بایجاز بدیع : شعري

  
ً لنا و بتناولنا ایاه غذاء و بموتھ فدیة و بجلوسھ على  بمیالده اعطانا ذاتھ شریكا

طریق الحیاة و صدیقنا و اخانا  وم میالده رفیقنا فيصار ی العرش السماوي مكافأة
و یشبع ، بجسده و دمھ برسم االفخارستیا یصبح غذاءنا ، وحدنا ابداً و ال یدعناو،

والھوتھ ، نفوسنا الجائعة و الظامئة الیھ . و بموتھ على الصلیب یؤدي  و نفسھ
و یعطینا اعظم ،عبد للخطیئة من التعبد للخطیئة افتدائنا و یخلصنا من الت ثمن

 عالمات حب یمكن ان تعطى لالصدقاء . اخیراً یعطینا في السماء ذاتھ مكافأة .
  مدى االبدیة ، و تمتزج سعادتنا بمجده .

  
حتى ال نكون  ج) ان الحب یقود الى االقتداء بفضائل الصدیق ، و االتحاد بعواطفھ

فمھما عملنا نتحد  معھ سوى قلب واحد ، فیصبح محور افعالنا و حیاتنا باسرھا .
  بعامل الناصرة لنعمل مثلھ على مجد هللا و خالص النفوس .

  
ً . ینبغي للت و التأمل  ما عدا الصالةوصل الى ھذا الھدف ، وسائل ،ھي ،ثالثا

 نحسن العاطفي ، الجھد المستمر في ممارسة الفضائل المسیحیة التي یجعلنا
الدبیة .فنقصد لھ الالھوتیة و او نقتدي بفضائمعرفة سیدنا یسوع یسوع و نحبھ ،

  المرتكزة على االعتقادات العمیقة ال على العواطف .الفضیلة الوطیدة ،
  
  
  
  

  ت النسكيالالھو
  

، ً الفضائل االدبیة  بمعنى انھ ال یمكن ان تمارسا) ان ھذه الفضائل تمارس معا
 نتمرن على الفطنة بدون ممارسة الفضائل االلھیة و بالعكس . فال نقدر ان

المسیحیة بدون ان تقودنا انوار االیمان و یعضدنا الرجاء ،و تحثنا محبة هللا . 
و ھكذا سائر الفضائل  كذلك االیمان و الرجاء یقضیان الفظنة و القوة و الشجاعة .

.  
  

فیتمسك من  مع ذلك فضائل توافق ھذا الدور او ذاك من طریق االستنارة .
بشدید الحاجة الیھا  بیة ، و یشعرونینتظمون في ھذه الطریق ببعض فضائل اد
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فمتى قھروا ھذه الرذائل  كي یتغلبوا على الشھوات البدنیة ، او على الكبریاء .

  یعكفون على الفضائل االلھیة التي تضمنا الى هللا رأساً .
  

ً اعمق ،ب)  الى الفرق  علینا ان نشیر منذ اآلن باختصارلفھم ھذه العقیدة فھما
  ائل .الكائن بین ھذه الفض

  
احدى الصفات  و علتھا ھيااللھیة المباشر ھو هللا نفسھ ، ) ان موضوع الفضائل1ً

  االلھیة .
نفسھ  و بالمحبة احبھ النھ الجودة الغیر المتناھیة . و االیمان یشركنا بفكرة . بھذا

  توحدنا ھذه الفضائل باl مباشرة .
  
ھا خیر الئق . فموضوع و علتالفضائل االدبیة فھو خیر مخلوق ،) اما موضوع 2ً
ھي اللیاقة . ان ھذه الفضائل  و الحامل علیھلعدل ھو ان یؤدى لكل ما یجب لھ ،ا

و تبتدئ ایضاً بھذا االتحاد ، النھ مثالً ، تھيءاتحادنا باl اذ تبعد الصعوبات كالظلم
ھو البرارة بالذات . لكن ھذه الفضائل االلھیة  حین اكون باراً اتحد باl الذي

  تكمل ھذا االتحاد . وحدة االكثر مباشرةالم
  
االستحاق ، علینا ان نبدأ  ) ینتجمن ذلك ما یلي اذا درسنا الفضائل بحسب نظام3ً

الذي یدرج من االقل كماالً الى  بالفضائل االلھیة . اما اذا تبعنا النظام النفسي
ین مع ذلك االكمل ، كما نعمل ھنا ، فعلینا ان نبدأ بالفضائل االدبیة ، غیر ناس

  الفضائل المتآزي. مالحظتنا السابقة على نمو
  
  

  المقدمة
  

  صنفان من النفوس السائرة في طریق النمو
  

ً من النفوس و ال سیما الصفتین  یمكننا ان نمیز في طریق االستنارة اصنافا
فلألولى ارادة صالحة و غیرة على  المھمین النفوس التقیة ، و النفوس الحارة .

ً فيالخیر ، و تج تجنب الخطایا االختیاریة . غیر انھا ال تزال  ھد جھداً حقیقیا
تنقصھا الحمیة و الثبات یلة االعتیاد على الكفر بالذات ،قل معجبة بنفسھا و مدعیة ،

ورود المحن . فینشأ عن ذلك تقلبات كثیرة جداً في تصرفھا :  ، و ال سیما عند
االلم  عیدة ، و حین تكون ازآءمستعدة لتحمل كل شيء ما دامت التجارب ب تكون
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تقوم بھا  او الیبوسة تسأم و تتظلم . و ھي عجولة في اتخاذ مقاصد صالحة ، فال
و تفتقر الى  االبشكل ناقص ، و ال سیما ان فاجأتھا صعوبات . كذلك نموھا بطيء

  ممارسة فضائل القوة و الثبات و االتضاع .
  

و قد الفت  ء . ال تثق بذاتھا بل باl .اما النفوس الحارة فھمي اكثر اتضاعاً وسخا
لیس مطلقاً و ال  الكفر المسیحي بالذات و ھي اشجع و اثبت ، غیر ان تجردھا

ً ؛ اما رغبتھا في الكمال فعظیمة ، المحن لم توطد فضیلتھا بكفایة . متي  عاما
و تستریح فیھما بغبطة . لیس  عرضت لھا التعزیة و المسرة تقبلھما بطیبة قلب ،

من مقاصد الشھامة التي تقصدھا صباحاً ،  ندھا محبة الصلیب ، و ال تنَّفذ جزءع
ً في الحب  الن ھذه النفوس غیر ثابتة ا كافیا بكفایة في جھودھا . و قد نمت نمو�

عن االمور الخطرة ، لكنھا تحب بافراٍط من یّسوغ هللا لھا ان  االلھي كي تقلع
من التعزیات في ریاضاتھا الروحیة . فعلیھا واصدقائھا و ما تجده  تحبھم ، كأھلھا

  تتجرد ایضاً اتم تجرد عن كل ما یعیق اتحادھا باl . اذن ان
  

فلیختر المرشد من  ال نبحث بحثاً منفراً عن كل من ھذین الصفتین من النفوس ،بل
  موافقة . الفضائل التي سنصفھا ما یوافق كل نفس افضل

  
  

 
 
 
 

  
  الالھوت النسكي

 
  تابتقسیم الك

  
  

  لما كان ھدف النفوس السائرة في النمو جعل یسوع محور حیاتھا :
اوالً. تجتھد باعتناء في التأمل العاطفي لتستقي منھ معرفة مثالھا االلھي و محبتھ و 

ً . تمارس ایضاً بمنواع خاص ،االقتداء بھ . ثا لكن غیر ناف سواه ، ھذه نیا
تبدأ توحدھا  تعارض اتحادھا باl ،الفضائل االدبیة التي اذ تدفع عنھا صعوبات 

االلھیة التي مارستھا في  بمن ھو مثال كل كمال . ثالثاً . عندئذ تنمو فیھا الفضائل
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االول لحیاتھا . رابعاً . لكن  طریق التطھیر مع الفضائل االدبیة و تصبح المحرك
ا و فینبغي ان نتحذر منھ بما ان نھایة الجھاد بعیدة و للعدو عودات ھجومیة ،

  اربعة فصول : نحاربھا بانتصار .فینتج من ذلك
  
  

االلھیة .  الصالة العاطفیة الخاصة بھذه الطریق . الفضائل االدبیة . الفضائل
  محاربة عودات العدّو الھجومیة .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  

  الّصالة العَاِطفیّة
  
  

في اول ھذا  رتتابع النفوس السائرة في النمو ریاضات المبتدئین الروحیة ( كما م
ھكذا من الصالة المألوفة  ) بزیادتھا عددھا ووقتھا ، و باقترابھا21الكتاب صفحة 

االول ) و التي ال تتحقق تماماً  و ما یلیة من الكتاب  208التي ( شرحناھا صحفة 
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خصوصاً على الصالة العقلیة العاطفیة التي تحل  اال في طریق االتحاد . و تعكف
مل بقوة البرھان . سنوضح اذن : طبیعتھا وفوائدھا و صعوباتھا التأ تدریجیاً مكان

  التي یمكن اتباعھا . و الطریق
  

  طبیعة الصالة العقلیة العاطفیة
  

االرادة التي  اوال : تحدید . ھي التي تسیطر فیھا العواطف التقویة ، اعني افعال
ھذه الصالة قسم  في نعبر بھا l عن محبتنا لھ ، و عن رغبتنا في تمجیده . فللقلب

  اكبر من قسم العقل .
  

) ان المبتدئین یحتاجون الى كسب اعتقادات . 25قلنا في اول ھذا الكتاب ( صفحة 
سوى مجال ضیق . لكن  یلحون اذن في التماس البراھین و ال یفسحون للعواطف

و س یكفي قلیل من الوقت لتجدیدھا ،كلما تملكت ھذه االعتقدات متعمقة في النف
و متى شغفت النفس بمحبة هللا و بجمال  نخصص القسم االوفر للعواطف . عندئذ

تعبده و تقویة الى مبدع كل خیر ، كي  الفضیلة ، ترتقي بسھولة اكثر بوثبات
الھا و رئیسھا یسوع المسیح مخلصھا و مث الى ربھاتباركھ و تشكره و تحبھ ،

ً . تحوصدیقھا و اخیھا ، لق الى العذراء الفائقة كي تقدم لھ عواطفھا االكثر حبا
  القداسة ام یسوع و امنا موزعة النعم

  
  
  
  
  

  الالھوت النسكي
 

االلھیة ، كي تظھرلھا اخلص محبتھا وثقتھا البنویة و اسخاھا ( كما مر في آخر 
  من الكتاب االول ) . 60صفحة 

  
ترى شقاءھا .  تتفجر طوعاً من قلبھا عواطف الحیاء و الخجل و االتضاع ، حین

مجد هللا تجعلھا تصلي  اطف التوق لتحسین اعمالھا ، و عواطف الغیرة علىو عو
  كي تنال بھا النعمة . الجل مصالح الكنیسة و النفوس ، و صلوات واثقة
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واحدة . ھنا دور  ثانیاً . تحویل التأمل الى صالة عاطفیة . ال نبلغ ھذه الصالة دفعة
ً م الدرجات . و ھناك ایضاً  تفاوتانتقال نخلط فیھ االعتبارات بالعواطف خلطا

لكن بصیغة مناجاة : (( ساعدني یالھي  دور اخر تعمل فیھ ھذه االعتبارات ایضاً ،
على افھم حسناً ضرورة ھذه الفضیلة )) . و تفكر بضع دقائق . ثم تكمل : (( 
اشكر لك یا الھي على انوارك االلھیة . ساعدني الرى كم انا بعید عن ھذه 

علي ان افعلھ المارسھا حسناً ... في ھذا الیوم نفسھ ))  ارى ما یجبالفضیلة ... و 
الذي توشك ان تزول البراھین فیھ تماماً ، او یلجأ الیھا بایجاز  . اخیراً یبلغ الزمن

عقلنا  بنوع ان ینقضي القسم االكبر من التأمل في مناجاة تقویة . و الشغال كلي ،
في كل ذلك ان  تي الى االعتبارات . علینابكفایة نشعر بالحاجة الى الرجوع الوق

  نتبع حركات النعمة تحت اشراف المرشد .
  

ً . العالمات التي تؤید ھذا التحول . ا) من الغباوة االسراع في العدول عن  ثالثا
متقدمة بالكفایة كي تحفظ  التأمل الى الصالة العاطفیة . فاذ تكون النفس عندئذ غیر

الیبوسة . و من جھة اخرى فالتأجیل سيء  الفكار اوھذه العواطف تقع في تشیت ا
الروحیین كلھم ، ان الصالة العاطفیة اجزل ثمراً من  . فحسب راي المؤلفین

الننا نمجد هللا بافعال االرادة خاصة ، و نجتذب الفضائل الینا .  التأمل الصرف ،
  ان نعرف العالمات التي نستدل بھا على ھذا التحول . فیھمنا

  
  ) متى شق البرھان علینا او تعذرت1ًالعالمات ھي :  ب) ھذه

  
  
  
  
  

  الصالة العاطفیة
  

الى  و متى كنا من جھة اخرى مائلینمنھ بالرغم من ارادتنا الطبیة ، االستفادة
بانھا مقتنعة  ) متى كانت االعتقادات وطیدة ، الى حد ان تشعر النفس2ًالعواطف . 

یتجھ القلب المقلع عن الخطیئة ، بسھولة الى  ) عندما3ًمنذ بداءة الصالة العقلیة . 
ربنا یسوع . لكن بما اننا ال نصلح قضاة في دعوانا الخصوصي فلنخضع ھذه 

  العالمات الى حكم المرشد .
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ونستمر فیھا  ) اننا نضاعف العواطف التقویة ،1ًرابعاً . وسائل النماء العواطف . 
قلب تملكھ حب هللا . فنعجب من  طویالً بممارسة فضیلة المحبة ، التي تتبع من

بمحبة ربنا یسوع كما  كماالتھ و یضع االیمان صفات هللا نصب اعیننا . و ھذا یتم
  اشرنا الى ذلك قبل .

  
2ً ً في الحقائق  ) لتعزیز ھذا الحب االلھي نشیر على النامین ان یتأملوا غالبا

  الكبرى التى تذكرنا ما صنعھ هللا و الیزال یصنعھ الجلنا :
  

ا) سكنى االقانیم االلھیة  الثالثة في نفسنا و عملھا االبوي فینا ( انظر الجزء االول 
  )45الى صفحة  27صفحة 

  
صفحة  ب) اتحادنا بالمسیح و دورة في حیاتنا المسیحیة ( انظر الجزء االول

  االفخارستیا . ) . حیاتھ و اسراره و ال سیما آالمھ الموجعة ، و حبھ في52الى 41
  

العذراء القدیسة و المالئكة و القدیسین في الحیاة المسیحیة ( انظر الجزء  ت) دور
لتنویع عواطفنا  ) : اننا نجد فیھا واسطة سامیة 70الى  53الى  53االول صفحة 

و ال سیما مالكنا  ، اذ نخاطب تارة امنا السماویة و تارة المالئكة القدیسین ،
  وننا اعظم عبادة .الحارس و القدیسین و ال سیما الذین یلھم

  
و  الفائضة بعواطف المحبةة مثل ابانا و السالم و غیرھما ،ث) الصلوات اللفظ

  معرفة الجمیل و مطابقة االرادة االلھیة .
  

و ال سیما  ج) اھم الفضائل ، كعبادة هللا و الطاعة  و االتضاع و القوة و القناعة
ان نعتبرھا و  فلذلك علیناالفضائل االلھیة الثالث . فالسید المسیح مارسھا . 

  نمارسھا .
  الالھوت النسكي

  
طریقة ح) ال نبرح نتأمل في التوبة و االماتة و العواطف االخیرة . لكن بغیر

خطایا و مكفر عنھا  المبتدئین .بل ننظر الى یسوع كمثال التوبة الكامل و حامل
ن المخلوفات و نتحد بیسو بجھاد متواصل . نتأمل في ذلك كي نتجرد عن ع فنؤمَّ

  بھذا على نعمة المیتة الصالحة .
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  فوائد الصالة العقلیة العاطفیة
  

فینا زیادة محبة l  اوال . ان اخص ھذه الفوائد ھو اتحاد اوثق و آلف باl ، ینشئ
الحظ القدیس بوناونتورا :  : بحیث ان الفضائل تنمو بتكرار االفعال ذاتھا . و قد

عذوبة محبتھ . وھذا الشكل من   ھي ان نختبر(( ان افضل طریقة لمعرفة هللا
البرھان )) . فكما نحكم افضل حكم على  معرفة هللا ، اجل والذ من البحث بطریق

ھكذا نقدر سمو الصفات االلھیة افضل تقدیر  جودة الشجرة اذ نذوق طعم ثمرتھا ،
  محبتھ . ، عندما نختبر عذوبة

  
ل الصال ً . و حین تزداد المحبة نكمَّ عنھا من  ة العاطفیة ، و كل ما ینشأثانیا

و النفوس ، و الرغبة في مجد هللا و خالصضائل : مطابقة االرادة االلھیة ،الف
   .لنا العنایة االلھیة و روح التضحیة ، فنقبل كل ما تبعثھمحبة الصمت و االختالء ،

  
ً ، ثالثاً . نجد عقلیة الصالة ال و ھي اخف مشقة منفیھا التعزیات الروحیة غالبا
  بالبرھان .

  
العواطف و انواعھا  اعني بتقلیل عددعندما تتبسَّط الصالة العاطفیة ،رابعاً . اخیراً 

و تھيء ایضاً للمشاھدة  ، تقودنا الى صالة البساطة التي ھس المشاھدة المكتسبة ،
  طریق االتحاد . المفاضة النفوس المدعوة الیھا .سنتكلم عنھا في

 
  
  
  
  
  

  الصالة العاطفیة
  

  موانع الصالة العاطفیة و اخطارھا
  

و اخطارھا .  كما ألفضل االمور موانع و اخطار ، كذلك للصالة العقلیة موانعھا
سنصف اھمھا مع  فان لم تتم بحسب قواعد الفطنة تقود الى سوء االستعمال .

  عالجاتھا .
  



 
 

176

یریدون ان من  اوالً . اولھا الجھد الدائم الذي یجلب التعب و االنحطاط . من البشر
بعض افعال وحمیة ،  یقووا عواطفھم فیجدون عقلھم و قلبھم عبثاً ، كي یصدروا

فبمثل ھذه الجھود یتعب الجھاز  حیث للطبیعة النصیب االكبر من نصیب النعمة .
و ینھك القوى نوع من الحمى الدقیقة ، و  العصبي ، و یستجم الدم  في الدماغ ،

كون عاقبة ذلك اختالل في الجسم ، و تمتزج و قد ت یشعر المرء بھزال سریع .
تلك نقیصة كبیرة تجب  بشواعر قریبة من الشھویة . تلك العواطف التقویة

مرشد حكیم ، ال یغفل عن ان لھ ھذه الحالة  معالجتھا منذ ابتدائھا ، باتباع مشورات
ر من الحقیقیة تقوم باالرادة اكثر بكثی هللالحس ان محبة  . فالعالج ھو االعتقاد

  سخاء ھذه المحبة ال یكون االندفاع الشدید ، بل القصد الھادئ  البات الحس ، و ان
انھ في  في ان ال نرفض على هللا شیئاً . وال ننس ان المحبة ھي فعل ارادة . ال شك

غیر انھا لیست  الغالب یعاود الحس ، و یصدر فیھ حركات تكاد ان تكون قویة ،
و یجب ان تظل خاضعة  سوى مظاھرة عرضیة ، بالعبادة الحقیقیة ، و لیست

_ و ھذا اختالل _ فعوضاً عن  لالرادة و ان تتلطف بھا . و اال فتتفوق علیھا ،
حسیة ، و احیاناًالى شھویة : الن كل  تعزز التقوى الراھنة ، تحولھا الى محبة

من جنس واحد . و بسھولة ُيَ◌نَتََقَ◌ل من  الحركات الشدیدة ھي في الحقیقیة
الى تحویل عواطفنا روحیة ، و نسكنھا و  كة الى غیرھا . فعلینا اذن ان نصبوحر

عندئذ نذوق سالماً یفوق كل عاطفة : (( یحفظ سالم هللا  نوقفھاعلى خدمة االرادة .
  الذي یفوق

  ) .7:4كل فھم قلوبكم و بصائركم )) ( فیلبي 
  

12_2الالھوت النسكي  
  
  
  
  
  
  

  الالھوت النسكي
  
  

ف نبیلة ، عواط یصة الثانیة ھي الكبریاء و االدعاء بما اننا حائزون علىثانیاً . النق
وزھو و الخیرات ، المللذات يو فینا حمیة و نزدرورغبات و مقاصد حسنة ،

و اننا دانینا حقیقیة ما نحن ، العصر وزخارفھ ،و نعد نفسا متقدمین اكثر بكثیر من
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الصالة العقلیة متوقعین االتصاالت في  قمم الكمال و المشاھدة ، و نحبس نَفََسنا َ
بصراحة على العكس . فنحن ال نزال بعیدین عن  االلھیة . فمثل ھذا الشعور یدل

و یعتقدون عن طیبة من انفسھم ، القدیسین و العبادة یتحذرون تلك الذرى : الن
و متى ازدادت الكبریاء یمنع هللا عن النفوس الجمیع افضل منھم . نفس ان
عم االنتخاب كي یرجعھا الیھ . فتدرك عندئذ انھا ال تزال بعیدة عن و ن التعزیات

  الھدف المرغوب .
  

ً . یجعل بعض البشر كل عبادتھم في التماس التعزیات الروحیة ،فیھملون  ثالثا
واجبات حالتھم و ممارسة الفضائل االعتیادیة ، شریطة ان یحسنوا الصالة العقلیة 

ذلك تغریر جسم : فال كمال البتة دون مطابقة  ، فیتوھمون انھم یلغوا الكمال .
االرادة االلھیة .و الحال ان ارادة هللا ھي ان نتمم بامانة وصایا هللا ، وواجبات 

للطف ، و الحالة ، و نمارس صغریات الفضائل : الحشمة و العذوبة و التسامح و ا
. ً سیما  و ال فمن یعتقد انھ قدیس لكونھ یجب الصالةالفضائل الكبرى ایضا

تعزیاتھا ، فھذا نسیان لتصریح السید المسیح ان الكامل الوحید من یعمل الوحید 
من یعمل ارادة هللا : (( لیس كل من یقول لي یارب یدخل ملكوت لكن یعمل ارادة 

  ) .12:7ابي )) (متى
  

العقلیة  متى ابعدنا الموانع و االخطار بما اشرنا الیھ من الوسائل تعود الصالة
الطریق التي  مفیدة لنجاحنا الروحي و للغیرة الرسولیة . فلننظر ما ھي العاطفیة

  تسھل لنا ممارستھا .
  
  
  
  
  

 
  الصالة العاطفیة

  
  طرائق الصالة العقلیة العاطفیة

  
  

و طریقة سان  تعود ھذه الطرائق الى نظریتین : طریقة القدیس اغناطیوس .
  سولییس .
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  طرائق القدیس اغناطیوس

  
المشاھدة . و  ق االغناطیوسیة توافق الصالة العقلیة العاطفیة :ثالث من الطرائ

  استعمال الحواس .الطریقة الثانیة للصالة .
  

  المشاھدة االغناطیوسیة
  

المكتسبة بل  لیس مدار كالمنا ھنا على المشاھدة المفاضة ، و ال على المشاھدة
لیس النظر الیھ ما  على احدى طرائق الصالة العقلیة العاطفیة . فمشاھدة موضوع

ارواء تاماً . ھي التفرس فیھ  بسرعة ، بل بتان و تذوق حتى یروي االنسان غلیلھ
باعجاب و محبة كما تتفرس االم في ولدھا .و یمكن حمل ھذه المشاھدة على 

) نتمثل 1ًمتى تأملنا في احد االسرار :  اسرار ربنا یسوع او على صفاتھ االلھیة .
مثالً الثالوث االقدس و ربنا یسوع و العذراء  یھ .االشخاص الذین یشتركون ف

) نصغي الى اقولھم و نسأل نفساً 2ًظاھرھم و داخلھم .  القدیسة و البشر ، فنرى
) نتبصر في االفعال و طبیعتھا و 3ًو ماذا توضح .، االقول الى من توجھ ھذه

سیدنا قاصدین من وراء ھذا كلھ ان نقدم واجباتنا l و لیسوع و ل ظروفھا :
  وان نحسن معرفتنا و محبتنا لربنا یسوع . الطاھرة ،

  
بل كأنھ یجري  لكي تثمر ھذه المشاھدة اكثر ، فال نعد ھذا السر كحادث ماض ،

ً امام عیون كمتفرجین ، بل و یستمر بالنعمة المتعلقة بھ . فال نحضره نا ،حالیا
، ً ة الطفل االلھي ؛ و مثالً باتحادنا بعواطف العذراء حین والدنشترك بھ فعلیا

سھل ، كما  نلتمس نتیجة عملیة ، مثالً ان نعرف یسوع بتعمق و محبة و سخاء .
  نرى ، ان نجمع كل عواطف الدھش و العبادة و الشكر

  
 

  
  الالھوت النسكي

  
 و عواطف الندامة و الخجل و االنسحاق عندو المحبة l ضمن ھذه الدائرة ،

و لكي ال  ن الصلوات l عنا و عن القریب .نظرنا خطایانا ، و كل ما نرفعھ م
مالحظة القدیس  فلنتذكرطمأنینتھا ،عواطف بسالم النفس ویضر تعدد ال

التي ارغب ان اثیرھا  اغناطیوس : (( اذا شعرت في احد المواضیع  بالعواطف
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الى غیرھا حتى ترضى نفسي  ، اتوقف فیھا و استریح بدون ان انزعج فاجتاز يف
ً . الن  غزارة العلم ال تشبع النفس و ترضیھا ، بل العاطفة و الرغبة تماما

  الداخلیتین في الحقائق التي نتأمل فیھا . ))
  

  استعمال الحواس الخمس
  

تقوم بممارسة  یعّین الروجیون بھذا االسم طریقة تأمل بسیطة و عاطفة للغایة ،
ي نفوسنا یسوع حتى نغرس ف الحواس التخیلیة او الروحیة ، بعض اسرار سیدنا

و تحرك في قلوبنا عواطف و مقاصد صالحة كل الظروف التي رافقت ذلك السر ،
و التبن ل النظر : ارى الطفل في المذود ،) استعما1ً. فلنأخذ مثالً عن سرالمیالد . 

و یدیھ ترتجفان من البرد . ارى العذاء القدیسة : یا لھا  الذي نام علیھ ، و القمط
... اراھا تلف الطفل بالقمط و تضمھ الى قلبھا و و جمال سماوي ! من حشمة

 على التبن : ھذا ھو ابنھا ، ھو إلھھا والھي ! اني اعبده بایمان حي تضجعھ
  نفسھ واحبھ ... وادھش واصلي ... افكر في التناول المقدس ... ھل اؤمن االیمان

  
البشر نكران  و منات االلم التي یصعدھا من البرد ،)اسمع بكاء الطفل وزفر2ً

) و 4ًو عرف یسوع ...  ) استخدام الشم ال نشق عطر فضائل المذود3ًللجمیل ... 
یسوع و مریم و یوسف ، و لكي انعم  استخدام الذوق : كي اذوق سعادة االقامة مع

  بزیادة ألبث صامتاً قرب مخلصي .
  
 اضجع ) استخدام اللمس : امس بیدي باحترام و تقوى المذود و التبن حیث5ً

  ي واقبلھا .مخلص
  

  اسخى حب . اختم بمناجاة یسوع و امھ طالباً النعمة الحب ھذا المخلص االلھي
  
  

 الصالة العاطفیة
  

بعواطف العبادة  فتتم باعتبارھا كل صفة منھالصالة العقلیة بالصفات االلھیة ،اما ا
  و الحمد و المحبة ، كي نختمھا بتقدمة ذاتنا l تقدمة كاملة .

  
  ة للصالةالطریقة الثانی
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و و المالئكي ، تقوم ھذه الطریقة بان نصلي بتأن صالة لفظیة كاالبانا و السالم
  كلمة و نتذوقھا . السالم علیك یا ملكة الرحمة الخ .كي نتبصر معنى كل

  
قد تبنیتني و  ھكذا نتبصر اول كلمة في االبانا : االھي االزلي  خالق جمیع االشیاء

اللھیة ، و كل یوم تزیدھا في نفسي ... انت ابي ، بالمعمودیة اشركتني بحیاتك ا
 كلھا ابویة . النك تحبني محبة ابداً اب او ام ابنھما مثلھا ... و تعتني بي عنایة

و عواطف تنیرناو  نلبت مستقرین في ھذه الكلمة االولى ، ما دمنا نجد فیھا معاني
في وقت الصالة العقلیة یك تقوینا و تعزینا . حتى اذا كانت كلمة او كلمتان تھيء ما

بھذه الكلمات و نستخرج منھا نتائج  ، فال نتحمل مشقة االنتقال الى غیرھا . فلننعم
  عملیة و نصلي نتمكن من تتمیمھا .

  
  طریقة سان سولبیس

  
المتقدمة اذن سوى  الحظنا سابقاً ان ھذه الطریقة عاطفیة للغایة . ما على النفوس

اوالً . النقطة االولى ھي العبادة التي  الحظات التالیة .االستفادة منھا ، اذ تعتبر الم
و احیاناً تستغرق اكثر و تطول اآلن اكثر فاكثر ، كانت قصیرة المدة عند المبتدئین

الصالة العقلیة . فالنفس المشغولة حبّاً l ، تدھش و تعبد و تحمد  من نصف وقت
تارة كل اقنوم وحده بشكل خاص و تشكر تارة االقانیم الثالثة االلھیة ، و  و تبارك

،و تارة ربنا یسوع المثال لكل فضیلة ترغب ان تكتسبھا . و حسب الظروف ترفع 
ً واجبات االحترام و عرفان الجمیل و المحبة للعذراء و للقدیسین . فتشعر  ایضا

  حینئذ انھا مدعوة لالقتداء بفضائلھم .
  

  ر عاطفیاً تماماً .ثانیاً . النقطة الثانیة او االتصال یوشك ان یصی
  
  
  

  الالھوت النسكي
  

و بشكل مخاطب l و لربنا یسوع عملھ من االعتبارات مقصور جداً ،فما ن
ً )) ... فیصحب ھذه المحادثات و یتبعھا یضاً ا :((ساعدني یا الھي وزدني ایماما

حین نفحص  و على الرغبات فیما نتأمل فیھ .فیض على االنوار المستمدة ،
االلھي ، فنرى جلیاً  ه الفضیلة نتطلع الى یسوع و نتشبھ بھذا المثالضمیرنا في ھذ

فنعرف عندئذ بما نشعر بھ من  نقائصنا و اشقاءنا بسبب و بینھ من التباین .
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باl ، الننا نقابل شافي النفوس االلھي  عواطف االتضاع و الخجل ، و تعظم ثقتنا
ً ھذا ھا ان الذي تحبھ مریض ))  الصراخ : (( یارب ، فیصعد من القلب طبیعیا

النعمة و لكي نمارس الفضائل ، و نصلي ال الجل  ) . فنصلي لننال3:11(یو
القریب والجل الكنیسة باجمعھا صلوات واثقة ، الننا اذ  انفسنا فحسب بل الجل

  انھ یدعمھا . نتحد بیسوع نتأكد
  

ً .في النقطة الثالثة تصبح المساعدة اشد عاطفة : اننا نخضع مقاصدنا لیسوع  ثالثا
لكي یثبتھا . و نرید ان نمارسھا و نتحد بھ اتم اتحاد .و نعتمد في ذلك على 

الى باقة روحیة ، الى استغاثة  مساعدتھ متحذرین من ذواتنا . و نضم ھذا القصد
ممارستھا فحسب بل على التذكر  بتقوى نكررھا غالباً سحابة النھار فتعیننا ال على

ھنا حاالت اذ تكون النفس في الیبوسة ، ال تستطیع ان  بمحبة بمن الھمناھا .
بمشقة كبرى ، مثل ھذه العواطف . و اذ تستسلم عندئذ بدعة الرادة  تنشيء ، اال

 هللا ،و تصرح انھا تشاء ان تحبھ و تظل امینة ، و تثبت في حماه و في خدمتھ
 بارادتھا و تتحداع تقر بعدم استحاقھا و بعجزھا ،مھما اقتضى االمر . و باتض

  بسیدنا یسوع المسیح ، فال فعال االرادة استحقاق اعظم من العواطف التقویة .
  
  

*  
  

الطریقة التي  ھذه ھي اخص طرائق الصالة العقلیة العاطفیة : لكل ان یتخیر
نفسھ و امیالھا الفائقة  توافق ، و ان یتخذ من كل طریقة ما یناسب حالیاً احتیاجات

  في ممارسة الفضائل . لنعمة . ھكذا ینجح االنسانالطبیعة تابعاً حركات ا
 

  
  
  

  الفضائِل األدبَّیة
  

  
المفھومات الالھوتیة  علینا ان نذكر بایجازبل ان نصف كالً من ھذه الفضائل ،ق

  للفضائل المفاضة .
  



 
 

182

  
  مفھومات تمھیدیة للفضائل المفاضة

  الفضائل المفاضة عموما
  
  

متكررة بتواتر  صالحة مكتسبة بافعال من الفضائل ما ھي طبیعیة ، اعني عوائق
بمعونة هللا الطبیعیة ان  تسھل ممارسة  الخیر الالئق . غیر المؤمنین و الوثنیون

و القناعة و یتكلموا بھا . فنحن  یكتسبوا الفضائل االدبیة : الفطنة و العدل و القوة
لطبیعة او ان نبحث عن الفضائل الفائقة ا ال نتكلم ھنا عن ھذه الفضائل بل نتوخى

  المفاضة كما ھي عند المسیحین .
  

المشاھدة  و لم یبق امامنا غایة سوىقى الى الحالة الفائقة الطبیعة ،حین نر
و البواعث الفائقة  الطوباویة ، فعلینا ان نتجھ الیھا بافعال نعملھا بتأثر المبادئ

قود الیھا . و االفعال اتي ت الطبیعة : النھ من الضروري ان تكون نسبة بین الغایة
التي تدعى في العالم طبیعیة .  فیجب ان نمارس بشكل فائق الطبیعة تلك الفضائل

حسب تعلیم القدیس توما: (( ان  كما الحظ بكل صواب االب غاریغوالغرانج،
ً بموضوعھا الصور  يالفضائل االدبیة المسیحیة ، ھي مفاضة و متمیزة جوھریا

تي وصفھا اعظم الفالسفة ... فالفرق عن اسمى الفضائل االدبیة المكتسبة ال
التي ھي من تنظیم العقل المستقیم فقط ، و  غیرمتناٍه بین القناعة االرسطوطالیسیة

  القناعة المسیحیة التي نظمھا االیمان االلھي و الفطنة الطبیعیة )) .
  
  
  
  
  
  

  الالھوت النسكي
  

لروح القدس ا من الكتاب االول ) كیف اشركنا 40و 39واذ بینا ( في صفحتي 
ضعفھا ، طبیعتھا ، نموھا ، الحي فینا بھذه الفضائل ، لم یبق علینا اال ان نوضح

  الذي سنتبعة في شرحھا . العالقة فیما بین بعضھا اآلخر ، النظام
  

  طبیعة الفضائل المفاضة
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تمثل دور القوى  ا) ان الفضائل المفاضة ھي مبادئ العمل ، یغلَّھا هللا فینا كي

  افعاالً استحقاقیة . طبیعة في نفسنا ، و ھكذا تسوّع لنا ان نأتيالفائقة ال
  

  المثلثة :  نظراً للوجھةین الفضائل المفاضة و المكتسبة ،ھنا فرق جوھري ب
  و طریقة ممارستھا ، و غایتھا .أصلھا ،

  
ذاتھا . اما  تكتسب الفضائل الطبیعیة بتكرار االعمال) بالنظر الى اصلھا ،1ً

في ذات الوقت الذي  قة الطبیعة فتأتي من هللا الذي یضعھا في نفسنا ،الفضائل الفائ
  یمنحنا النعمة الحالیة .

  
تخولنا نفسھا ، ) نظراً للمارسة ، متي اكتسبنا الفضائل الطبیعیة بتكرار االفعال2ً

الفائقة الطبیعة التي  سھولة الن ننشيء بسرعة و فرح افعاالً تشبھھا . اما الفضائل
تولینا سوى المقدرة على صنع افعال استحقاقیة ، مع شيءمن المیل  وضعھا هللا

  النشائھا . وال تأتي السھولة اال متأخرة بقوة انشاء االفعال .
  
الى هللا  ) و نظراً الى الغایة فالفضائل الطبیعیة تتتّبع الخیر الالئق و توجھنا3ً

و تبلغنا الى الھ  لطبیعةالخالق . بینما ان الفضائل المفاضة تتتبّع الخیر الفائق ا
التي تلھم ھذه الفضائل  التثلیث كما یعرفناه االیمان . ھكذا یجب ان تكون البواعث

امارس الفطنة و العدل و القناعة و  فائقة الطبیعة ، و تؤدي الى صداقة هللا : اني
ة ینتج من ذلك ان افعال ھذه الفضائل الفائقة الطبیع القوة الكون على تآلف مع هللا .

  من افعال الفضائل المكتسبة ( القدیس توما الخالصة  اكمل بكثیر
مثالً ، ال تحملنا على االمساك الضروري لصیانة الكرامة  الالھوتیة ) . فقناعتنا

  البشریة فحسب ،
  
  

  الفضائل االدبیة
  

اتضاعنا  بل تحملنا على االماتات الوضعیة التي نوافق بھا مخلصنا یسوع . كذلك
المضادتین  تجنب االفراط في الكبریاء و الغضب فحسب ، الرذیلتینال یجعلنا ن

فالبون اذن جوھري  للحشمة ، بل نتحمل مذالت تصیرنا اكثر شبھاً بمثالنا االلھي .
الیھما لیسا  يو الحامل الصور بین الفضائل المكتسبة و المفاضة : الن مبدأھما

  واحداً :
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االفعال  رسة الفضائل المفاضة بتكرارب) قلنا نكتسب في ممارسة السھولة في مما
تشترك في  ذاتھا ، التي تّشوغ العمل بسرعة و سھولة و لذة اكثر ، ثالثة اسباب

  ھذه النتیجة السعیدة
 
مرنة و  ) و تجعل قوانا2ً)العادة تخفف عوائق الطبیعة الفاسدة و مقاوماتھا ، 1ً

غربیة و  ة عملنا بطریقة) تسھل النعمة الحالی3ًانشط ، و تكملھا في ممارستھا . 
نخسر لتعاستنا الفضیلة  تحببھ لنا . و متى اكتُسبت ھذه السھولة فال تفقد حاالً حین

ً بقوة الشرائع النفسیة  المفاضة ، بارتكابنا خطیئة واحدة ممیتة ، بل تستمر زمنا
  على العوائق المكتسبة .

  
  نمو الفضائل المفاضة

  
یقدر ان یزید  النمو یأتي تواً من هللا النھ وحده تنمو ھذة الفضائل في نفسنا . و ھذا

حین نتقبل االسرار ،  فینا حیاتھ االلھیة ، و العناصر المتنوعة التي تكونھا ، و ذلك
  و حین نعمل اعماال صالحة ، و حین نصلي .

  
الملتحقة بھا ،  و الفضائلبقوة رسمھا نمو النعمة لحالیة ، ا) ان االسرار تصدرفینا

  ) .101داداتنا ( الكتاب االول صبنسبة استع
  

الفضائل  و زیادة  النعمة الحالیة ، وزیادة) تستحق اعمالنا الصالحة المجد ،ب
  ) .93( الكتاب االول ص المفاضة ، و لھذا النمو عالقة كبیرة بحرارة استعدادتنا

ة تسترحم فتنال زیاد ت) للصالة ما عدا قوتھا االستحقاقیة ، قوة استغفاریة أیضاً .
فیقتضي االمر اذن ان نتحد  النعمة و الفضائل ، و ھذا ما بنبسة حراتنا في الصالة

و الرجاء و المحبة : (( امنحنا  في صلواتنا بالكنیسة و نطلب معھا نمو االیمان
  یارب نمو االیمان و الرجاء والمحبة )) .

  
  الالھوت النسكي

  
كمیة . بل بامتالك  رجة اوث) لیس ھا النمو حسب قول القدیس توما ، في زیادة د

ً و افعل : و بحسب ھذا المعنى ، تلقي الفضیلة في نفسنا اعمق  الفضیلة امتالكا
  الجذورفتصیر بھا اثبت و افضل

  انحطاط الفضائل
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یعتم ان یضعف او  النسان ، او ال یدمنھ اال بتراخ ،ان النشاط الذي ال یدمنھ اال
  یُفقد تماماً .

ً منا) ان الخطایا العرضیة ا نشاطنا فخطیئة  الختیاریة تخمد حمیتنا و تشل قسما
السھولة في اماتة الذات الجسدیة . و  الشراھیة العرضیة تفقد فقلیالً ما اكتسبناه من

هللا ، فنمارس الفضائل باقل حرارة .  سوء استعمال النعمة یخفض معونات
 57( راجع صفحة لخطایا ثقیلة و لفقدان الفضائل  فالخطایا العرضیة تمھد السبیل

  من ھذا الكتاب ) .
  

فبھذا تقوض الفضیلة  یفقدھا . يب) ان كل عمل ینقض موضوع الفضائل الصور
  من اساسھا .

  
فینا الموضوع  ) كل خطیئة ممیتة مھما كانت تفقد فضیلة المحبة ، النھا تنقض1ً

  و تقاوم رأساً جودة هللا .الصورى ،
  
بالمحبة فتزول  النھا مرتبطة شدیداً الممیتة ،ضائل االدبیة بالخطیئة ) تفقد الف2ً

  بزوالھا.
بخطیئة ممیتة  الرجاء فیثبتان في النفس حتى حین خسارتنا النعمة) اما االیمان و3ً

الفضلیتین . و في  ، على ان ال تكون ھذه الخطیئة من التي تضاد مباشرة ھاتین
. الن هللا یشاء برحمتھ  و الرجاء الواقع سائر الخطایا ال تالشي فینا اساس االیمان

دفّة للخالص : اننا ما دمنا نؤمن و نرجو ال  ان تستمر ھاتان الفضیلتان فینا كآخر
  تزال الرجعة سھلة نسبیة .

  
  العالقة بین الفضائل

  
  . ایضاحات یقال غالباً ان جمیع الفضائل متقارنة : فھذا القول یقتضي بعض

  
  الفضائل االدبیة

  
ً تشمل كل الفضائل ،ال االیمان و  ا) ان المحبة المفھومة جیداً او الممارسة حسنا

( راجع الكتاب االول  الرجاء فقط ( و ھذا واضح ) . بل الفضائل االدبیة 
الجل هللا مستعد  یحب هللا و القریب  ) و ھذا صادق ان من 125 124و123ص

فھ الضمیر بالواجب . ة االلھیة و ان كانت المحب ان یمارس كل فضیلة ، حالما یعرَّ
و تھون ممارستھا ، فال تولي مباشرة و  تمیل االرادة الى افعال الفضائل االدبیة ،
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مثالً كمال الفطنة و االتضاع و الطاعة و  ضرورة كمال ھذه الفضائل كلھا ،
 ً یتوت بخلوص نیة ، بعد ان اعتاد عادات ردیئة  .  الطھارة . فلنفرض ان خاطئا
صدق طویة عظیم ، فال یكون الول وھلة ال فطناً ب انھ و لو زاول فضیلة المحبة

 ً ً . بل یقتضي لھ وقت وجھود لیتخلص من العوائد  وال طاھراً وال قنوعا تماما
  القدیمة و یعتاد الجدیدة . 

  
فال تكون ھذه  ب) بما ان المحبة ھي الصورة و المكمل االخیر لجمیع الفضائل ،

الخاطئ و ان  رجاء المستقران في نفسالفضائل تامة ابداً بدونھا ، فاالیمان و ال
الكمال الذي یوجھھا  اعني انھما فاقدان ذلكضیلتین حقیقیتن ، فال شكل لھما ،كانا ف

الى هللا كغایة اخیرة . و كذلك االفعال المصنوعة في حالةاالیمان و الرجاء ال 
  توبة .تستحق السماء ؛ و لو كانت فائقة الطبیعة و استعداداً للرجوع الى هللا بال

  
بالمحبة و الى  ج) اما الفضائل االدبیة فان ملكناھا بملء كمالھا ، أعني ّمتسمةً◌ً 

اننا ال نقدر ان نتملك  درجة في شيء من اسمو ، فھي في الحقیقة متقارنة ، بمعنى
فضیلة بغیر ان نتملك سائر الفضائل . لذلك  یجب افتراض الفطنة كي تكون 

ان تمارس الفطنة ذاتھا تماماً بدون مشاركة القوة و  الفضائل كلھا تامة . و ال یمكن
العدل و القناعة : مثالً ، الخلق الضعیف  المائل الى الظلم و الشراھة تنقصھ في 
مناسبات كثیرة  .و ال تمكن ممارسة العدل تماماً بدون شجاعة و قناعنة . اما القوة 

القناعة ، و ھكذا على فیجب تلطفیھا بالفطنة و العدل ،و ال تدوم طویالً بدون 
  التوالي .

  اما اذا لم توجد الفضائل االدبیة اال بدرجة منحطة ، فوجود احداھا
  
  
  
  
  

  الالھوت النسكي
  

یكونوا  ال یالشي ضرورة ممارسة غیرھا . لذلك من البشر من ھم اطھار بغیر ان
  متضعین او متضعون بغیر ان یكون رحماء ، او رحماء دون ممارسة العدل .

  
  ضائل االدبیةالف
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  فلنوضح باالیجاز طبیعتھا و عددھا و عالماتھا العمومیة .
  

الفضائل  طبیعتھا . تدعى ھذه الفضائل ادبیة لسبب مزدوج : ا) لتمییزھا عن
كالعالم و الصناعة  العقلیة صرفاً ، التي تكمل عقلنا دون ایة عالقة بالحیاة االدبیة

تنظیم اخالقنا ایضاً ، لكنھا  یة التي تحسنالخ ب) لتمییرھا ایضاً عن الفضائل االلھ
راً ان الفضائل تتبع تواً خی كما قلنا ان هللا ھو موضوعھا مباشرة ، بینما ، بینما

، ً علینا مع ذلك اال ننسى ان  مثالً السیطرة على اھوائنا .فائق الطبیعة مخلوقا
ً اشتراك ف ي حیاة هللا ، و الفضائل االدبیة الفائقة الطبیعة ، ھي في الحقیقة ایضا

و ال سیما حین تكملھا تكملت ھذه الفضائل ، تعدنا للمشاھدة الطوباویة . فكلما
تقترب كثیراً من الفضائل االلھیة ، فتصیر كمشربة بھا ،  مواھب الروح القدس ،

  مظاھر متنوعة للمحبة التي تَسِمھا بصورتھا . وما ھي سوى
  

كثیرة جداً. لكن  وعھا المتنوعة فھيعددھا . حین نعتبر الفضائل االدبیة في فر
یقال ، اربعة محاور اساسیة  تعود كلھا الى اربع اساسیة ، تسّمى محوراً النھا كما

الواقع ان ھذه الفضائل االربع تلبي كل حاجات  يو ف ترتكز علیھا سائر الفضائل .
  قواھا االدبیة . النفس و تكمل كل

  
الختیار الوسائل الضروریة  يء بحاجةا) تلبي كل حاجات النفس : نحن قبل كل ش
ھذا ھو دور الفطنة . _ علینا ایضاً ان  ، او المفیدة لتحصیل غایتنا الفائقة الطبیعة :

ھذا ما ینشيء العدل ._ لكن ندافع عن ذواتنا وارزاقنا ، و  نحترم حقوق القریب .
لكي االخطار دون خوف و اقتسار ، نحتاج الى القوة ._  ندفع ما یتھددنا من

  نستعمل
  
  
  
  

  الفضائل االدبیة
  

اذن ، ھكذا  و نتمتع بمالذھا دون افراط ، تلزمنا القناعة .خیرات ھذه االرض ،
و القوة و القناعة مع ذواتنا ،و الفطنة تدبر العدل ینظم عالقاتنا مع القریب ،

  الفضائل الثالث األخرى .
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االرادة ، و القوة  عدل ینظمب) تكمل كل قوانا االدبیة : فالفطنة تنظم العقل ، و ال
فكما ان ّشرة الغضب و قوة  تنظم شدة الغضب . و القناعة تنظم الشھوة الحسیة .

فالقوة و القناعة تستقران في ھذه  الشھوة الحسیة ال یتكیفان باالدبیة اال باالدارة ،
  القوة الدنیا التي تدیرھا االرادة . القوة العلیا ( االرادة ) كما تستقران في

  
ج) یمكن اعتبار كل من ھذه الفضائل كجنس یحوي اقساماً مكملة و تابعة و ملحقة  

  فالصبر و الثبات ھما جزءان مكمالن للقوة .
  

 و االمساك و الطھارة ھما قسمان متعلقان بالقناعة . و فضیلة الدیانة تلتحق
الخضوع  بفضیلة العدل ، النھا تتوخى تأدیة العبادة l . و الطاعة تؤدي للرؤساء

كل ھذه التقسمات .  الواجب لھم . فلتسھیل عملنا و عمل القراء ، ال ندخل في تعداد
و النتوسع اال في االكثر  بل نختار الفضائل الرئیسیة التي یجب ان نزاولھا .

  ضرورة منھا .
  

االوسط : (( الفضیلة  عالمتھا العمومیة . ا) كل الفضائل تراعي الحفاظ على الحد
التي سنھا العقل المستقیم  لوسط )) . فعلى الفضائل ان تتبع القواعدتستقر في ا

ھذه القاعدة بتجاوز الحد او  المستنیر باالیمان . و الحال من الممكن ان نخل في
  تقوم بتجنب ھذین االفراطین . بالتقصیر في بلوعة . فالفضیلة اذن

  
النھ كما قال  وسط ،ب) اما الفضائل االلھیة بحد ذاتھا ، فال تقوم في الحد اال

لكن اذا اعتبرنا ھذه  القدیس یرنردوس ، قیاس محبة هللا ھو ان نحبھ دون قیاس .
و بعبادة اخرى یجب ان  المحبة بالنظر الینا ، فیجب ان تتخذ الحد االوسط .

ان نمارس الفضائل االلھیة .  تدیرھا الفطنة ، التي تدلنا في ایة مناسبات نستطیع
و ما ال یجب ، و كیف ینبغي ان نجانب  رینا ما یجب االیمان بھفالفطنة ھي التي ت
  االدعاء و الیأس .

  
  

  الالھوت النسكي
  فضیلة الفطنة

  
  طبیعتھا
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  لكي نحسن فھم طبیعة الفطنة ، علینا ان نحددھا و نبین عناصرھا .
  

 الى اختیار تمیل عقلنا في كل مناسبة. الفطنة ادبیة فائقة الطبیعة ، اوالً . تحدید
لیست ھي اذن فطنة  افضل الوسائل لبلوغ غایتنا باخضاعھا لغایتنا االخیرة .

  الفطنة المسیحیة . الجسد ، وال الفطنة البشریة البحتة . بل ھي
  

لبلوغ غایة  ا) لیست فطنة الجسد : الن ھذه تجعلنا بارعین في ان نجد الوسائل
الرسول علیھا ،  د حكمردیئة ، و نرضي اھواءنا و نستغني و نحوز االمجاد . و ق

تجره الى الموت  النھا عدو هللا بتمردھا على شریعتھ . و عدو االنسان الذي
االبدى : (( الن فطنة الجسد موت و فطنة الروح حیاة و سالم . الن فطنة الجسد 

تستطیع الخضوع . فالذین ھم في  عداوة l اذ ال تخضع لناموس هللا بل ھي ال
  ) .8و 7و 6:8(رو یرضوا هللا )).الجسد ال یستطیعون ان 

  
طبیعیة ، دون  لیست ھي الفطنة البشریة البحتة ، التي تلتمس الوسائل لبلوغ غایة

و التاجر و الفنان و  ان تخضع تلك الوسائل الى الغایة االخیرة ، كفطنة الحاذق
بدیة اھتمام باl و بالسعادة اال العامل ، الذین یلتمسون كسب المال او المجد ، دون

باسرة ال یفیدھم شیئاً ، اذا خسروا نفوسھم  . فینبغي تذكر ھؤالء ان اكتسابھم العالم
: (( ماذا ینتفع االنسان لو ربح العالم كلھ و خسر نفسھ ام ماذا یعطي االنسان فداء 

  ) .26:16(متى  عن نفسھ )) 
  

ء كل شيتحول  التي اذ ترتكز على مبادئ االیمانحیة ،ب) انما ھي الفطنة المسی
ى االرض، و اعني الى هللا المعروف و المحبوب علالى الغایة الفائقة الطبیعیة ،

  لھذه ال شك ان ھذه الفطنة ال تتفرغالممتلك في السماء .
  
  
  
  

 
لفضائل االدبیةا  

  
ً نصب عینیھا ، الغایة التي یعرضھا االیمان علیھا تتطلب  كي. بل تحوزھا دوما
اذن انھا تھتم  توجھ كل اعمالنا الى ھذه الغایة .على نورھا افضل الوسائل ، كي 

عن هللا . تنظم نیاتنا كي  بكل تفاصیل حیاتنا : تنظم افكارنا كي تصدھا عن االبتعاد
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ي عنھا كل ما یمكن ان یفسد الطھارة . تنظم عواطفنا و شعورنا و ارادتنا كي  تنحَّ
دنا ، كي تردھا الى غایتنا توثقھا باl . تنظم حتى افعالنا الخارجیة ،و انجاز مقاص

  االخیرة .
  

و تمیز  ج) تستقر ھذه الفضیلة في العقل النھا تحكم في كل مناسبة خصوصیة
الى معرفة  ماھو اجدر للحصول على غایتنا . ھي علم اجتھاد یضم المبادئ

تتوسط االرادة آمرة  التي یجب ان ننظم حیاتنا علیھا . مع ذلكالحقائق الوضعیة ،
جتھاد في اعتبار البواعث و االسباب ، التي تّسوغ لھ یختاراً نَّیراً ، و العقل باال

  ھذا االسلوب . آمرة بعدئذ بانجاز الوسائل المختارة على
  

باالیمان . اننا  د) لیست الفطنة المسیحیة في العقل وحده ، بل في العقل المستنیر
شریعة القدیمة و ال نجد التعبیر االسمى في عظة الجبل ، حیث انجز ربنا یسوع

الفطنة الفائقة الطبیعة  اذ خلصھا من تفاسیر علماء الیھود المزورة . ان،كملھا 
تستمد اذن نورھا و الھاماتھا من حكم االنجیل ،التي تناقض حكم العالم . و لكن 

تتلقن امثلة القدیسین الذین عاشوا الیومیة ، توفق ھذه الفطنة تلك الحكم على اعمالنا
المعصومة من الغلط التي تبادر الى ارشادنا في  ل ، و تعالیم الكنیسةبحسب االنجی

  حاالت الشك . ھكذا تكون على یقین ادبي اننا ال نضل .
  
  

و االسرار  كل ما تستعملة الفطنة ھو الئق وفائق الطبیعة ، و اذ تضاعف الصالة
  قوانا لعمل الخیر ، تفضي بنا الى كثیر من فضلیات النتائج .

  
بفطنة : التفكیر  . عناصر جوھریة : ثالثة شروط ضروریة خصوصاً للعملثانیاً 

  الناضج و القاصد بتحفظ و التنفیذ الحسن .
  

  ا) یقتضي االمر تفكیراً ناضجاً في تطلب اخص الوسائل لبلوغ
  
  

  الالھوت النسكي
  

و للتفكیر  تفكیراً یجب ان یكون بنسبة القصد الواجب اتخاذهالغایة المقصودة ،
  ج اكثر ، فلیتبصر المرء في مقصده و یستشیر الحكماء .بنضو
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  ) فلیتبصر في الماضي و الحاضر و المستقبل :1ً
  

یستمر على حالتھ  في ذكر الماضي فائدة عظیمة جداً : ان جوھر الطبیعة البشریة
فیھ كیف حل اباؤنا ما یقع  مدى االحقاب . فیھمنا ان نستشیر التاریخ ، كي نرى

في حلھا ینیر غباوتنا ، و یقینا كثیراً  شاكل : فما بلوه من االختباراتامامنا من الم
و من اخفق ، نعرف المھالك الواجب تجنبھا ،  من العثرات : الننا اذ نرى من نجح

اتخاذھا . لكن علینا ان نستشیر خبرتنا الخصوصیة . فلربما  و الوسائل الواجب
ً منذ صبانا بمثلھا من  نكون قد  الصعوبات . علینا ان نسأل انفسنااصطدمنا یوما

ان  و نقول لنفسنا بشجاعة : ال اریدنجحنا ، و عما كان سبب اخفاقنا ،عما ا
  اعَّرض نفسي لالخطار ذاتھا ، و ال للوقوع في التجارب نفسھا .

  
لكل عصر  علینا ان نحتسب الحاضر و الظروف المختلفة التي نعیش فیھا :

و نحن انفسنا لم یعد عندنا ، في سن البلوغ ، طباع خصوصیة عوائق و لكل امرئٍ 
بتوسط العقل اذن كي  ذات االمیال التي كانت عندنا في زمن صبوتنا . ھنا ،

 على الظروف الحاضرة . یساعدنا على تعبیر االختبارات الماضیة ، اذ یوافقھا
شيء یفیدنا ان  لیس من الفطنة ترك المستقبل دون استفتاء : قبل ان نعزم على

و الى اآلخرین .  بالنسبة الیناصر قدر المستطاع نتائج اعمالنا ،بق فنتبنس
  تنظیم الحاضر . فبذكرالماضي و التبصر في المستقبل یمكننا ان نحسن

  
یذكرنا ما عملھ  لكي نطابق ذلك على فضیلة معینة ، كالطھارة مثالً ، فالتاریخ

قول لي ماذا كانت ت القدیسون لحفظ طھارتھم وسط اخطار العالم و ان خبرتي
نجاحاتي و سقطاتي . فمن ذلك  و ماذا كانترتي ، و ما استعملت من الوسائل ،تجا

لھذا السلوك او لسواه ، لھذه المطالعة او  اقدر ان استنتج باحتمال كبیر ،ایة نتیجة
  لتلك ، لھذه المعاشرة او لتلك .

  
  
  

 
  الفضائل االدبیة                                                                         

 
ن : فكلمة و خبیری ) لیس التفكیر بكاف بل تجب معرفة استشارة رجال حكماء2ً

 ریناتفتح اعیننا ، و ت صدیق ، و مالحظة قریب ، و احیاناً تلمیح خادم ایضاً ،
 في رأسین من الحكمة اكثر من جھة من امور اغفلناھا او اھملناھا : وفوق ذلك ان
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فنا ، ما اصدق ھذا في كالم مرشد یعر رأس واحد ، و من المباحثات ینبثق النور .
تشر اذن نسیرى اوضح منا ما ھو مفید لنفسنا . فل و بما انھ نصیح في القضیة

مل ذكاءنا حكیماً و خبیراً و ھذا ال یمنعنا فیما بعد ان نستعالً باھتمام و امتثال رج
 بقدر ة ما في ما یشار بھ علینا من الصوابالذي یرینا بسرعة و دق الشخصي ،
 مالحظاتنا .

  
صالة ھلم ایھا  لكن ال نذھلن عن االلتجاء الى افضل المشیرین ، ابي االنوار ، ان

  الروح القدس تكون في  الغالب افید من مشورات كثیرة .
  

المھمة . فلكي  ب) متى فكرنا یجب ان نبت ایة ھي في الحقیقة افعال الوسائل
و العواطف ، التي من شأنھا  ) فلنقص باعتناء كل االوھام و االھواء1ًفیھا : ننجح 

ً ، و لنقف بحزم و جرأة تجاه االبدیة لكي نثّمن كل  ان تلقي في الحكم اضطرابا
سطحیة البراھین التي تمیلنا الى ھذه  ) النتوفق في2ًشيء على نور االیمان . 

    ة ، و نروز مالنا و ما علینا .كنھھا ببصیر الجھة او الى تلك ، و لنفحصن
  

ت) اخیراً نحكم حكماً باتاً دون استسالم الى التردد المفرط : متى فكرنا في نسبة 
اھمیة العمل ، و اخترنا ما ظھرت لنا افضلیتة ، فال یوبخنا هللا على سلوكنا ، الننا 

ھ كي فیمكننا ان نعتمد على نعمت عملنا كل ما یمكن كي نعرف ارادتھ القدوسة .
  نتمم مقاصدنا .

  
و ھذا یقتضي  ج) علینا في الواقع ان نتریث في تحقیق الخطة التي عولنا علیھا .

  ثالثة امور : التبصر و التیقظ ، و الحذر .
لتتمیم  ) التبصیر في االمر : ھو حسبان الجھود الضروریة ، قبل الوقت1ً

علیھا ، حتى  تغلبمقاصدنا ، و تذلیل ما نصادف من الصعوبات ، و الوسائل لل
  نجعل الجھد بنسبة النتیجة التي نشآت تحصیلھا .

  
  1_2الالھوت النسكي 

  

  الالھوت النسكي
  
  
یمیناً و شماالً كي  و نعتبر االشیاء و االشخاصالتیقظ : علینا ان نفتح عیوننا ،) 2ً

كي نطابق حیاتنا علیھا ،  و نالحظ كل الظروفن ،نستخلص منھا افضل قسم ممك
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و نحترس من نتائجھا السیئة موافقة ، اذا كانتالحوادث كي نستفید منھا ، نراقب و
  اذا كانت مضادة .

  
یجب ان  ) .15:5) الحذر : (( اعتنوا ان تسلكوا بحذر ال كالجھاء )) ( افسس 3ً

فاالمور ال تحدث كما  نتحفظ في حیاتنا االدبیة كما في اشغالنا و نحتاط  بالحذر :
الروحي عودات یھاجمنا  و للعدومحدودة و قابلة  الغلط ، حكمتنا النتبصرناھا ،

عندئذ نستعین بما اذخرنا من  من ھذا الكتاب ) . 135بھا كما شرحنا ( صفحة 
و مشورات المرشد . و ھكذا ال نكون ضحیة الظروف  القوى : الصالة و االسرار

ما قصدناه بحكمة و بالفالح ننھي بنعمة هللا الى االضرابات . و ال نستسلمئة .المفاج
.  
  
  

  ضرورة الفطنة
  

  اآلخرین . من ضرورتھا لسلوكفطنة اقل ضرورة لسلوكنا الشخصي ،لیست ال
  

و ممارسة الفطنة  اوالً . لسلوكنا او لتقدیسنا . ان الفطنة تمكننا من مجانبة الخطیئة
و الظروف و نلتمس العالجات  علینا ان نعرف االسبابلخطیئة ،. ا) كي نتجنب ا

سن تھیئتھا . و ھذا ما تعملھ الفطنة ،و نستنتج ذلك من درس عناصرھا و نح
و من حالة النفس الحالیة ، ترى ما ھو  التركیبیة : انھا بتلقنھا الخبرة من الماضي

ً للخطیئة ، لنا ، او ما سیكون لنا في المستقبل او نھزة الیھا . فتوحي بذلك سببا
ك االسباب او لتخفیفھا ، و توحي ایضاً لمالشاة تل افضل الوسائل الواجب اتخاذھا

ً . فكم من للتغلب على التجارب ، الفن الذي ینجح اكثر و االستفادة منھا ایضا
  لوال ھذه الفطنة . و كم قد ارتكبت بفقدھا! الخطایا ترتكب

  
ً .و  ب) ما الفطنة باقل ضرورة لممارسة الفضائل و سھولة االتحاد باl ایضا

  ئل بمركبة تقودنا الى هللا . و الفطنة بسائق المركبة .بالصواب یشبھون الفضا
  الفضائل االدبیة

  
و  و ھي ان صح القول باصرة نفسنا ، التي ترى الطریق الواجب اتباعھا ،

  العوائق الواجب تجنبھا .
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یجب ان  لممارسة كل الفضائل : لممارسة الفضائل االدبیة التي یة) ضرور1ً
ایضاً لممارسة  انب االفراط المضاد . و ضروریةتستقر في الحد االوسط ، و تج

في وقت موافق و بوسائل  خصوصیة : الفضائل االلھیة ، التي تجب ممارستھا 
التي تھدد االیمان و عن  اذن من خصائص الفطنة ان تبحث عن ایة ھي االخطار

االیمان فیصبح اكثر ممارسة .  الوسائل التي تقصیھا . و كیف یمكن ان ننمي ھذا
مكن تجنب كیف یمكن التوفیق بین الثقة باl و الخوف من احكامھ ، و كیف یو 

، ً ان تسم اعمالنا بصورتھا دون ان  و كیف یمكن المحبةاالدعاء و الیأس معا
اكثر ما یجب من الفطنة لممارسة المحبة  تعوق ممارسة واجبات حالتنا . ما

  االخویة !
  
ل كالعد فضائل تظھر انھا متناقضة ،) ھي اكثر ضرورة ایضاً لممارسة بعض ال2ً

و التقشفات المقدسة و العتایة الصوابیة بالصحة ، و و االستقامة و اللطف و القوة ،
  التفاني في سبیل القریب و الطھارة و الحیاة الداخلیة و العالئق .

  
  ثانیاً . لیست الفطنة باقل ضرورة ایضاً لممارسة الرسالة :

  
و كي یقولھ عنھ ، و یسكتلمنبر ، بما یجب ان یقول  ن على اا) توحي الى الكاھ

و یؤثر و یھدي . و لعلھا اكثر  كي ال یغیظ السامعین ، و لكي یطابق درجة فھمھم
كي یطبع في نفوسھم رسماً یدوم كل  ضرورة لتعلیم االحداث التعلیم المسیحي ،

ً  حیاتھم . ب) و ھي ضروریة فطناً  للمعرف في منبر االعتراف ، كي یكون قاضیا
و یثقف دون عثار ھم بدقة كالّ بحسب سنھ و حالتھ ،و یسأل زكیاً یمیز وزر التائبین

او ینورھا ؛ وكطبیب النفوس في سالمة نیتھا وخلوصھا ؛ ، كأن یترك بعض
و  و یصف العالج بحكمة ؛تقصي بذوق سلیم عن اسباب المرض ،ان یس یستطیع

  اً بشریاً شدیداً .كأب غیور یلقي الثقة بتحفظ كي ال یوحي عطف
  

و االولى ، ت) ما اكثر ما یلزم الكاھن من الذوق السلیم في العمادات و المناوالت
  الزیجات و المسحة االخیرة و الجنانیز كي یوفق بین رغبات

  
  الالھوت النسكي

  
 زیادةو كم یقتضي من الرصانة في قسیة !العائالت و النظامات االلھیة و الط

 و في ما یتقاضاهكذلك في ادارة الرعایا الزمنیة ،ث)  المرضي و الرساالت !
ابناء  الكاھن في الحفالت المتنوعة . و في تحصیل لوازم الكنیسة ، دون اغاظة
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الرعیة و تشكیكھم ، و دون ثلم صیت النزاھة الكاملة الواجب على الكاھن ان 
  یجوزھا .

  
  الوسائل للتكمل في ھذه الفضیلة

  
بھا نجتذب  مة المالئمة كل الفضائل االدبیة و االلھیة ،الصالة ھي الواسطة العا

الیھ . و ال نتكلم اال عن  یسوع وفضائلة . نذكر ذلك مة واحدة ، كي ال نلتزم العود
  الوسائل الخصوصیة بكل فضیلة .

  
ھو رد كل احكامنا و  اوالً . المبدأ العام یتصدر كل المبادئ و یوافق كل النفوس ،

االخیرة الفائقة الطبیعة . ھذا ما اشار بھ القدیس اغناطیوس في  مقاصدنا الى الغایة
  االساسي . اول الریاضات الروحیة ، في تأملھ

  
غایة االنسان ،  كل النفوس ال تفھم ھذا المبدأ بشكل واحد : فاذ یعتبر المبتدئون

یشددون على خالص النفس ، اما الكاملون فیشددون على مجد هللا . و ھذا الشكل 
ني افضل ، لكن ال یستطیع كل النفوس ان تفھمة و تتذوقھ .فلكي نجعل ھذا الثا

ً لنظرنا كل الوضوح ، نعلقھ ً وواضحا ببعض حكم مثالً : ماذا  المبدأ محسوسا
لیس بشيء . ماذا یتفع االنسان لو ربح  یكون ھذا بالنسبة لالبدیة ؟ ما لیس بابدي

ً ببعض ھذه الحكم ، ؟…العالم  و العود الیھا حتى نألفھا ، و  ان التعمق عملیا
  بموجبھا ھي الواسطة لتوطید اسس الفطنة المسیحیة فینا . اعتیاد الحیاة

  
ً . متى تسلح المبتدئون لھذا المبدأ ، یجدّون في التخلص من نقائص تضاد  ثانیا

  الفطنة المسیحیة .
  

  ھكذا یصارعون بحزم فطنة الجسد التي تطلب بجشع طرائق .ا) 
  
  
  

االدبیةالفضائل   
  

 و یقمعون محبة اللذة و یتذكرون ان افراح ھذا العالمارضاء الشھوة المثلثة ،
ً بالنسبة الى االفراح  الكاذبة التي تعقبھا في الغالب حسرات مرة ، لیست شیئا

  االبدیة .
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عالمین  ب) یعتنون بطرح الدھاء و المكر و الخداع ، و لو في تتبع غایة شریفة ،

و ان الغایة ال تبرر الواسطة ،و ان وداعة الحمام فضل سیاسة ،ة ھي اان االستقام
ضروري للغایة الن العالم  یجب ان تمتزج ، بحسب االنجیل بفطنة الحیة . ان ھذا

ً الكھنة و المتعبدین ً زوراً و بھتانا و الرھبان ، فلنعتن بممارسة  یعیب احیانا
  االستقامة الكاملة و بساطة االنجیل .

  
المشوش : اوھام  كبح االوھام و االھواء التي ھي عناصر الحكم ت) یعملون على

قد تكون باطلة و غیر  تجعلنا نجزم استناداً الى اسباب متخیلة غیر مبحوث فیھا ،
صوابیة . االھواء و الكبریاء وحب اللذات الجسدیة ،و التنعم و العنایة المفرطة 

تختار الذ االعتراض الزمنیة و  بخیرات العالم التي تقیم النفس و تقعدھا ، فتجعلھا
انفعھا . فللعتق من ھذا النفوذ المشوش ، یتذكرون الحكم االنجیلیة : (( اطلبوا 

و یتحاشون البت بتأثیر ھوس شدید .  ) .33:6ملكوت هللا و بره)) ( متى 
. و اذا اضطروا لالسراع في الحكم ،  ینتظرون حتى تعود السكینة الى نفوسھم

قل ھنیھة كي یجعلوا انفسھم تحت نظر هللا ، و یطلبوا نوره و یتأملون على اال
  یتبعوه بامانة .

  
 ً دون  ث) لمقاومة الطیش و التسرع في االحكام ، یجتھدون في اال یعملوا شیئا

تفكیر و سؤال ذواتھم ، ما الداعي لھذا العمل ، احسنة تكون نتائج اعمالھم ام سیئة 
قدر الحكم الواجب اتخاذه ، و في  تفكیر فعلى، نظراً لالبدیة . اما قیاس ھذا ال

فیعتادون شیئاً فشیئاً اال یبتوا في امر و  االمور المھمة یستشیرون حكیماً و خبیراً .
  و الى غایتھم االخیرة . ال یعملوا شیئاً دون توجیھ الى هللا

  
ا اسباب ھذ ج) اخیراً ، لتجنب الحیرة و التردد المفرط في القرار ، یعتنون بنزع

مرشد حكیم َسّن  الداء الروحي ( روح االرتباك و الحیرة الخ .) فیفوضون الى
 منھاج معین ، یتبعونھ ، و في الصعوبات یستشیرون .

 
 

  الالھوت النسكي
  

  اما النفوس الناجحة ، فتتكمل بالفطنة على ثالثة اشكال .
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ده فیھ تج كي تنھج على ماربنا یسوع و اقوالھ في االنجیل ،ا) بدرس اعمال 
 )1ًالمعلم االلھي .  و تجلب الیھا بالصالة و االفتداء عواطف ھذاطریقة سلوك ،

سنة في ممارسٍة ھذه  فندھش من فطنِتِھ في حیاتھ الخفیة : فقد قضى ثالثین
و الطاعة و الفقر ، اذ نتبصر  و ھي االتضاعستھا ،الفضائل التي تشق علینا ممار

ھذه الطاعة الضروریة جداً . و  عرفنا ممارسةانھ لوال درس ھذه االمور لما كنا 
العمومیة اخف من ذلك : قد حارب  ال یكون دھشنا من فطنة یسوع في حیاتھ

ِ◌ب مقاصده ھ وافحمھ باجوبة ال مرد علیھا. تدرج في تعلیم الشیطان بشكل خيَّ
ً الظروف ، ً . استعمل تشابیھ و لم یعلنمراعیا ً و ابن هللا اال تدریجیا  ذاتھ مسیحیا

و امثاالً لیكتمھ او لیكشفھ حسب ما تقتضیة باجلى بیان ، عامیة كي یفھم فكره
كشف خصوصیة بمھارة ، و جاوب اسئلتھم الخداعة باسئلة اوقعتھم  الظروف .
 و جعل تعالیمھ تناسب فھمھم :مالً نقائصھم ،ھذب تالمیذه تدریجیاً محت في حیرة .

حقائق  ) . لكنھ عرف ان یقول لھم 12:16(( لكنكم ال تطیقون حملھ اآلن )) ( یو
إبان آالمھ المبرحة ،  قاسیة ، كاعالن آالمھ كي یعّدھم لشك الصلیب . حتى انھ في

و عرف ان یصمت حین ایضاً بلطف ، بسكینة من حكموا علیھ كما جاوب الخدام
ان یوفق في امر بین الفطنة السامیة و الحزم و  و مختصر الكالم عرف… یجب 

  الواجب .االمانة في 
  
) 33:6) اما تعلیمة فیختصر بھذه الكلمات : (( اطلبوا ملكوت هللا و بره ))(متى 2ً

 ) . (( اسھروا  16:10. (( كونوا حكماء كالحیات و ودعاء كالحمام  )) ( متى 
  ) . 33:13 زوصلوا )) ( م

  
  
ركنا یش و االبتھال بحرارة الى السید المسیحتأمل في ھذا التعالیم و االمثال،فال

  بقسم من ھذه ھي الواسطة االساسیة للتكمل بھذه الفضیلة .
  

ذوق ب) تمارس ھذه النفوس المبادئ االساسیة للفطنة التي تكلمنا عنھا ،اعني ال
العزیمة و التبصر و  و االمتثال الستشارة الغیر و روحالسلیم ، و اعتیاد التفكیر ،

  التیقظ .
  

  الفضائل االدبیة
  

نتھم بسمات وصفھا یعقوب الرسول ، فبعد ان میز الحكمة ت) اخیراً یسمون فط
الحقیقیة من الزائفة قال : (( ھل فیكم ذو حكمة ودرایة فلیبد اعمالھ من حسن 
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تصرفھ بوداعة الحكمة . فاما ان كنتم ذوي غیرة مرة و منازعة في قلوبكم فال 
ھي ارضیة  تفتخروا وال تكذبوا على الحق . لیست ھذه الحكمة نازلة من فوق بل

حیوانیة شیطانیة . النھ حیث تكون الغیرة و المنازعة فھناك تشویش و كل امر 
سوء . اما الحكمة التي ھي من فوق فانھا اوالً عفیفة ثم مسالمة حلیمة سھلة 
االنقیاد مملوءة رحمة و اعماالً صالحة . ال تدین و ال تراءي . و فاعلو السالمة 

  ) .18_13:3( یعقو  یزرعون بالسالمة اثمار البر ))
  

lو بالحكمة  عفیفة : ساھرة على حفظ طھارة الجسم و القلب التي توحدنا با
  مسالمة : حافظة سالم النفس و السكنیة و االتزان التي تسوغ اتخاذ االزلیة ایضاً .

  االحكام الرشیدة .
  

ة مملوءة رحمة و ثماراً صالحة : فائضة شفق حلیمة : تساھل تام مع االخرین .
النھ من عالمات الحكمة المسیحیة ین ، راغبة ان تصنع معھم خیراً ،على البائس

التدین و ال تراءي : ال تعرف الحزبیة و ال الخداع ، و ال  جمع الكنوز للسماء .
  الریاء تلك النقائص التي تبلبل النفس و الحكم .

  
ذلك في  ما سنبیناما الكاملون فیمارسون الفطنة سامیة متأثرة بموھبة المشورة ، ك

  البحث عن طریق االتحاد .
  

  فضیلة العدل
  

  العدلطبیعة 
  

الفضائل  على مجموعل كلمة العدل في الكتاب المقدس ،تحدید . كثیراً ما تد
اعني الى الى البر ، المسیحیة . ھكذا یعلن ربنا یسوع سعداء اولئك الذین یعطشون

  القداسة : (( طوبى للجیاع و العطاش الى البر))
  
  
  
  

  الالھوت النسكي
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االدبیة  ) .لكن بحصر المعنى الذي نستعملھ ھنا تدل على تلك الفضیلة 6:5( متى 
  دائماً و بتدقیق . التي تعطف ارادتنا على تقدیم ما یجب للقریبالفائقة الطبیعة ،

  
عن المحبة ،  العدل فضیلة مستقرة في االرادة تنظم واجباتنا نحو القریب . فیتمیز

االلھیة التي تجعلنا نعتبر الغیر كاخوة یسوع ، و تحملنا على ان نقدم لھم الفضیلة 
  خدمات ال یتطلبھا العدل الحصري .

  
و االجتماعیة  سموه . ان العدل یجعل النظام و السالم سائدین في الحیاة الفردیة

و یقمع على االعمال ،  و یجعل الصدق مسیطراً معاً النھ یحترم حقوق كل انسان ،
و یدافع عن حقوق الصغار و االذالء ،و یكبح اغتصاب االشداد و ظلمھم ، الغش 

دس الخصام بین یبیت االمر فوضى ، و ین و یضع النظام في الجماعة . بدونھ
  الضعفاء ، و ینتصر الشر . و یظلم االقویاءالمصالح المضادة ،

  
لذي ھو فاذا كان ھذا سمو العدل الطبیعي ، فكم یكون اسمى العدل المسیحي ،ا

یولجھ العدل ، اشتراك بالعدل االلھي نفسھ ؟ فاذ یشركنا الروح القدس في ھذا
زائدة بحقوق القریب ،  اعماق نفسنا و یثبتھ ، فال یلحقھ فساد ، و یضیف الیھ عنایة

  ینفر من الظلم بحصر المعنى ، بل من اخف خشونة .
  

ما لھا  یؤدوا للجماعةالعدل نوعان : عام و خاص . فالعام یفرض على االفراد ان 
یحق لھ من خیرات الجسد و النفس ، لكل� ما  يعلیھم . و الخاص یفرض ان یؤد

العام یفوق الخیر الخاص  الحیاة و الحریة و الشرف و الصیت . و بما ان الخیر
حتى  بقسم من ارزاقھم و حریتھم ، فعلى المواطنین ان یضحوا في بعض الحاالت

ارباب الجماعات اى السلطات ان توزع المنافع  و علىم .بحیاتھم  دفاعاً عن وطنھ
مراعیة قواعد ال بحسب ھواھا ،خص ،ستحقاق كل شا و المناصب على قدر

فتفضیل البعض و اضطھاد االخرین ھو خرق العدل التوزیعي  االستقامة .
  علي السلطات نحو رعایاھا . الواجب

  
  
  
  
  

  الفضائل االدبیة
  لقواعد اساسیة لممارسة العد
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 اوالً . من الواضح ان المتعبدین و الرھبان و الكھنة ملتنزمون ممارسة العدل
ً في مواد  بكمال و لطف اعظم من اھل العالم : علیھم ان یعطوا مثالً صالحا

مجاالً  الشرف و سائر الفضائل . و العمل بعكس ذلك تشكیك للقریب ، و یفسح
الروحي : ال یمكن  ة في وجھ النموّ الحتجاج الخصوم باستقباح الدیانة . و یقف عقب

  الصریحة بالعدل . الھ كل عدالة ان یصادق من یتعدون علناً اوامره
  

  الخیرات الزمنیة . ) علینا قبل كل شيء ان نحترم حق تملك1ًثانیاً . اجتھادات . 
  

الغالب بمزالقھا  ا) فلنحارب اذن باعظم اعتناء السرقات الزھیدة ، التي تجر في
حداثتنا حتى نكره طبیعیاً  عظمى . و لنطبع في اذھاننا ھذا المبدأ منذ الى مظالم

السرقات التي یرتكبھا التجار  و لنحارب باالحرى تلكم .صغریات المظال
في نوع البضائع و كمیتھا ، بحجة  واصحاب الحرف ، الذین یعمدون الى الخداع

شترون باثمان تدعو باثمان فاحشة ، و ی ان مزاحمیھم ھكذا یعملون ، او یبیعون
یعاملونھم لسذاجتھم . فلنبتعد عن ھذه التخمینات  الى السخریة ، بخداعھم من

الداعیة الى الریبة ، حیث نخاطر بثروتنا و ثروة االخرین  الجسورة ، و االعمال
  ارباح كبیرة . بحجة كسب

  
ارتبطنا و ان  ب) و لنكره االستدانة حین ال نكون واثقین من مقدرتنا على الوفاء .

ببعض دیون ، فواجب الشرف یضطرنا الى ردھا في اقرب وقت .ت) و ان 
ً ، فلنستعملھ باحتراس اكثر من متاعنا . و ال ننس ان نرده باسرع  استعرنا متاعا

  حین یھمل ھذا التیقظ ! ما یمكن . فكم من االختالسات ال یشعر بھا
  

الضرر اذا كان ا حھ . اموان سببنا ضرراً عمداً ، نلتزم من باب العدل اصالث)
فیصلحونھ بقدر یقصدون الكمال  اما من.غیر مقصود ، فال نلتزم اصالحھ وجوباً 

  استطاعھتم المالیة .
  
  
  
  

  الالھوت النسكي
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ج) متى قلبنا كودیعة مالیة ، او بولصة لالعمال الخیریة ،علینا ان نتخذ كل 
ب نیاب من اعطوھا ، حس االحتیاطات الشرعیة الضروریة كي یَُحسن استعمالھا

الكنھة الذین یقبلون حسنات قدادیس  ان فاجأنا الموت . و یصدق ھذا خصوصاً في
ینظموا حساباتھم فحسب ، بل ان یتخذوا لھم وصیاً  ، او صدقات : فعلیھم ال ان

  كاھناً یؤمن وفاء القدادیس ، او یحسن استعمال الصدقات . عاماً او منفذ وصیة
  
  القریب و شرفة باقل ضرورة .) لیس احترام صیت 2ً
  

او الظواھر ، ا) فلنحارب اذن دینونة القریب باطالً : ان الحكم على اخوتنا لمجرد
ً ،لدواع تكاد تافھ اختالس حقوق هللا ، الذي ھو  ھوة ، دون معرفتنا نیاتھم تماما

ھو ظالمة للقریب ، الننا نحكم علیھ  وحده القاضي السامي لالحیاء و االموات ؛
و كثیراً ما تحكم البواعث الخفیة العمالھ ، ر ان نسمع منھ ، دون ان نعرفبغی

االمتناع عن فالعدل و المحبة تقتضیان العكس ، علیة بدافع الوھم و الھوس .
  اعمال القریب الى الطف ما یمكن . الدنیونة ، و إما تأویل

  
الخفیة . ان  یبالقر ب) علینا ان نمتنع عن النمیمة التي تظھر للغیر خطایا وقائص

لنا ان نكشفھا مادامت غیر  على فرض ، حقیقیة فال یحقكانت ھذه النقائض ،
الذي یرى صیتھ مسلوباً ، فیتألم لذلك بقدر  شائعة . فبنمیمتنا ھذه : نحزن القریب

و نخفض منزلتھ عند نظرائھ . نضعف سلطتھ و شھرتھ  محافظتھ على شرفھ .
و لمباشرتھ نفوذاً شرعیاً ، لھ احیاناً خسائر تكاد ال اعمالھ ،  المفتقر الیھما الدارة

  تعوض .
  

دث عن ذنوبة ال حق لھ بصیتھ . انھ یحافظ علیھ ما دامت  ال تقل یا ھذا ان من تحَّ
كالم المخلص : (( من كان  ذنوبھ غیر مشتھرة . مع ذلك یجب اال نبعد عن فكرنا

. قد كان القدیسون رحماء )  7:8( یو منكم بال خطیئة فیبدأ و یرِمھا بحجر ))
عن صیت اخوتھم . فال نقدر ان نحسن اعمالنا اال  للغایة ، و یدافعون بكل الوسائل

  باالقتداء بھم .
  
  
  
  

  الفضائل االدبیة
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القریب بتھم كاذبة لم  الذي بھ نشكوتحقق اكثر اننا نجانب االفتراء ،ت) بذلك ن
ثقل الخباثة او الحسد الناشئ عنھما  بقدران االفتراء ھو ظلم شدید الثقل ،یرتكبھا . 

یجلبھا ! یا لالسف انھ یحتفى بھ كثیراً ! و یا  في الغالب . ما اكثر الشرور التي
و یمحق سمعة من ھم ضحیتھ ، و من فم الى فم ، لخباثة البشریة ینتقل سریعاً 

 ً   یلحق بھم ضرراً كبیراً حتى في اشغالھم الزمنیة . یالشي سلطتھم . واحیانا
  

ان ھذا صعب  الواجب الالزم اذن اصالح اضرار النمیمة و االفتراء . ال شك من
جھة اخرى ، مھما  . النھ یكلف النمام و المفتري الرجوع عن كالمھما ، و من

الظالمة المرتكبة : فالكذب  یكن الرجوع صادقاً ، فلیس لھ من تأثیر سوى تلطیف
ال یعفي من الظالمة المرتكبة .  االمستدرك یترك في الغالب اثراً ال یمحى . و ھذ

بقدر كبر الشر . و یجب ان تحملنا  بل یجب االھتمام باالصالح بحزم و ثبات
ارتكاب ھذه النقیصة الجسیمة و نحب القریب  صعوبة االصالح على ان نكف عن

.  
  

  فضیلة الدیانة
  

  .انھا ترتبط بفضیلة العدل النھا تجعلنا نؤدي l العبادة الواجبة 
  

  ة فضیلة الدیانةطبیع
  

سموه غیر  الجلالى تقدیم العبادة الواجبة l ،ھي فضیلة ادبیة تعطف ارادتنا 
  المتناھي و سلطانھ المطلق .

  
ا) ھي فضیلة خصوصیة متمیزة عن الفضائل الثالث االلھیة ،التي هللا نفسھ 

 عبادة هللا ، داخلیة ھوبینما ان موضوع الدیانة الخاص ، موضوعھا المباشر ،
تنیرنا في حقوق هللا . و حین  كانت ام خارجیة . لكنھا تفرض فضیلة االیمان التي

اخیراً تعبیراً و اعالناً للفضائل االلھیة  تبلغ كمالھا تتسمم بفضیلة المحبة ، و تكون
  الثالث .

  او السببي فھو معرفة سمو هللا يب) اما موضوعھا الصور
  
  

  الالھوت النسكي
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لھ الول و الغایة االخیرة و الكائن التام و الخالق الذي یخضعالمبدأ ا،الالمتناھي 
  الكل و الیھ مصیر الجمیع .

  
باالفعال  ت) اما ما تحملنا الدیانة علیھ من االفعال فھي داخلیة و خارجیة .

اھمھا واولھا والداخلیة نسلم الى هللا نفسنا و قواھا و السیما العقل و االرادة .
نا باسره لمن ھو ملء الكیان ، و مصدر كل ما في الخلیقة العبادة التي نخضع كیان

االحترامي الذي نشعر بھ عند  العجب. یرافق فعل العبادة او یتبعھ ، من صالح
كل ما نملك من الخیرات نعلن لھ  نظرنا كماالتھ غیر المتناھیة . و بما انھ مبدع

عما خطئنا بھ الى  نشعر بعواطف التوبة كي نكفر شكرنا . و اذ نتذكر اننا خطأة ،
ھ كي نصنع الخیر و نبلغ غایتنا مفتفرین الى معونتو بما اننا جاللھ غیر المتناھي .

تظھر ھذه العواطف صلواتنا و طلباتنا معترفین انھ مصدر كل خیر . نرفع الیھ،
الداخلیة ،  بقدر ما تكون االفعال الداخلیة باالفعال الخارجیة ، التي تتعاظم قیمتھا

ان اھم ھذه االفعال انما ھو بال مرآء الذبیحة ،  اوفر كماالً . بارة عنھا ،التي ھي ع
الفعل الخارجي و االجتماعي ،الذي بھ یقدم الكاھن l باسم الكنیسة ضحیة 

بسلطانھ السامي ، ویكفر االھانة الملتحقة بعظمة و یشترك  كي یعترفذبوحة ،م
 التي،ھي ذبیحة القداس ، ذبیحة واحدةفي الشریعة الجدیدة سوى  معھ . لیس

كل ما  تقدم l عبادة  غیر متناھیة ، و تنال للبشربتحدیدھا ذبیحة الصلیب ،
الضروریة  و قد اشرنا الى المفاعیل و االستعداداتیحتاجون الیھ من النعم ،

ھذا الفعل الجوھري  و ما یلیھا ) . الى 106لالستفادة منھا ( الكتاب االول صحفة 
بواسطة ممثلیھا ، خصوصاً  الجمھوریة المقدمة باسم الكنیسة تضاف : الصلوات

الصلوات اللفظیة الفردیة . االیمان و  الفرض االلھي ، و بركة القربان المقدس .
النذور المفعول برصانة و لتمجید هللا ،و المرعیة فیھا كل الشروط المنصوص 

الظاھرة المصنوعة لمجد علیھا في ابحاث الالھوت االدبي .االفعال الفائقة الطبیعة 
  بطرس : (( ھي ذبائح روحیة مقبولة لدى هللا ))  هللا حسب عبارة القدیس

  ) . 5:2بطر 1(
  
  
  
  
  
  

  الفضائل االدبیة
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النھا ، اذ االدبیة ، نستطیع ان نستنتج من ذلك ان فضیلة الدیانة ھي اسمى الفضائل
  ن سائر الفضائل .م تجعلنا نمارس العبادة االلھیة ، تقربنا الى هللا اكثر

  
  ضرورة فضیلة الدیانة

  
الفنان الذي  اوالً . على الخالئق ان تمجد هللا . اذا وجب على كل ان یعلن مجد

فلیس ما یعملھ الفنان شیئاً  عملھ ، فكم یجب باالكثر على الخلیقة ان تمجد خالقھا ؟
نان االلھي انتھى دوره . اما الف سوى توجیھ عملھ و اعطائھ شكالً ، و متى انجزه

اخرجھا باسرھا من العدم ، و لم یترك فیھا اثراً  فلم یعط خالئقة شكالً فقط ، بل
انعكاساً من كماالتھ ایضاً . و لم یعتني بھا و یحفظھا و  من عبقریتھ فحسب ، بل

  و یشاركھا في العمل و بنعمة ، حتى انھا باتت مرتبطة بھ ارتباطاً تاماً . یساعدھا
ما  ن مجد مبدعھا اكثر بكثیر من المصنوعات للصنانع . ھذاعلیھا اذن ان تعل

فتدعونا  تعملھ الكائنات الجامدة على طریقتھا ، بكشفھا لنا عن جمالھا و ائتالفھا ،
   الى تمجید هللا : (( السماوات تنطق بمجد هللا و الجلد یخبر بعمل یدیة ))

ال یمجد هللا  ترام) . ذلك اح3:99) . (( ھو صنعنا ال نحن )) ( مز2:18( مز
  سوى تمجید ناقص ، بحیث الشيء فیھ من الحریة .

  
ً . من خصائص االنسان اذن ان یمجد هللا بطریقة واعیة ،و ان یعیر قلبھ  ثانیا

ً عاقالً  حراً . من خصائصة ،  وصوتھ ھذه الخالئق الجامدة لكي تقدم l احتراما
كي یعیدھا الى هللا ، و ان  ائعبما انھ ملك البرایا ، ان یتأمل في جمیع ھذه البد

انھ اكمل الكائنات باسمھ الخاص : بما  یكون حبراً لھا . علیھ وال سیما ، ان یحمده
هللا و مثال و شریكھ في حیاتھ ، علیھ ان یحیا  و مخلوق على صورةغیر العاقلة ،

: و شكر مقدَّسھ وحبھ . ھذا ما جاھر بھ القدیس بولس  بعجب دائم ، و عبادة خالقھ
) . (( ما من 36:11(( ان كل شيء ھو منھ و بھ فلھ المجد مدى الدھور )) ( رو 

  احد منا یحیا لنفسھ و ال احد یموت لنفسھ . و لكن ان حیینا فللرب نحیا و ان متنا
  
  
  
  
  
  

  الالھوت النسكي
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  یضیف  ) ثم8و 7:14فللرب نموت فان حیینا اذن او متنا فللرب نحن )) (رو
  ) .2:6كو 1احملوه في اجسادكم )) ( (( مجدوا هللا و 

  
لالسف ! اذ ینھمكون  ثالثاً . ھذا الواجب یلزم الكھنة باالخص . ان اغلب البشر یا

وقت قلیل جداً . فاختار هللا  في اشغالھم و مالذھم ، ال یخصصون للعبادة سوى
ھذا ھو دور اسم الجماعة كلھا فروض العبادة .منھم من یرفعون باسمھم و ب

ن وسیط الدیانة بین السماء و االرض ،یمجد هللا و یحمل الیھ احترام الكاھ
و البركات : (( كل حبر متخذ من  المخلوقات ، و ینزل على االرض وابل النعم

l ( عبر  لیقرب تقادم و ذبائح عن الخطایا )) الناس یقام الجل الناس فیما ھو
االلھي و الذبیحة المقدسة .  وسیلتین مھمتین ، الفرض ) . فتؤمنھ الكنیسة على1:5

من  160الى  145بحرارة لیوفي ھذا الواجب حقھ ( راجع صفحة  فعلیھ ان یصلي
  االول ) . الكتاب 

  ممارسة فضیلة الدیانة
  
ً ،ین على  الترویض على التقوى الحقیقیة ،وبغي لممارسة ھذه الفضیلة حسنا

خدمة هللا .  على كل ما فیھالذي یحملنا بسرعة و سخاء استعداد االرادة المألوفة ،
  الدیانة بالمحبة . ذلك في الحقیقة مظھر من مظاھر محبة هللا . ھكذا ترتبط

  
في الصالة  یمارس المبتدئون ھذه الفضیلة : ا) بحفظ وصایا هللا و الكنیسة حسناً ،

الخارجي و الداخلي ،  و تقدیس االحاد و االعیاد . ب) بتجنب التشتت االعتیادي
التیقظ كي تقاوم تیار التسلیات  ات جمھ في الصالة . تتجنب بشيء منمصدر تشتت

العالمیة الجارف ، الباطلة . ت)  باالختالء داخلیاً قبل الصالة كي تنتبة اكثر ، و 
  من الكناب االول ). 175راجع صفحة هللا المقدسة (  بممارسة ریاضة استحضار

  
العظیم لآلب ، الذي  حاد بیسوع المتعبدیجتھد النامون في الولوج الى الدیانة ، باالت

من  52االخیرة من صفحة  ( راجع القطعة  ال ینتھيمجده بحیاتھ على منوال 
  الكتاب االول ) .

  
  
  
  

  الفضائل االدبیة
  



 
 

206

 االحترام ا) ان روح الدیانة یتضمن استعدادین اساسیین : االحترام و المحبة .
و موالنا المطلق . و   كمبدعنابھا نعرف هللاعاطفة اجالل عمیق ممتزجة بخوف ،

شاء ان یتبنانا والیزال  الذيى االب المحبوب و المحب كثیراً ،المحبة تتجة ال
تتبجس سائر العواطف : العجب و  یختضننا بحنوه االبوي . فمن ھاتین العاطفتین

  الشكر و الحمد .
  

لوسیط ھذا ا ب) اننا نغترف عواطف الدیانة من قلب یسوع االقدس . لم یَحي
) . قد مات  4:17( یو  االلھي اال لیمجد اباه : (( انا قد مجدتك على االرض ))

ً كامالً ، ً یستحق  كي یعمل مشیئة ابیھ و یرضیھ رضوانا مؤكداً انھ ال یرى شیئا
حیث ال عملھ ال في االفخارستیا فحسب ، الحیاة و البقاء امام هللا . و بعد موتھ یتابع

بل یعمل في قلوبنا حیث ینشيء بروحھ االلھي في  قدس ،ینفك یعبد الثالوث اال
تقویة شبیھة باستعداداتة . انھ یحیا في المسیحیین بل یحیا  نفوسنا ، استعدادات

و علینا اذن یستحق وحده ان یعبد و یحترم ،كھنتھ ، و بھم یمجد من  خصوصاً في
فضیلة  و معنا و بناو نقدم لھ ذواتنا كي یمارس فینا نجذبھ الینا برغبات حارة ، ان

من  الدیانة : (( یاتي الینا في االفخارستیا و یلج نفوسنا و یعطرھا و یمألھا
بروح  حتى انھ یجعل من نفسھ و نفسنا نفساً واحدة ینعشھاعواطف روحھ .

في كل امر  االحترام ذاتھ ، و الحب و الحمد و التضحیھ الداخلیة  و الخارجیة معاً 
  لیة ) .لمجد هللا ابیھ )) ( او

  
بروح التضحیة ،  ت) ال ننس ان یسوع یطلب مساعدتنا . فعلینا ان نحیا معھ وفیھ

 عندئذ ترضي هللا كل حابسین امیال الطبیعة الفاسدة و ملبین الھامات النعمة .
بكل كیاننا و افعالنا لمجد هللا  و نعلن كلیة هللا و عدم الخلیقة ، فنضحياعمالنا ،
  االعظم .

  
و الصلوات و في حضور القداس ،صاً في افعال الدیانة ،ل ذلك خصونفع  )ث

 209و  208و  114و  108الطقسیة او غیرھا ( كما شرحنا في الصفحات 
یمارس الكاملون ھذه الفضیلة بتأثیر موھبة القوى التي  من الكناب االول ) .

  فیما بعد . سنتكلم عنھا
  
  
  

  الالھوت النسكي
  فضیلة الطاعة
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واجب للرؤساء  ھي فعل خضوعبالعدل ،الن الطاعة اكراماً ،ة ترتبط ھذه الفضیل

  الرؤساء و المرؤوسین . . لكنھا تتمیز عن العدل ، بما انھا تتضمن تفاوتاً بین
  

  طبیعة الطاعة و اساسھا
  

للخضوع الى ارادة  اوالً . تحدید . الطاعة فضیلة ادبیة فائقة الطبیعة تعطف ارادتنا
اوالً شرح ھذه الكلمات االخیرة  م ممثلو هللا . فیجبالرؤساء الشرعیین ، بما انھ

  النھا اساس الطاعة المسیحیة .
  

و على ما یجب  ثانیاً . اساس ھذه الفضیلة . ترتكز الطاعة على ملك هللا السامي ،
  على الخلفیة من الخضوع المطلق لجاللھ .

  
من  189( راجع صفحة ا) من الواضح انھ یجب قبل كل شيء ان نطیع هللا 

  الكتاب االول ) .
  
ً تاماً الرادتھ المقدسة .) بما ان هللا خلقنا ،1ً ان كل  علینا ان نخضع خضوعا

ان الترام  ) . غیر 91:118الخالئق تطیع صوتھ : (( الكل عبید لك )) ( مز 
ثر منھا ، اك المخلوقات العاقلة ذلك اكثر من سواھا ، و بما اننا اقتبلنا منھ

ً موھبة الحریة باخضاع ارادتنا  فال نستطیع ان نحسن شكرنا لھ اال، خصوصا
ابینا السماوي كما اطاع  ) و اذ نحن ابناء هللا نلتزم اطاعة2ًطوعاً الرادة مبدعنا . 

  یخرج منھ اال بالطاعة :  یسوع نفسھ الذي اذ دخل العالم بالطاعة ، لم
  ) . 8:2(( صار مطیعاً حتى الموت )) ( فیلبي 

  
الذي سفك  من التقید للخطیئة ، فلسنا بعد النفسنا بل لیسوع المسیح ،) و ذا ُفدینا 3ً

  بثمن كریم )) دمھ كي یجعلنا خاصتھ : (( انكم لستم النفسكم النكم اشتریتم
  . عھ) . علینا اذن ان نطیع شرائ 20او  9:6كو 1(  
  

حسن ینبغي ان ن ب) علینا بھذا االمر نفسھ ان نطیع ممثلي هللا الشرعیین : ھذا ما
  ) اذ رأى هللا ان االنسان ال یقدر ان یستغني عن1ًفھمھ . 

  
  الفضائل االدبیة
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ان حیاة معین في تقویمھ الطبیعي و تثقیفھ العقلي و االدبي ، شاء ان یحیا ھذا االنس
جھود اعضائھا  اجتماعیة . و الحال ال تستطیع الجماعة ان تقوم بدون سلطة توجھ

متسلسلة برؤساء  اذن لقد شاء هللا ان تكون جماعةالى الخیر العام و تنظمھا . 
یتقلدون سلطان االمر ، و مرؤوسین علیھم ان یطیعوا .و لكي یجعل ھذه الطاعة 
اسھل ، فوض سلطانھ الى رؤساء شرعیین : (( ال سلطان اال من هللا و السالطین 

ھي الطاعة l ان الطاعة لھؤالء انما  ) . حتّي 3:1الكائنة انما رتبھا هللا )) ( رو 
(( من یقاوم السلطان انما یقاوم ترتیب  ، و مقاومتھم  انما ھي استقبال الدینونة :

) . من واجب  2:13انفسھم )) ( رو  هللا و المعاندون یجلبون الدینونة على
قلدھموھا هللا ، لیمجدوا و یعززوا خیر  الروؤساء أّال یستعملوا سلطتھم إّال كما

فھم مسؤولون عن نقص السلطان ھذا ، امام هللا  اخلوا في ذلك الجماعة العام . فان
المرؤوسین انما ھو الطاعة لممثلیھ كالطاعة l  و امام ممثلیھ . غیر ان واجب

سمع مني و من احتقركم فقد احتقرني و من احتقرني  نفسھ : (( من سمع منكم فقد
: انھ بدون ھذا ) و نرى برھان ذلك  16:10( لو  فقد احتقر الذي ارسلني ))

الخضوع ال یكون ،في مختلف الجمعیات سوى تشویش و فوضى ، و كلٌّ منھا 
  یتألم .

  
الجماعیة المتنوعة  ) من ھم الرؤساء الشرعیون ؟ ھم الذین اقامھم هللا على رأس2ً
.  
  

الجماعات  نستطیع ان نمیز في النظام الطبیعي ثالث طرائق من الجماعات :
لتي یرئسھا االبوان ن و السیما اب العائلة . و الجماعة المدنیة البیتیة  او العائلة ا

التي یدیرھا ضابطوالسلطة الشرعیون بحسب االنظمة ، التي تعرفھا الشعوب 
المتنوعة . و الجماعة المھنیة حیث یكون ارباب اعمال وفعلة تعین حقوقھم 

في النظام الفائق  وواجباھم المتبادلة في عقد العمل ( رسالة الون الثالث عشر ) .
السلطان المطلق و  الطبیعة . فالرؤساء المتسلسلون ھم : الحبر االعظم صاحب

ً . االساقفة الذین لھم سلطان على ابرشیاتھم  المباشر في الكنیسة عموما
و تحت سلطانھم كھنة الرعایا و النواب ، كل في الحدود التي الخصوصیة ،

  یسة ،یرسمھا لھم الحق القانوني . و في الكن
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 جماعات خصوصیة لھم فرائض و قوانین ثبتھا الحبر االعظم اوفوق ھذا ،
 ً ً للفرائض او القوانین . ھناك ایضا نكون تجاه  االساقفة ، یسمى رؤساؤھا طبقا

نفسھ بحفظ قوانینھا  و بالتالي من یدخل في جمعیة یتقید في الوقتسلطات شرعیة .
  الحدود المعینة في القانون . ، و فرائضھا ،و طاعة رؤساتھا الذین یأمرون ضمن

  
  ج) لممارسة السلطة اذن حدود مرسومة معینة .

  
یطاع رئیس  و ال یسمح بان،من الواضح انھ لیس من الزام ، ) قبل كل شيء1ً

ً الشرائع االلھیة اوالكنیسة . ففي ھذه ل الحالة نكرر قو یامر بما یضاد صریحا
) . قول  29:25( اعما  القدیس بطرس : (( ان هللا احق من الناس بان یطاع ))

كذلك ان امر الرئیس بالمستحیل  ینجي الحریة المسیحیة و یثبتھا ضد كل ظلم .
بما اننا في حالة الشك معرضون للضالل ،  عالنیة : ال یلتزم احد المستحیل . لكن

  ة الشك یفترض الحق للرئیس .حق : في حال فعلینا ان نفرض الرئیس على
  
ولده المدروسة  ) إن امر رئیس خارج حد امتیازه : مثالً اذا اعترض اب دعوة2ً

و ، یتعدى حقوقة ، و ال یلتزم الولد ان یطیعھ . و ھذا االمر نفسھ یجري في  بتر�
التي وضعت بحكمة حدوداً  رئیس یامر خارج ما تخولھ الفرائض و القوانین ،

  لسلطتھ .
  

  جات الطاعةدر
  

امتثال  و فيى وصایا هللا و الكنیسة ،اوالً . یجد المبتدئون في الحفاظ بامانة عل
  الطبیعة . اوامر الرؤساء الشرعیین اقلھ ظاھراً ، بنشاط و دقة وروح فائق

  
ً . اما النفوس المتقدمة اكثر ، فتعني بالتأمل في االمثلة التي قدمھا لنا یسوع  ثانیا

لحظة حین مات ذبیحة  مل مشیئة ابیھ في كل امر ، حتى آخرو ھي عفي حیاتھ ،
  طاعتھ . و تتضرع الیھ كي یحیا فیھا بروح الطاعة ،
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 ً لمریم و  و تجھد في ان تتحد بھ كي تخضع للرؤساء ، كما كان ھو نفسھ خاضعا
  ) . 51:2یوسف : (( كان خاضعاً لھما )) ( لو 

  
االمور الشاقة  ظاھرة ، بل تخضع ارادتھا في الداخل حتى فيوال تكتفي بالطاعة ال

ارادة ما تریده ھي  المعاكسة مزاجھا . تجارنب المواربة و ال تحمل الرئیس على
امر و عملت اما ظاھراً  نفسھا . و قد الحظ القدیس برنردوس : (( ان رغبت في

تطیع في  ان فال تغرر بنفسك او خفیة على حمل ابیك الروحي على ان یأمرك ،
  تطیع رئیسك بل ھو الذي یطیعك )). الذي النك لست انتھذا: فلیست سوى مغٍو .

  
رئیسھا دون بحث  ثالثاً . اما النفوس الكاملة فتعمل اكثر : انھا تخضع حكمھا لحكم

بوضوح القدیس اغناطیوس  و قد شرح ھذااالسباب التي تجعلھ یصدر حكمھ . عن
فعلیھ ، بعد ان یخضع  ارادتھ  نفسھ ضحیة تامة ،: (( ان شاء احد ان یجعل من 

ً . حتى انھ ال بل یشعر یرید ما یریده الرئیس فقط ، l ، ان یخصصھ بعقلھ ایضا
و یخضع حكمة لحكمھ تماماً ... كما ان ارادتنا تضل  بذات شعور الرئیس ایضاً ،

ادة الرئیس كذلك شأن حكمنا ، اننا اذ نوحدَّ  ارادتنا و ار في امورنا الخصوصیة
 علینا ان نطابق حكمناھكذا في حالة الخوف من الضالل ، الشذوذ ... نصدھا عن

  على حكم الرئیس )) .
  

  صفات الطاعة
  

لكي تكون الطاعة كاملة یجب ان تكون : فائقة الطبیعة في نیتھا ،شاملة في 
  امتدادھا ، كاملة في تتمیمھا .

  
او یسوع  ي انھ علینا ان نرى هللا ذاتھ ،اوالً . فائقة الطبیعة في نیتھا : ھذا یعن

الطاعة اسھل  المسیح في رؤساتنا ، بحیث ال سلطان لھم اال بھ . ال شيء یجعل
ما یوصي بھ القدیس  من ھذه النیة : النھ من یرغب ان یرفض الطاعة l ؟ ھذا

  بولس العبید : (( ایھا العبید اطیعوا سادتكم الجسدیین
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یرضي  ف ورعد بسالمة قلوبكم كطاعتكم للمیسح . ال بخدمة العین كمنبخو
السادة اصنعوا  الناس بل كعبید المسیح ... كخدمتكم للرب ال للناس ... و انتم ایھا

ھو في السماوات و لیس عنده  ذلك بعینھ متجنبین التھدید عالمین ان ربھم وربكم
  ) .9-5:6محاباة و جوه )) ( افسس 

  
(( اتوق ان تعرفوا  القدیس اغناطیوس یكتبة الى رھبانھ البرتغالیین : ھذا ما كان

عمیق المجد  سیدنا یسوع المسیح في اي رئیس ، و تقدموا بشخصھ باحترام
فطنتة وجودتھ ، او  الواجب للعظمة االلھیة اذن لیست الطاعة للرئیس الجل

ر قلیل و الحكمة ، و ان ظھ لصفات غیرھا منحھ هللا ، بل النھ نائب هللا فقط ...
فبصفتھ رئیس یمثل من تنزھت حكمتھ عن  فلیس ھذا بداع الن یطاع بتدقیق اقل ،

  نقص یمكن ان یكون في ممثلة )) . الضالل ، و من یعوض عن كل
  

ً . شاملة في امتدادھا . علینا بحسب ھذا المعني ان نطبع كل اوامر الرئیس  ثانیا
: (( ترتضي الطاعة  دیس فرنسیس  سالسالشرعي حین یامر شرعاً . كما قال الق

دون بحث مطلقاً ، ھل صدر  ان تعمل عن طیبة نفس كل ما تؤمر بھ بكل بساطة ،
و ان یكون االمر لتوحید لآلمر سلطان ، االمر بلطف او بخشونة ، على ان یكون

الرئیس بما یضاد صریحاً شریعة هللا ، فعلینا  عقلنا باl )) . و یضیف : (( ان امر
فطنة : الطاعة غیر الفطنة القدیس تكون بال  ال نخضع الن طاعة كھذه كما یقولأ

فالمطیع الحقیقي ال یضل ، حتى و لو غلط  )) .تطیع حتي في المحرمات  ھي التي
صالحاً مما نرغب فیھ . فاl الذي نطیعھ ینظر الى  الرئیس وامر بامور اقل

ا فیما یأمر اما نحن فال نضل ابداً في طاعتنا . قد یغلط رئیسن اعماق قلبنا و یكافئ
  اطاعتنا .

  
  ثالثاً . كاملة في تتمیمھا ، و بالتالي دقیقة و مطلقة و ثابتة و طروبة ایضاً .

بسرعة : ان  دقیقة . الن المحبة التي ترئس في الطاعة الكاملة تجعلنا نطیع  ا)
ً میلھ ام ال ، اموافق المطیع یجب امر الطاعة و منذ ما یشعر بھ ، مھما كان ، ا

  یتمسك بھ و یالطفھ و یعززة بحنو . المطیع الحقیقي ال
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  یعرف المماطلة مطلقاً . ینفر من كلمة الغد . كلھ استعداد لتفھم ارادة اآلمر .
في غیرھا ھو  و العصیانالن االختیار و الطاعة في امور ،ب) مطلقة دون قید . 

یرضینا ، و لیس  ، و داللة على اننا نخضع في ماخسران استحقاق الطاعة 
ً فائق الطبیعة . و لنتذكر ما یقولھ ربنا یسوع : (( ال یزول یاء او نقطة  خضوعا

و الثبات ھو االمر العظیم في  ) .18:5واحدة من الناموس حتى یتم الكل )) ( متى 
 ً الفضیلة ، و ھنا  و طیلة حیاتك ، فھنا الطاعة . النھ ان قیل لك : اعمل ھذا دائما

  الصعوبة .
  

یمكن ان  ) . ال 7:9كو  2ت) طروبة : (( ان هللا یحب المعطي المتھلل )) ( 
الواقع ال شيء  تكون الطاعة فرحة في االمور العسرة ما لم یوجھھا الحب . و في

یتألم الجلھ . و حین نرى  یصعب على المحب ، النھ الیفكر في االلم ، بل في من
و كیف ال نعمل بقلب كبیر تضحیة  مسیح في اآلمر فكیف ال نحبھ ،ربنا یسوع ال

لذلك ینبغي العود دوماً الى المبدإ العام الذي  صغیرة یطلبھا من مات ضحیة عنا .
  شخص رئیسنا ، حینئذ ندرك سمو الطاعة و ثمارھا . وضعناه : ان نرى هللا في

  
  سمو الطاعة

  
الفضائل بعد  الفضیلة ھي اكمل سائرال یتردد القدیس توما في قولھ ، ان ھذه 

المعنى تفصلنا عن ارادتنا  فضیلة الدیانة ، النھا تربطنا باl اكثر من سواھا . بھذا
. lھي ما عدا ذلك ام الفضائل و  الذاتیة ، التي ھي العائق االكبر عن االتحاد با

  حارستھا . انھا تحول افعالنا العادیة الى فضیلة .
  

  تربطنا باl و تشركنا عادة بحیاتھ .اوالً . الطاعة 
  

تخضع كل  ا) انھا في الواقع تخضع ارادتنا مباشرة لالرادة االلھیة ، و بھذا نفسھ
الخضوع اعظم بقدر  قوانا بحیث ان ھذه القوى خاضعة لالرادة . یكون استحقاق

صدورة عن حریة : ان الخالئق الصامتة تطیع هللا بضرورة طبیعتھا . غیر ان 
یؤدي الخضوع لمواله المطلق باعز ما  سان یطیع باختیار ارادتھ الحرة . بھذااالن

(( بالطاعة ترب االرادة الذاتیة )) . ھكذا یتصل  لدیھ ، و یضحي اسمى الذبائح :
  االنسان باl ، بحیث ال
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ال تكن نزاعھ : ((  یبقى عنده ارادة هللا تعالى ، فیكرر كلمات یسوع البطلیة حین
االستحقاق و مقدس للغایة ،  ) . اتصال وافر 42:22مشیئتي بل مشیئتك )) ( لو 

  باالرادة االلھیة الصالحة ابداً . النھ یوجد ارادتنا ، الخیر االثمن الذي نملكلھ ،
  

تعالى كل قوى  فباتحادھا باl نوحد بھا ان االرادة ھي ملكة كل القوى ،ب) بم
كلھا ،التي نقدمھا بالفقر ، و  اعظم تقادم الخیرات الخارجیةنفسنا . ان ھذه الذبیحة 

� ان الطاعة  اعظم ضحایا خیرات الجسم التي نقدمھا بالطھارة و االماتة . حقا
  ) . 22:15ملو 1الذبیحة )) (  اسمى الذبائح : (( ان الطاعة خیر من

  
دنا بھ عزوجل اتحا ت) ھي ایضاً اثبت و ابقى : ففي اتصالنا السري باl ال یستمر

و هللا شكالً من االتحاد  سوى بعض ھنیھات . اما الطاعة المألوفة فتوطد بین نفسنا
اسمھ فینا . الننا نرید كل ما یریده ، و ال  الدائم ، یجعلنا نستقر فیھ كما یسكن عز

و ال نرفض شیئاً اال ما یطلبھ و یرفضھ . ھذا في الحقیقة  نرید اال یریده : ال نطلب
  و اخلصھا و اكثر ممارسة . ةاصدق صل

  
ً . انھا بطریقة االستنتاج ام كل الفضائل و حارستھا حسب عبارة القدیس  ثانیا

حارستھا )) الفضائل و اغسطینوس الجمیلة : (( الطاعة في الطبیعة العاقلة ھي ام 
.  
  

 تنشيء اتحاد ا) انھا عملیاً تمازج المحبة ، الن المحبة ، حسب تعلیم القدیس توما ،
تعمل في االاردة و  االرادات : (( ان محبة هللا الكاملة تقوم بھذا ، و ھو الصداقة

فبعد ان اعلن ان من یدعي  عدمھا على السواء )) . ألیس ھنا تعلیم القدیس یوحنا ؟
یضیف قائالً : (( اما من حفظ كلمتھ  انھ یحب هللا و ال یحفظ وصایاه فھو كاذب ،

) . اما ھذا ھو ایضاً  5:2یو  1و بھذا نعلم انا فیھ )) (  فذلك قد محبة هللا الحقیقة
حین قال لنا حفظ وصایاه ھو محبة : (( ان كنتم تحبوني  تعلیم المعلم االلھي

  ) ؟ فالطاعة الحقیقیة ھي اذن فعل محبة سام .15:14وصایاي )) ( یو  فاحفظوا
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قال القدیس  كمالنا نشابھ الشھداء ،حتى انھا تجعب) تجعلنا نمارس الفضائل 

تضّحى على مذبح  اغناطیوس : (( ان االرادة و الحكم الذاتیین و جمیع الرغبات
ذاتھ تماماً یموت شھیداً  الطاعة )) . و كما قال القدیس باخومیوس : (( من یمیت

  اعظم من الموت حاالً بطعنة حسام )) .
  

ً كامالً  و ثابت : (( ان  ، و عاطفة سالم عمیق ت) ان الطاعة تخولنا بذلك امانا
) . 165:118( مز الذین یحبون شریعتك لھم سالم جزیل و ما لھم من معثرة ))

یسّھل نیاتنا . الطاعة تفتح مدخل  اذاعملنا ارادة هللا و تممنا اوامر من اقامھم عنھ ،
نھ سوى (( ما الذي یبغضھ هللا و ینتقم م السماء . ال جھنم للمطیعین الحقیقیین :

االرادة الذاتیة فال یبقى جھنم )) ( القدیس برنردوس )  االرادة الذاتیة اذن ؟ ابطلوا
.  
  

و استحقاقات  ثالثاً . اخیراً ان الطاعة تحول مھام الحیاة االكثر اعتیاداً الى فضائل
یشترك في استحاقھا و  كاالكل و التنزه و االشغال . و كل ما یعمل بروح الطاعة

ضد ارادة الرؤساء ، مھما یكن  ینال المكافأة . و بالعكس كل ما یعمل یرضي هللا و
ً ، لیس ھو في الحقیقة سوى عصیان . كثیراً ما تشبھ الطاعة بمسافر  ذاتھ سامیا

بارع : انھ یتقدم كل یوم الى المرفأ ، حتى حین یستقر  یبحر في مركب یدیره ربان
مرفأ االبدیة السعیدة دون تعب  المطیع یبلغ الھدف المرغوب ، و یستریح . ھكذا

 ما اعذب ھذه الفضیلة المتضمنة سائر الفضائل و ما امجدھا ! من كانت وال ھم .
  لھ الطاعة عروساً ال یتألم ، بل یتمتع بالسالم . و ال تسبب الحرمانات

  لھ ايَّ حزن .
  

  فضیلة القوة
  

  
و القوة و  خرین .ینظم عالئقنا مع االل الذي تكملھ الدیانھ و الطاعة ،ان العد

  القناعة ینظمان عالئقنا مع ذواتنا .
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  طبیعة فضیلة القوة
  

المسیحیة  تحدیدھا . ھذه الفضیلة التي ندعوھا قوة النفس و قوة المزاج او الرجولة
العسر الحصول  ، ھي فضیلة ادبیة فائقة الطبیعة توطد النفس في استقراء الخیر

  الخوف من الموت . م لالضطراب من الخوف ، حتىعلیھ ، بدون استسال
  

جھودنا في الخیر  ا) موضوعھا ھو قمع تأثیرات الخوف ، الذي یفضي الى احباط
الفضیلة تھوراً : (( تمتد القوة  ، و تلطیف الجسارة التي یسھل ان تصبح بدون ھذه

  الى الخوف فتنسخھ ، والى الجسارة فتلطفھا . ))
  

  االمور الصعبة . و تحمُّلى فعلین اساسین :مباشرة العمل ،ال ب) تؤول افعال القوة
  
طریق  ) تقوم القوة اوالً بمباشرة امور عسرة و تتمیمھا : في الواقع ان في1ً

علینا اال نخافھا و الكمال صعوبات كثیرة تتجدد دوماً یعسر التغلب علیھا . الفضیلة
ھذا اول افعال فضیلة  عة :بل نقتحمھا ، و نبذل قصارى الجھد في تذلیلھا بشجا

الواجب مھما  یفرض ھذا العمل : الجزم في اتخاذ قصد سریع ، كي نعمل القوة .
تقابل الصعوبات . و یمكن  اقتضى االمر . و الشجاعة و السخاء كي نبذل جھوداً 

ً . و الثبات لمتابعة  ان تزداد ھذه الجھود بنسبة اشتداد الصعوبات بالعمل رجولیا
  العدو ، و معاودة ھجماتھ . لنھایة بالرغم من اصرارالجھود حتى ا

  
المحن الكثیرة  ) و علینا ان نعرف كیف نتحمل الجل هللا ما یبعثھ الینا من2ً

  نكون محرقة لھا . العسرة ، العذبات و االمراض و السخریة و االفتراءات التي
  

ان الثبات حتي  (( كثیراً ما یكون ھذا اصعب من العمل ایضاً . قال القدیس توما :
عن ذلك . اً) تفرض  النھایة اصعب من البداءة )) و یقدم ثالثة براھین عن

بین ان المھاِجم یشعر بانھ متفوق  المقاومة ان یكون لالنسان عدو متفوق یھاجمھ ،
  ) ان من یتحمل الصدمة2ً. 
  
  
  
  

  الفضائل االدبیة
  



 
 

216

و الصعوبات . اال ان یبتدرینازل الصعوبات و یتألم منھا ، اما من یھاجم فلیس لھ 
  الحال ان الشر الحاضر اشد ھوالً من شر یبتدره .

  
مثالً متى  ال تلوبھ الصدمة وقتاً طویالً ،ة تفرض ان یلبث االنسان ثابتاً ،) الجالد3ً

او طویلة المدة .  سمر االنسان مرض طویل في فراشة ، او جرب تجارب شدیدة
  عادة وقتاً طویالً . اً وقتیاً ، ال یدوممن یباشر امراً صعباً یجھد نفسھ جھد

  
  درجات فضیلة القوة

  
  الواجب : اوالً . یحارب المبتدئون بشجاعة المخاوف المتنوعة التي تتعرض تتمیم

  
اثمن من الثروة  ) الخوف من االتعاب و االخطار : یتذكرون ان االنسان خیرات1ً

بذاتھا سوى مقدمة  تو الصحة و الصیت و الحیاة : خیرات النعمة التي لیس
التضحیة بسخاء بالخیرات الزمنیة  السعادة االبدیة . فیستحقون من ذلك انھ ینبغي

و یتحققون ان الشر الوحید الحقیقي ھو الخطیئة .  لكسب الخیرات التي ال تزول .
ل كل الشرور  و من ثم علینا ان نتجنب ذلك باي ثمن كان ، حتى بخطر تحمُّ

  ّض علینا .تنق الزمنیة الممكن ان
  
الحیاء البشري الذي  ) الخوف من االنتقادات و السخریات ، او بعبارات اخرى2ً

الحقیقة یحكم بھا علینا ، او  یحملنا على اھمال واجبنا ، خوفاً من دینونات مخالفة
یفترى بھا علینا ، او من اھانات و مظالم  من استھزاء نتحملھ ، او من تھدیدات

ھم بواسل في ساحة الوغى ، یحجمون تجاه ھذه  من البشرنكون لھا محرقة . فكم 
التھدیدات ! و كم یقتضي االمر ان نھذب الفتیان على ازدراء  االنتقادات او تلك
و على الشجاعة الرجولیة التي تحتقر الرأي العام ، و تتبع  الحیاء البشري ،

  اعتقاداتھا دون خوف او مالمة !
  
  انھ اشد ھوالً من خوف التعُّرض) الخوف من اغاظة االصدقاء : 3ً
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البشر ،  النتقام االعداء . فعلینا ان نتذكر انھ الفضل ان ترضي هللا من ان نرضي
كاذبین ، فان  و ان من یصدوننا عن القیام الدقیق بواجبنا ، لیسوا سوى اصدقاء

اقتھ ایضاً : (( و نخسر صد شئنا ان نرضیھم نخسر ما لنا من الحظوة عند یسوع ،
) . اما نضحي 10:1للمسیح )) ( غال  اني لو كنت بعد ارضي الناس لما كنت عبداً 

تصفیق البشر یزول وال ثبات لھ ، و في  بواجبنا رغبة في شھرة باطلة : ان
هللا القاضي المعصوم عن الغلط . فلننتج مع  الحقیقة ال یجدر بنا سوى استحسان

ھو المجد الصادر عن امانتنا l و ب ان نلتمسھ ،الواج القدیس بولس ان المجد
(( من یفتخر فلیفتخر بالرب . النھ لیس من وّصى بنفسھ ھو  لواجباتنا فقط :

  ) .18و 14:10كو  2من وصتى بھ الرب (  المزكي بل
  

د في ان تقتدي بقوة  ثانیاً . اما النفوس المتقدمة فتمارس جھة القوة االیجابیة ، اذ تجُّ
  ي اعطانا مثالھا یسوع مدة حیاتھ .النفس الت

  
اول ھمیھة ، كي  ) تظھر ھذه الفضیلة في حیاتھ الخفیة : فقد قدم ذاتھ البیھ منذ1ً

عن البشر . وكانت حیاتھ  یعوض عن كل ذبائح الشریعة القدیمة ، اذ ضحي بذاتھ
و االماتة و الطاعة ، ورضي  استشھاداً ، فمنذ میالده عانق بشغف الفقر

اتم عزلة كي یستحق لنا نعمة  و النقي ، و انفرد مدة ثالثین سنة في االضطھاد
حب االتضاع . ھكذا یعلمنا ان نمارس  لتقدیس اعمالنا االكثر اعتیاداً ، و یلھمنا

  الحیاة المشتركة الدقیقة . القوة و الشجاعة في شتى تفاصیل
  
لطویل قبل ا ) تظھر في حیاتھ العمومیة . في ما فرضھ على ذاتھ من الصوم2ً

بشارتھ حین اعلن  بداءة رسالتھ . في حربھ الظافرة التي شنھا على الشیطان . في
االتضاع و التضحیة و  ، خالفاً لمزاعم الیھود ، مملكة روحیة بحثة مرتكزة على

التي بھا فضح الشك ، و حكم  الكفر بالذات ، و على حب هللا ایضاً . في حماستھ
الشریعة . في عنایة الغیرى التي  لتي فسرھا علماءعلى تفاسیر حاالت الذمة ، ا

فاسدة ، و یرفض الملك الذي رغب  كان یجانب بھا االثرة عند الشعب بصفة
  ةالشعب ان یقدمھ لھ . في الطریق
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ً ، التي ھذب بھا رسلھ وازال اوھامھم واصلح نقائصھم و  اللطیفة و الشدیدة معا
التي  ة كرئیس المدرسة الرسولیة . في روح تلك العزیمةادب ذاك الذي اختار

اآلالم و االھانة  اوضحھا و ھو ماض الى اورشلیم ، و قد عرف حقاً انھ ذاھب الى
التي علینا ان نمارس  و الموت . ھكذا قدم لنا مثال تلك الشجاعة الودیعة الثابتة ،

  في عالئقنا مع القریب .
  
الة یطیل في الص حین لم یبرحي ذلك النزاع االلیم ،) تظھر في حیاتھ المتألمة :ف3ً

  في الصالة ))  (( و لما اخذ في النزاع اطالبالرغم من الیبوسة و الضجر :
ً . في ذلك  ) . في السكینة التامة التي ابداھا حین قبض43:22( لو  علیھ ظلما

 في وقار جلستھ امام الصمت الذي لزمھ بین المثالب و تجاه فضول ھیرودس .
العذابات ، التي لم یكن یستحقھا ،  القضاة . في ما برھنھ من صبر االبطال وسط

و ال سیما في ذلك الخضوع االستھزاء ، التي فرضت علیھ . و في ما اشبع من
  الھاديء حین سلم ذاتھ في یدي

  
ً عظیماً  ابیھ قبل موتھ . بذلك یعلمنا الصبر وسط اقسى المحن . ان في ذلك باعثا

ان نبتھل الى ربنا یسوع المسیح كي یاتي  فلكي نحسن النجاح فیھ ، علینا لالقتداء .
لكن علینا ان نساعده في ممارسة ھذه الفضیلة ، اذ  و یسكن فینا بملء قوتھ .

ً  نباشرھا ال  في المناسبات المھمة فحسب ، بل في الف من االعمال الزھیدة ایضا
یقتضي من  ي ممارسة صغار ،التي تؤلف اطوار حیاتنا ، متذكرین ان الثبات ف

  البطولة قدر ما یلزم لالعمال الجلیلة و اكثر .
  

القوة ، كما  ثانیاً . اما النفوس الكاملة فتمارس ال فضیلة القوة فحسب ، بل موھبة
السخي ، اذ تضحي  سنشرح ذلك في طریق االتحاد . انھا تزاول ھذا االستعداد

دید ، و بعمل القائم بجھد دائم التج د الطویلبذاتھا الجل هللا ، و تكاد ھذا االستشھا
  شيء لمجده تعالى . و باحتمال كلكل شيء الجل هللا ،
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االمور الصعبة  اربع من الفضائل تتعلق بفضیلة القوة : اثنتان تساعداننا على عمل

و الصبر و الثبات االلم ، ا على تحمل، اعنى عزة النفس و كبرھا ، و اثنتان تعینانن
اجزاء مكملة لفضیلة القوة و  . انھا في الوقت نفسھ ، بحسب شھادة القدیس توما

  تابعة لھا .
  عزة النفس

  
و ھي  اوالً . طبیعتھا ، ھي التي تدعى ایضاً عظیمة النفس او شھامة الخلق

القریب . تختلف  و استعداد شریف سخي كي یقوم االنسان بامور عظیمة الجل هللا
و یلتمس الرفعة على االخرین  عن الطمع الذي ھو بعكس ذلك انانیة من جوھره ،

االغراض فھي العالمة الفارقة لعزة النفس  بالسلطة  او باالمجاد . اما النزاھة عن
  : النھا ترغب في خدمة االخرین .

  
ً شریفة ، عندھا مثال اسمى و افكار سخیة . ان  ا) عزة النفس تفرض اذن نفسا

  نفساً شجاعة تعرف ان تجعل حیاتھا متآلفة مع اعتقاداتھا .
  

افعال سنیة  في كل  ب) تظھر عزة النفس ، ال في عواطف شریفة فحسب ، بل في
النظام المدني باصالحات  نظام : في النظام العسكري باعمال باھرة . و في

في النظام الفائق و او سواھا . عظیمة . او بمشاریع كبرى صناعیة او تجاریة
دوماً جھود سخیة لكبح اھواء النفس ، و  الطبیعة تظھر بمثال اعلى للكمال ، تتبعھ

راھنة ، و ممارسة الرسالة بكل اشكالھا ، و  التفوق علیھا بغیة اكتساب فضائل
كل ذلك دون خوف من المخاطرة بالثروة و  تأسیس اعمال خیریة و ادارتھا .

  یضاً .الصحة و الصیت و الحیاة ا
  

 ً من عثرة ،  التي تتردد عن خوف مفرط. النقیصة المضادة ھي الجبانة ، ثانیا
نرتكب ما ھو في الحقیقة  فیلبث الجبان في الخمول . فلكي نتجنب بعض ورطات

شیئاً ، و ھكذا نبذر حیاتنا . فمن الواضح  اً  : ال نعمل ، او نكاد ال نعملافظع ُخرقْ 
  ل من ان نلبث في الخمول .افض ان التعرض لبعض ازدراءات
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  عزة النفس و سخاؤھا
  

  
النفس او  اوالً . طبیعتھا . متى كان لالنسان نفس نبیلة و قلب كبیر یزوال كرم

ضخمة توجبھا ھذه  سخاءھا ، یحملھ على ان یأتي اعماالً مجیدة ، فیبذول نفقات
  االعمال .

  
ن یوحیان ھذه االعمال ،عندئذ ال تكون ا) ان الكبریاء و الطمع بعض االحیا

نرفع تلك الرغبة الطبیعیة  فضیلة . لكن اذا قصدنا بھا مجد هللا ، او خیر نظرائنا
ً ، نبذل دراھمنا في  في العظمة الى ما فوق الطبیعة ، و بدل اكثار مالنا دائما

س و في تشیید كنائصناعیة و بنایات عامة ، مشاریع عظیمة شریفة ، و في اعمال
و جامعات ، و بكلمة ، نبذھا في كل ما یعزز الخیر العام :  و مستشفیات و مدارس

فضیلة تجعلنا ننتصر على ما ھو كامن فینا ، من التعلق الطبیعي  عندئذ تكون
  و الرغبة في انماء دخلنا . بالمال

  
ان افضل  ب) ھي فضیلة سامیة یجب ان نحث االغنیاء علیھا ، اذ نبین لھم

بجودة هللا و  ا تأتمنھم علیھ العنایة االلھیة من الثروات ، ھو االقتداءاستعمال لم
ً من نقص  سخائة في صنائعھ . كم من المؤسسات الكاثولیكیة تعاني الیوم ضیفا

على جمعھ من المال ، اما  اسباب المعیشة ! اما في ذلك تصرف شریف بما قدرنا
ً في السماء  كم من المؤسسات یجب  ؟ھذه افضل وسیلة كي نشید منزالً غنیا

الجدیدة : تارة الحاجة النشاء كنائس  انشاؤھا ؟ فلكل عصر نصیب من الحاجات
ً یجب تخفیف الفاقة العمومیة ، و  ومدارس ، و تارة العالة خدام الدیانة . احیانا

خیریة جدیدة ، كجمعیات لتھذیب االوالد ، حضانة  مراراً ینبغي تاسیس اعمال
و صنادیق و مالجئ الخ . ففي ذلك مجال مفتوح لكل ذي و نقابات  االحداث ،

الفضیلة  ال یقتضي االمر ان یكون االنسان غنیاً كي یمارس ھذهو ذي ثروة . حمیة
انسان بحكمة و بسخاء  . لم یكن القدیس منصور دي بول غنیاً . مع ذلك ھل عمل

؟ النفس خیریة بنجاح مستمر  ملكي مثلھ نحو كل اشقاء عصره ، و اسس اعماالً 
  النبیلة تجد وسائل لالعمال الخیریة .
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  ثانیاً . اما النقائص المضادة السخاء فھي التقتیر و التبذیر .

  
النفقات بحسب  و ال یدري ان یعدلیر او االمساك یوقف حمیة القلب ،ا) فالتقت

ً . ب) اما او  اھمیة العمل الواجبة مباشرتھ ، و ال یعمل اال امراً زھیداً  حرجا
مفرطة ، و الى اسراف مالنا دون  التبذیر فبعكس ذلك یدفع بنا الى بذل نفقات

 ناً نتجاوز ایضاَ اسباب معیشتنا فیھ ، و احیا حساب ، و تناسب مع العمل المشروع
فمن خصائص الفطنة ان تحفظ حد االعتدال بین ھذین  و یسمى  كذلك بعزقة .

  االفراطین .
  

  الصبر
  

ً l و  طبیعتھ . ھو فضیلة مسیحیة تجعلنا نحتمل ، مع اتزان النفس اوالً . حبا
، لو نصیر قدیسین  اآلالم الطبیعیة و االدبیة . نتحمل كلنا كيباالتحاد بیسوع ،

ال  غیر ان الكثیرین و ببواعث فائقة الطبیعة .عرفنا ان نفعل ذلك ببسالة ،
ً بلعن الیتحملون اال بتضجر و تمرمر ، ً . و غیر عنایةو احیانا ھم االلھیة ایضا

ثمرة صبرھم . اما الباعث الحقیقي  و ھكذا یفقدونیحتملون عن الكبریاء او طمع ،
 192لالرادة االلھیة ( راجع آخر صحفة  الواجب ان یلھمنا االحتمال فھو االمتثال

الذي یساعدنا على ذلك ھو االمل بالمكافأة   من الكتاب االول ) . ب) و الباعث
من الكتاب االول ) . غیر ان  194( راجع آخر صفحة  دیة ، التي تكلل صبرنااالب

فاذا كان یسوع الطھارة في یسوع المتألم و المائت عنا . التأمل المحرك االقوى ھو
ً لنا ، و ألجل افتدائنا و  بالذات قد ً طبیعیة وادبیة حبا قاسى ببطولة عظمى آالما

 حن المجرمین الذین سببنا لھ التألم ، بتحملالیس من العدل ان نرتضي ، ن تقدیسنا
تطھیرنا و تقدیسنا  كي نساعده على عملو الجل النیات ذاتھا مثلھ ،عھ ،العذابات م

النفوس النبیلة السخیة  و نشترك في مجده ، بعد اشتراكنا في عذاباتھ ؟ اما،
عمل و ھكذا تیسوع المخلص ، فتضیف الى ذلك باعث الرسالة : تتألم لتتمم آالم

من الكتاب االول ) . ھنا سر صبر  51على فداء النفوس . ( راجع آخر صفحة 
  القدیسین البطلي و محبتھم للصلیب .
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  ثانیاً . ان درجات الصبر تقابل ثالثة اطوار الحیاة الروحیة .
  

برجاء  معتصمین و بدون تذمرالبتداء ، كأنھ آت من عند هللا ،ا) ُیقبَل االلم في ا
وبھم ، و و لتطھیر قل الخیرات السماویة ، فیقبلھ المبتدئون تكفیراً عن الخطایاھم

ً الحزن و القنوط .لقھر امیالھم المشوشة ، یقبلونھ بالرغم من مقاومة  خصوصا
انھم على كل حال یخضعون  و ان طلبوا ابتعاد الكاس عنھم ، یضیفونالحس ،

  لالرادة االلھیة .
  

المسیح كي  ثانیة یعانقون اآلالم بحرارة و حزم ، متحدین بیسوعب) في الدرجة ال
ً بھذا الرأس االلھي . یحبون اذن ان یجولوا معھ في ھذه الطریق  یزدادوا شبھا

و یحمدونھ و یحبونھ في  االلیمة ، التي تتبعھا من المذود الى الجلجلة ، یدھشون
في المذود الحقیر ، حیث  و اعتزالھ كل حاالت العذاب التي مر فیھا : في مسكنتھ

الحقیرة ، في المشاق و االتعاب و في  تألم من كفران البشر بجمیلھ . في االعمال
الطبیعیة و االدبیة حین آالمھ الطویلة و  اھانات حیاتھ العامة . و ال سیما االوجاع

(( اذ قد تألم المسیح في الجسد فتسلحوا انتم  الموجعة . فیتسلحون بھذه الفكرة :
ً بھذا العزم عینھ فان منای ) . 1:4تالم بالجسد یراح من الخطیئة )) ( بطر  ضا

االلم و الحزن . یتمددون بحب على الصلیب بجانب  یشعرون بانھم اشجع ازاء
ً لھ . ) . حین یشتد المنا نلقي 19:2(( صلبت مع المسیح )) ( غال  یسوع وحبا
ا الباكون اآلن فانكم یسوع فتسمعھ یقول . (( طوبي لكم ایھ نظرة حب الى

طوبى لكم اذا ابغضكم الناس و نفوكم و عیروكم و نبذوا اسمكم نبذ  ستضحكون .
  ) . اما املنا مقاسمتھ المجد في السماء ، فیجعل الصلبان التي 21:6( لو  شریر ))

) .  17:8( رو  نكابدھا معھ اكثر احتماالً : (( ان كنا نتألم معھ لكي نتمجد معھ ))
 ً تعزیتھ ، و ان تتمیم  نّسر باوھاننا و محننا عالمین ان التألم مع المسیح ھو واحیانا

كي نحبھ اكثر في استعدادنا  آالمھ ھو ان نحبھ على االرض اكمل محبة ، و ھو
  ) . 9:22كو2( لتستقر في قوة المسیح )) (( و بكل سرور افتخر باوھانياالبدیة :

  
  و ھي الرغبة في االلم و حبھثة ، ت) ھذا ما یقودنا الى الدرجة التال
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على  الجل هللا ، الذي نشاء ان نمجده ، و ال جل النفوس التي نرید ان نعمل
و الكھنة  تقدیسھا . ھذا ما یالئم الكاملین ، و السیما النفوس الرسولیة ، و الرھبان

،اذ قدم ذاتھ  و النفوس المختارة . تلك ھي عواطف ربنا یسوع منذ دخولھ العالم
صبغة آالمھ  و كان یوضحھا باعالنھ رغبتھ في ان یصطبغة ،محرقة البی

  ) . 50:12الموجعة : (( لي صبغة اصطبغ بھا و ما اشد تضایقي حتى تتم ))( لو 
  

یحبون االمجاد  قال القدیس اغناطیوس : (( كما ان اھل العالم المتعلقین باالرض ،
یرغبون في كل ما  ا المتقدمون في طریق الروحو السمعة الطیبة و الظھور ، ھكذ

الكاذبة و االھانات ، اذا  یضاد روح العالم ، و یتحملون الفضائح و الشھادات
یجعلنا نحب الصلبان و  ال شيءاھانة هللا و عثار القریب )) .  امكنھم  دون

ایجب ان  و المصلوب االلھي . على ھذا االسلوب ،  سوى حب هللاالھانات ،
ً خارقة ، إما لكي  الى ما ابعد ، و نقدم ذواتنا l كمحرقة نطلب الیھ  نتجھ آالما

بعض القدیسین عملوا ذلك ، الیوم  نعید لھ المجد و اما الكتساب نعمة عظمى ؟ ان
ً توجد نفوس مندفعة الیھ . فمن الحكمة اال نشیر بھ بوجھ عام : فكثیراً ما  ایضا

 ُيَ◌فكَُّر فیھ یسببھ االدعاء . انھا على ما سخاء ال یحمل على الوھم ، یدفع الیھ
(( نعمل في اوقات حرارة خارجیة ظاھرة ، فمتى افقضت  یقول االب سمدت :

نشعر بعجز كبیر عن اتمام افعال البطولة في االمتثال و الخضوع  ھذه االوقات ،
 تذمر كانت قویة في المخیلة . فینشأ عن ذلك تجارب قاسیة جداً و یأس او ، التي

ایضاً من العنایة ... تلك مصدر ضجر و عراقیل كثیرة لمرشدي النفوس )) . اذن 
و اذا شعرنا باننا محمولون على  علینا االنطلب لذواتنا آالماً و محناً خصوصیة .

  سماحھ . ذلك ، فلنستشر حكیماً و ال نعمل بدون
  

  الثبات
  

دون ان نرزح من ، عة و االحتمال حتى النھایةیقوم الثبات في الجھد و المصار
  ةنالتعب و الیأس و الجبا
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و نسأم من  اوالً . یرینا االختبار اننا بعد الجھود المتكررة  نتعب من عمل الخیر
وقتاً طویالً فیھا  كدَّ ارادتنا دائماً . ھذه مالحظة القدیس توما : (( مقاومة الصعوبة

ال تثبتھا االیام و  ضیلة راسخة طالمامع ذلك ال تكون الفاصة )) .صعوبة خ
  العوائد المتأصلة في اعماقھا .

  
بھ من تجدید  ھذا االحساس بالعیاء یولد القنوط و الرخاوة ؛ و الضجر الذي نشعر

او الیأس . عندئذ ،  جھودنا یخمد نشاط االرادة و یولد نوعاً من االنحطاط االدبي
و ننقاد الى تیار امیالنا  ما خسراه محبة اللذة و التأسف من حرمانھا یستعیدان

  الردیئة .
  

ان الثبات ھو  ) علینا ان نتذكر قبل كل شيء ،1ًثانیاً . لمعارضة ھذا الضعف : 
االول ) . فعلینا اذن ان نطلبھا  من الكتاب 43عطیة الھیة بالصالة ( انظر صفحة 

بصواب  الموت ، و بشفاعة من ندعوھا بالحاح ، متحدین بمن كان ثابتاً حتى
  العذراء االمینة .

  
ً ان نجدد اعتقاداتنا في قصر الحیاة ، و في المكافأة2ً التي تكلل  ) علینا ایضا

الجھود و الضجر على  جھودنا : فاذا كانت االبدیة لراحتنا ، فھذا یستحق بعض
و ترجرج ، فھذا ما یقتضي  االرض . و ان شعرنا ، بالرغم من كل ذلك بضعف

باحتیاج شدید الیھا ، مرددین صالة  مة الثبات ، التي نحسان نطلب بالحاح نع
  ما تأمر و مرني بما تریدة )) . القدیس اغسطینوس : (( اعطني اللھم

  
نعمة هللا الكلیة  ) اخیراً نستأنف العمل بشجاعة و حرارة جدیدتین ، متكلین على3ً

ان هللا یطلب منا  متذكرین القدرة ، بالرغم من قلیل النجاح الظاھر في اختباراتنا ،
 ً الى بعض االنفراج و التسلیة : ال یقدر  السعي ال النجاح . الننس نحتاج احیانا

التعزیة . اذن ال یبفي الثبات الراحة  االنسان ان یعیش طویالً بدون شيء من
الخالص ھي ان نتخذ الراحة بالمطابقة  الشرعیة : استراح لكي تعمل افضل !

  القانون او اوامر مرشد حكیم . الرادة هللا ، بحسب نصوص
  

  15- 2الالھوت النسكي 
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  تكمیلھا وسائل الكتساب فضیلة القوة أو
  

من ھذا  92الى ما قلناه عن تدریب ( االرادة في الصفحة  يءقبل كل شيء القار
  بموضوعنا . الكتاب ) مضیفین الیھ بعض مالحظات تتعلق باالكثر

  
النظام الفائق  ر من نفسناو بالثقة المطلقة باl . بما اننا فيیقوم سر ثباتنا بالحذ

النعمة ، فتشترك في  الطبیعة ، عاجزون عن فعل شيء من الصالح بدون معونة
(( من یثبت فّي و انا فیھ  قوة هللا نفسھا فال نغلب ، اذا جدینا و اتكلنا على یسوع :

  ) . 5:15تعملوا شیئاً )) ( یو فھو یأتي بثمر كثیر النكم بدوني ال تستطیعون ان
) . لذلك یكون المتضعون  13:4(فیلیبي  (( اني استطیع كل شيء الذي یقویني )) 

ضعفھم بثقتھم باl : اذ ان ھاتین العاطفتین ھما  اقویاء ، عندما یقرنون معرفة
في النفوس . فان كان البحث عن المتكبرین او المدعین ،  اللتان یجب ان ننمیھما

من النفس ؛ و ان كانت معاملتنا مع الفزعین او مسیيء الظن ،  د على الحذرفلنشد
  على الثقة باl شارحین لھم كلمات القدیس بولس : (( اختار هللا الضعیف فلنشدد

الموجود  من العالم لیخزي القوي و اختار هللا الخسیس من العالم و الحقیر و غیر
  ) . 28:27كو 1لیبطل الموجود )) ( 

  
العمل بحسب ھذه  نا ان نضیف الى ھذین االستعدادین اعتقادات عمیقة و اعتیادعلی

  االعتقادات .
  

ا) اعتقادات مؤسسة على الحقائق الكبرى ، اخصھا غایة االنسان ،و غایة 
و الكراھیة  المسیحي ، و ضرورة التضحیة بكل شيء للحصول على ھذه الغایة

و ضرورة اخضاع  ئق الوحید عن غایتنا .التي یجب ان تلقیھا فینا الخطیئة ، العا
تلك ھي في الواقع  ارادتنا الرادة هللا كي نجانب الخطیئة و نبلغ غایتنا الخ ..
الذي یخولنا الحمیة  االعتقادات التي ھي المبادئ القائدة تصرفاتنا والمحرك

  . الضروریة للتغلب على الموانع
  

  . عتقادات لذلك یقتضي االمر ان نعتاد العمل بحسب ھذه اال
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 الرتابةو،او تحریض الھوى المفاجيء یجذبنا فال ندع اذن الھام الفرصة یجرنا
(routine)  او المنفعة الشخصیة یذھبان بنا . بل فلنخاطب ذواتنا قبل العمل بمثل

 من ابدیتيهللا و ھذه العبارات : ما ھذا بالنسبة لالبدیة ؟ ھل یقربني ھذا العمل من
اذ نعید كل شيء الى عنھ . و السعیدة ؟ فاذا كان الجواب نعم افعلھ . و ان ال ،احجم

لكي نذلل الصعوبات ،  و نكون اقویاء .االخیرة نعیش بحسب اعتقاداتنا ، الغیة
الشجاعة ، یحسن ان نسبق و ننظر فیھا ، و نصدھاوجھاً لوجھ ، و نتسلح علیھا ب

ال یضن بھا علینا في وقت على نعمة هللا التي و باعتمادنا لكن دون مبالغة فیھا ،
  فنظرنا فیھا نكاد ان نكون قد ذللناھا . ان صعوبة سبقناموافق .

  
ال ننس انھ ال شيء یجعلنا نستبسل مثل محبة هللا : (( ان المحبة قویة اخیراً ،

ا شجاعة و باسلة حین یجب ان 6:8كالموت )) ( نشید  ) . فاذا جعلت المحبة أم�
عن اوالدھا ، فما الذي ال نعملھ محبة هللا متى كانت متأصلة في النفس ؟ ھي تدافع 

التي اوجدت الشھداء و العذارى و المرسلین و القدیسین ؟ حین یحدث القدیس 
بولس ما مر فیھ من المحن و الضطھادات و ما قاساه من اآلالم ، نسال انفسنا ما 

  و نفسھ یقول نفسھ لنا :الذي كان یقوي شجاعتھ وسط جم من المصائب . ھ
) . لذلك ال یھتم بالمستقبل . (( النھ من 14:5كو2(  (( ان محبة المسیح تحثنا )) 

) ؟ فیعدد المحن التي یمكنھ ان 39:8المسیح )) ( رو یقدر ان یفصلھ عن محبة
یسبق فینظر فیھا اذ یضیف قائالً : (( انھ ال موت وال حیاة و ال مالئكة و ال 

وات و ال اشیاء حاضرة و ال مستقبلة و ال علو و ال عمق و ال خلق رئاسات و ال ق
 28:8آخر یقدر ان یفصلنا عن محبة هللا التي ھي في المسیح یسوع ربنا )) ( رو

على ان یجب یقول ما كان القدیس بولس یقولھ ،) .یستطیع كل مسیحي ان 29و
الھ حصني ))  الھھ باخالص . عندئذ یشترك في قوة هللا نفسھا : (( انك انت

)2:42. (  
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لطف ذلك لت اذا كانت القوة ضروریة لقمع الخوف ، فلیست القناعة باقل ضرورة

التي تبعدنا عن هللا باسرع سھولة . ھي فضیلة ادبیة فائقة الجاذب الى اللذة ،
لطف الجاذب الى اللذة  ضبطھا الذوق واللمس وو ال سیما لذات الحسیة ،الطبیعة ت ت

  في حدود الحشمة .
السیما المتعلقة بعملي الحیاة العضویة موضوعھا . تلطف كل لذة حسیة، و

كل عمل غایتھ حفظ ورب اللذین یحفظان حیاة الفرد ،العظیمین : االكل و الش
بھذا نفسھ وفائقة الطبیعة ، و النوع . فالقناعة تجعلنا نستعمل اللذة لغایة شریفة

بما ان اللذة جذابة و تجرنا ومارستھا بحسب اوامر العقل و االیمان .تلطف م
تحملنا على االماتة ، حتى في بعض  بسھولة الى خارج حدود االستقامة ، فالقناعة

 118كما تكلمنا في الصفحة  على الھوى . امور جائزة كي نتحقق سلطان العقل
للذة المتعلقة بالتغذیة ، اتباعھا لتطیف ا من ھذا الكتاب ، عن القواعد الواجب

سنتكلم فیما للذة المرتبطة باتنشار النوع . وتنظم ا سنبحث ھنا عن الطھارة التي
  الوادعة .وھما االتضاع  المتعلقتین بالقناعة و بعد عن الفضیلتین

  
  الطھارة

  
اللذات الشھویة .  الطھارة ھو كبح كل ما ھو غیر مرتب من ھدفمفھومھا . ان 

تناسل البشر بانتقال الحیاة  ه اللذات سوى غایة واحدة ، ھيالحال لیس لھذو
  بممارسة الزواج الشرعي . و كل لذة خارج ذلك محرمة .

  
االطھار  بكل صواب تدعي الطھارة فضیلة مالئكیة ، النھا تقربنا من المالئكة

جسدنا وحواسنا  بطبیعتھم . انھا فضیلة شاقة الننا ال نبلغ الى ممارسة اال بتذیب
، ھي صعبةاالختیاریة . . ھي فضیلة لطیفة تشوھھا اخف الھفواتمعھاباالماتةوق

 ثبات .مقاومة االھواء بسخاء والننا ال نقوى على حفظھا اال ب
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) لھذه الفضیلة درجات كثیرة : تقوم اوالھا بان نتجنب باعتناء ، 1ًدرجاتھا . 
  فعل یضاد ھذه الفضیلة .الرضى بكل فكر او تصور ، او حس او 

) ثانیتھا تقصد حاالً و بحماسة ابعاد كل فكر ، صورة او تأثیر یمكن ان یسود 2ً
  بھاء ھذه الفضیلة .

  
و تقوم ھود طویلة و بممارسة محبة هللا ،) ثالثتھا التي ال تكتسب عادة اال بعد ج3ً

ل تتعلق حتى انھ اذا دعانا الواجب للبحث عن مسائبضبط الحواس و االفكار ،
  بالطھارة ، بالطھارة ، یجب ان نعملھا بھدوء و سكینة كغیرھا .

حركة مشوشة ،  ) ھناك اخیراً من یفوزون بنعمة خصوصیة ، فیخلون من كل4ً
كما ُخبّر عن القدیس توما بعد تغلبھ في ظرف حرج .انواعھا . العفة على نوعین : 

ً  العفة الزوجیة التي تالئم المتزوجین زواجاً  لعفة التي تالئم غیر او. شرعیا
بایجاز نتوسع في الثانیة ، من حیث انھا  فبعد ان نبحث عن االولىالمتزوجین .

  تالئم خصوصاً المدعوین الى التبتل الرھباني او الكنسي .
  
  

  العفة الزوجیة
  

حسب تعلیم  مبدأ . ال یغرب عن بال االزواج المسیحیین ابداً ان الزواج المسیحي
و رمز االتحاد المقدس الكائن بین المسیح و الكنیسة : (( ایھا ھولس ،القدیس ب

الرجال احبوا نسائكم كما احب المسیح الكنیسة . و بذل نفسھ الجلھا لیقدسھا 
) . علیھم اذن ان یتحابوا و یتبادلوا االحترام و 25:5مطھراً ایاھا ... )) ( افسس 

الول ) . ان اول مفاعیل من الكتاب ا 238یقدسوا بعضھم بعضاً ( انظر الصفحة 
   ھذه المحبة ھو اتحاد القلوب اتحاداً ال تنفصم عراه ،ثم امانة متبادلة ال تنقض .

  
(( احفظوا اذن ایھا  امانة متبادلة . ا) نقتبس ھنا فكرة القدیس فرنسیس سالس :

  الرجال لنسائكم محبة رقیقة ثابتة قلیبة ... اذا
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ً عن ذلك بمثلكم .شئتم ان تخلص  قال  نساؤكم االمانة لكم ، اروھن درسا
نسائكم ان  غریغوریوس النزینزي  : (( بایة جسارة تطلبون الطھارة منالقدیس
شرفكن بطھارتكن  تعیشون بالفسق ؟ )) لكن انتن ایتھا النسوة اللواتي یقترنكنتم 

ن ان یسود نقاء بغیرة و التسمح حشمتكن اقراناً ال ینفصم ، حافظین على مجدكنو
كل انواع التھجمات مھما كانت صغیرة ،  سمعتكن اي نوع من الخالعة . اخشین

كل من جاء یمدح جمالكن لیكن عندكن ذا ریبة و ال تسمحن ابداً ال حد ان یتملقكن.
 اما من زاد على مدحكن ازداء رجالكن یھینكن جداً ، فاالمر واضح انھو لطفكن. 

ل قد بلغ بكن الى منتصف طریق الھالك ، الن نصف ال یرید اھال ككن فقط ، ب
الصفقة تتم مع البائع الثاني ان سئم االول )) .ال شي یثبت ھذه االمانة المتبادلة 

خصوصاً الصالة المشترك في تالوتھا .على و افضل من ممارسة العبادة الحقیقیة
دون تقوى النساء ان یتمنین الزواجھن التشرب في عذوبة التقوى ، الن الرجل ب

یكون حیواناً شرساً قاسیاً عنیفاً . و على الرجال ان یتمنوا لنسائھم روح العبادة ، 
عرضة للسقوط و لتسوید فضیلتھا و الن المرأة بدون العبادة تكون سریعة الزلل ،

.  
  

ب) یجب ان تكون المساعد المتبادلة بین كلیھما عظیمة جداً ، و الیكون كالھما 
كان احدھما اذن في  حتي أل تنشأ بینھما فتنة و خصام . فان غضوبین معاً و فجأة

  یعود السالم سریعاً . حالة غضب ، فعلى الثاني ان یالزم السكینة حتى
  

بطھارة نیاتھم  واجب الزواج . على االزواج ان یحترموا قداسة السریر الزواجي
  حشمة عالقاتھم .و
  

ارة : (( و اآلن یارب انت تعلم انى ا) فلتكن نیاتھم كنیة الفتى طوبیا حین تزوج بس
ال بسبب الشھوة اتخذ اختي زوجة و انما رغبة في النسل الذي  یبارك فیھ اسمك 

) . ھذه غایة الزواج المسیحي االولى : الحصول  9:8الى دھر الدھور )) ( طو 
  على اوالد یربون بخوف هللا و محبتھ ،
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ً من مواطني السماء .اویھذبون على التقوى و اما الغایة  لحیاة ، كي یكونوا یوما
الثانویة فھي المساعدة على تحمل مشقات الحیاة و التغلب على االھواء باخضاع 

  اللذة للواجب .
  

ما یعَّزز انتقال  ب) فلیكمل الزوجان اذن واجب الزواج بامانة و حریة . ان كل
یضع مانعاً لھذه الغایة االولیة  ل فعلالحیاة لیس ھو بجائز فقط ، بل مشرف . انا ك

االولى . فلنعتبر وصیة القدیس بولس  ھو اثم كبیر ، النھ یتجھ ضد غایة الزواج
ھذه : (( ال یمنع احد كما اآلخر عن ذاتھ اال على موافقة الى حین لكي تتفرغا 

  للصالة ثم عودا الى ما كنتما علیھ لئال یجربكما الشیطان لعدم عفتكما ))
  ) . 5:7كو 1(  
  

كذلك في  ج) تفرض القناعة في ھذا الواجب كما تفرض في استعمال الغذاء .
التصرف بالعفة  بعض حاالت ، حیث علم الحفاظ على الصحة و الحشمة یقتضیان

و متى اللذة للواجب ، اعتدنا ان نخضع متى بعض الزمن . ال ننجح في ذلك اال
 ً و . الشدیدة في الشھوة یخمد الرغبة التمسنا من قبول االسرار المتواتر ،عالجا

دوماً على النعمة لمزاولة اشق  و اننا بالصالة تحصللنتذكر انھ ال شيء مستحیل ،
  الفضائل .

  
  العفة او التبتل

  
اذن على  العفة الطلقة واجبة على كل انسان غیر مقید برباط زواج شرعي .

االرمال المقدسة .  الةالجمیع ان یحفظوا العفة قبل الزواج ، كذلك من ھم في ح
ا في الحالة الرھبانیة او  لكن من النفوس ما ھي مدعوة لحفظ العفة مدى الحیاة إمَّ

نسن لھؤالء قواعد خصوصیة لحفظ  الكھنوت ، و اما في العالم ایضاً . فیحسن ان
  الطھارة الكاملة .

  
ا سائر عنھ ال یمكن حفظھا ما لم تدافعان الطھارة فضیلة نحیفة لطیفة ، الحالو

اع ، اوال االتض الفضائل . انھا قلعة تفتقر الى حصون تحمیھا . و ھي اربعة :
ً االماتة ، التي اذ  و الھرب من اسباب الخطر .الذي یولد الحذر من النفس ، ثانیا

 ً االجتھاد في واجبات الحالة ،  تكافح محبة اللذة تصیب الشر في جرثومتھ . ثالثا
  لفراغ .الذي یسبق فینظر في اخطار ا

  
  الالھوت النسكي



 
 

231

  
ً محبة هللا ، ان  التي اذ تمأل القلب تصده عن التھمك في المودات الخطرة .رابعا

قادرة ان  بلبع ال على رد ھجمات العدو فحسب ،النفس قادرة وسط ھذا المر
  تتكمل في الطھارة .

  
  االتضاع حارس الطھارة

  
من اخطار كثیرة  علنا في مأمنینشأ عن ھذه الفضیلة ثالثة استعدادات اساسیة ، تج

: . lالصدق في االعتراف الخطر الھرب من اسبابالحذر من النفس و الثقة با ..  
  

تسقط في  ا) الحذر من النفس ترافقھ الثقة باl . و في الواقع ما اكثر النفوس التي
اذ الوثنیین الذین ،  الدنس عن كبریاء و ادعاء . الحظ القدیس بولس بشأن الفالسفة

(( لذلك اسلمھم هللا الى اھواء  یفتخرون بحكمتھم ینقادون الى كل نوع من القبائح :
ھذا ما یشرحھ االب اولیھ : (( ان هللا الذي ال یطیق  ) . 26:1الفضیحة )) ( رو 

یواضعھا الى اقصى حد� . و اذ یرغب ان یعرفھا في النفس ، احتمال الكبریاء
 عن الثبات في الخیر ... یسمح انالشر ووعجزھا بذاتھا عن مقاومة  ضعفھا

آخرھا ،  تتمرس بھذه التجارب الھائلة فتنزعج ، و تسقط بعض االحیان فیھا حتى
بحیث انھا اكثر الجمیع فحشاً ، فتترك بعدھا اكبر عار )) .متى تحققنا بعكس ذلك 

l صالة القدیس فیلبس نیري  نكررر اھل بذواتنا ان نكون اطھاراً ،اننا غی
  اال فانھ یخونك )) .و متضعة ھذه : (( الھي احذر فیلبسال
  
ارتكبوا خطایا ثقیلة :  ) ینبغي ان یكون ھذا الحذر شامالً : ھو ضروري لمن1ً

معرضین للسقوط ثانیة . و لیس  الن خطر التجربة یعود ، فیكونوا بدون نعمة هللا
یرجع یوماً : الن خطر التجربة  طھارتھم ھذه الحذر باقل ضرورة لمن حفظوا

عندنا من قلة االختبار في الجھاد . یجب ان یستمر  یكون اشد ھوالً ، بنسبة ماو
  آخر الحیاة : اما كان سلیمان فتى حین اعطى نفسھ مداھا في حب ھذا الحذر حتى
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في سن  النساء ؟ قد كان مغویا طھارة سوسنة شیخین . فالشیطان الذي یھاجمنا

ً . وة االكھول الشھوة الكامنة  التجربة ترینا ان نیرانشد ھوالً من ان نظنھ مغلوبا
حرارة الحیاة . یفرض و تحت الرماد ، تضطرم بحرارة جدیدة ، ما بقي فینا رمق

ً على اقدس النفوس : الن الشیطان یتوق الى اسقاطھا في االثم  ھذا الحذر ایضا
 نصب لھا اغدر الحبائل . اذن الی، والخاملة اكثر من رغبتھ في اسقاط النفوس

ال الى قداستنا ضیناھا في الطھارة ، والطوال التي ق االطمئنان الى السنین  ینبغي
  أو حكمتنا .

هللا ال یسمح ان  ) یجب مع ذلك ان تصحب الثقة المطلقة باl ھذا التیقظ . الن2ً
ً ال نتجرب فوق قوانا . وال یطلب الینا المستحیل : یعطینا ً كي احیانا نعمة سریعا

  لنحصل على نعمة افعل . ندفع التجارب ، و احیاناً یعطینا نعمة الصالة ،
  

فیھ القوة على  قال االب اولیھ : (( علینا ان نعتصم داخلیاً بیسوع المسیح كي نَْلقى
بھذه الطریقة من عجزنا  مقاومة التجارب ... انھ یشاء ان نمتحن حتى اذا حذّرنا

ما ینقصنا من القوة )) . فان  ى معونتھ  نلجأ الیھ كي نستمد منھھذا و من حاجتنا ال
نرفع ایادینا الى السماء كي نستغیث و ،جربة یجب ان نجثو على ركبنااشتدت الت

lط ؛ یجب ھذه الجلسة تبتھل بذاتھا الى هللا فق الن ال  . فنرفع ایادینا الى السماء با
اننا نحتمل . وذواتنا ابداً مدى ھذا الزمن اننا ال نلتمس ،ایضاً ان نصرح لھ توبتنا

سائر مشقات الجسم حتى مشاق الشیطان ایضاً احرى من ان و كل اآلالم الداخلیة
  نلتمس ذواتنا .

  
(( ان  بعد اخذ ھذه االحتیاطات كلھا نقدر ، دون شك ، ان نعتمد على معرنة هللا :

ً لتستطیعوا هللا امین ال یدعكم تجربون فوق طاقتكم بل یجعل مع التجر بة مخرخا
ورودھا : فھذا  ) . علینا اذن اال نخاف التجربة قبل 13:10كو1ان تحتملوا )) ( 
  و ال نخشاھا حین تھاجمنا ، فباعتصامنا باl ال نغلب .سبب ال جتذابھا .

  
امرأة اال في  ب) امران تجب صیانتھما : فضیلتنا ، و صیتنا ، لذلك یجب اال ترشد

 من الكتاب االول ) . 221فحة االعتراف ( راجع ص
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متذكرین  و لنحتط من االنقیاد الى مؤانسات الفتیان و الفتیات التي تبلبل الحواس ،
مالئكتھم یعاینون وجھ  انھم ھیاكل الروح القدس الحیة و اعضاء المسیح ، و ان

الجلسة بزینتنا ، ونجانب العنایة  هللا . علینا ان نتضع فاالتضاع حارس الطھارة ،
المخنثة و النظر المدلل ، ھذه االمور التي تالحظ في االكلیركي الحدث او الكاھن 

یا لیتھ یقف عند ھذه الحد قبل ان تتعرض حاالً. و او الراھب فتتعرض سمعتھ
  فضیلتھ .

  
ونحبط حیلھ  ،لبنا لمرشدنا فنجانب حبائل العدواالتضاع اخیراً یفتح قت) و

ثقنا اذ ومغلوبة . و ف لمرشدنا تجاربنا : الن التجربة المكشوفةلنكشوخداعھ . و
  فخاخ المضل . لم نكشف لمرشدنا تجاربنا ، نقع بسھولة فيبانوارنا و

  
  االماتة حارسة الطھارة

  
( راجع من صفحة  بیَّنا سابقاً ضرورة االماتة و ممارستھا في اوائل ھذا الكتاب

مباشرة . بما ان سم  ص بموضوعنا) و ھنا  نذكر ما یخت 83الى صفحة  67
نمیت الحواس الخارجیة والداخلیة   الدنس یلج من الشوق ، فعلینا ان نعرف كیف

 من ھذا الكتاب ان الجسم یحتاج الى تھذیب ، 75قلنا في صفحة  عالئق القلب .و
ً للنفس : (( اقمع جسديوعند االقتصاء  استعبده و الى تعذیب كي یبقى خاضعا
) . فمن  27:9كو  1(  انا نفسي مرذوالً بعدما و عظت غیري )) حذار ان اكون 

الممارسات الخارجیة  ھذا المبدأ تنشأ ضرورة القناعة و الصوم احیاناً ، او بعض
الملینة في بعض  للتوبة . كما تلزم ضرورة الحمیة على بعض المأكوالت

. فینبغي وةحرارة الشھو ال سیما في فصل الربیع لتخفیف فوران الدم، والظروف
ال ولجسد . فیجب اال ننام طویالً ،اال نھمل شیئاً حتى نتحقق سیطرة النفس على ا
  وال نعود نقدر ان نھجع . نلبث عادة عند الصباح في فراشنا متي استیقظنا

  
  كل حواس الجسم تفتقر الى االماتة .
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على اشخاص قد  اال یسرحھماا) كان الرجل القدیس ایوب یقطع عھداً مع عینیة 
  تأمل عذراء )) یكونون لھ موضوع تجربة : (( قد عاھدت عیني ان الا

بتحویل النظر عن و ابن سیراخ یأمر بعدم التفرس في فتاة) ، و 10:31( ایو 
اصرف   محاسنھا . النظر عن الجمیلة : (( ال تتفرس في العذراء لئال تعثرك

. فان حسن المرأة اغوى  س في حسن الغربیةال تتفرطرفك عن المرأة الجمیلة و
. فكل ھذه النصائح ھي )9و 8و  5: 9ق كالنار )) ( سیر بھ یتلھب العشكثیرین و

الشھوة تحرك ویضرم الشھوة ، و سیكولوجیة جد نفسھ . النظر یھیج المخیلة
  االرادة ، فان ارتضت االرادة تلج الخطیئة الى النفس .

  
ان ھذا االحتراس ال  الحالباالحتراس من االحادیث. وماتان السمع یب) واللسان و

الذھاب الى الروایات و ، حتى بین المسیحین : ان عادة مطالعةستمر طویالً ی
ً المسارح تجعلنا نتكلم بحریة كبرى عن ام . ور كثیرة كان السكوت عنھا واجبا

راً نمزح مرامن العثرات الدنیویة الطفیفة . ونحب ایضاً ان نقف على ما یجري 
المضر یجعلنا نسر االحادیث ، في امور قریبة الخطر . ان شكالً من الفضول 

تتمثل ما یوصف فیھا من المشاھد بكل مداعبات فتغتذي المخیلة منھا ، وبتلك الو
ً تنتھي اال . رادة الى السرور بھا مسرة اثیمةدقائقھا ، فتتحرك الحواس و غالبا

لردیئة كینبوع لفساد االخالق : (( ال اذن یذم الرسول بولس العشرات ا فبصواب
) . ثم یضیف :  33:15كو 1(  تضلوا ان العشرة الردیئة تفسد االخالق السلیمة ))

في الواقع و ) . 4:5ال الھذیان او السخریة مما ال یلیق )) ( افسس (( وال القباحة و
ً طاھرة افسدھا فضول مضر تثیره من احادیث خالیة  یرینا االختبار ان نفوسنا

  الفطنة .
  

المائل بسھولة الى  ت) ان اللمس خطر بشكل خاص . النھ یھیج الشعور الحسي
والتدلیالت التي تثیر  المللذات الردیئة . فیجب اذن االمتناع عن المالمسات

 ذلك حسناً االباتي باریف فھم قداالھواء. و
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تحمالن اللتین ستتقبالن و وقت یدي فكتب : (( اني اقدس لك یا الھي اكثر من كل

الصباح نحمل بیدینا الھ كل قداسة ،  جسدك و دمك )) . حین نتذكر اننا كنا في
الطھارة . سأل كاھن القدیس منصور دي بول ، ھل  نزداد امتناعاً عن كل ما یكدر

نبض منازعة فاجاب القدیس : (( ان الشیطان یتخذ نباالً من ایة  ینبغي ان یجس
كان  كي یصطاد نفساً ... فال تخاطر ابداً ، ال بلمس ابنة و ال امرأة الي داع غابة ،

  ، كي ال یجربك الشیطان او یجرب المحتضرة )) .
  

خفضنا نظرنا ال  ث) لیست الحواس الداخلیة اقل خطراً من الخارجیة ، حتى و ان
من القدیس ایرونیموس یتظلم  صور تزعج . كانتزال تطاردنا ذكریات تضایق و

، كان ذاتھ متنقالً  حرارة الشمس وفقرغرفتھ الذكریات في وحدتھ ، النھ بالرغم من
ال تدع ھذه راً بطرد ھذه االخلیة حاالً : ((رومة . لذلك یشدد آم بالمخیلة وسط مالذ

لتجربة فا االصغیراً ، الزؤان قبل ان ینمو . وتنمو ... اقتل العدو ما دام  االفكار
بعد ان كانت الشیاطین:  یمسي ھیكل الروح القدس مأوىوس ،ھاجم النفالمالزمة ت

)) . فلمجانبة الشیاطین وتعشش الحشرات النفس مقر الثالوث االقدس تلعب فیھا
الروایات نتحاشى مطالعة القصص الخیالیة، و ھذه الصور الخط ة ، یجب ان

. الحببصور حیة واقعیة االھواء البشریة، وال سیما شھوة  التمثیلیة التي تصف
  االوصاف فضل سوى تشویش المخیلة و الحواس . انھا تدام عودتھا في لیس لھذه

ً ساعات االخیلة، وتغذي التجربة بصور اقوى حیاة وفتانة و تجتذب الرضى.  احیانا
ال تفقد باالفعال الظاھرة فقط  الحال ان الطھارة ، كما یالحظ القدیس ایرونیموسو
  ان الطھارة تفقد بالفكر )) .(بل باالفعال الداخلیة ایضاً .( ،
  

النافعة. االخیلة غیرنا القدیسون على اماتة التصوات وفضالً عن ذلك یحث
التصورات  االختبار یدلنا على ان صور اللذات الحسیة الخطرة ستتیع ھذهو
  اللذات ، علینافاذا شئنا ان نتدارك ھذه الصور واالخیلة . و
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المخیلة في  تیاریاً في االولى . عندئذ ننتھي شیئاً فشیئاً الى ان نجعلاال نتوقف اخ
  خدمة االرادة .

  
عنده ھذا ضروري للكاھن الذي یستودع اسراراً مختلفة المواضیع . الشك ان 

ً نعمة الحال كي ال یسر بھا ، عند تركھ منبر  لكن على ان الیعود اختیاریا
عرضة لمحنة قاسیة ،  ال فتكون فضیلتةاالعتراف ، الى ما یكون قد سمعھ . و ا

الخطر : (( الذي یحب الخطر  لیس ملتزماً ان یساعد المغّفلین الذین یقابلونو
  ) . 3: 27یسقط فیھ )) ( سیر 

  
الكاھن اخطاراً  ج) ان القلب ھو من اشرف القوى ، و ھو اكثرھا خطراً . یصادق

ً ، فینوه ھؤالء  خصوصیة في ممارسة خدمتھ . یرتبط باناس یسدي الیھم معروفا
ة فائقة الطبیعة اوالً . و ان لم متبادل بنعمھ و یشكرونھ . فتنشأ بسبب ذلك مودات

وشاغلة البال فنضل ، كما قال القدیس  یحتط لنفسھ منھا تصبح طبیعیة وحسیة
اننا نحب شخصاً الجل هللا، اما نحن فنحبھ  فرنسیس سالسس : (( كثیراً ما نفكر

قال القدیس ن السلوان في عالقاتنا معھ )). والجل ما نجد مالجل ذواتنا ، و
ھذا یولد حب الروحي یولد الحب العاطفي، واغسطینوس عبارة شھیرة : (( ان ال

  ھذا یولد الحب الجسدي )) .والخضوعي یولد حب الدالل، و الحب الخضوعي
  

ھكذا :  يواالب فال لھذه المحبة الطبیعیة و الحسیة عالقات تدل علیھا ، اختصرھا
ب القلب یخفق یجعل الخلق الجذاالعینین، و (( حین تأخذ ھیئة احد االشخاص تفتن

و كلمات عذبة ونظرات حنان، وھدایا زھیدة متكررة ...  ،... ثم تحیات لطیفة
استراق محادثات سریة حیث ال عین متبادلة افصح من الكالم . و ابتساماتو

 اماعن الذاتعن االمور االلھیة و جیز ،لكالم تلقط فتعنتان . اوال اذن  تراقب
المتبادل  التملیقوال تسأل عن التمادح والمودة بین المتحادثین ففیاض .عن و
نشعر بالبلبال  عند تغیب ذلك الشخصي بمرارة من تنبیھات الرؤساء . والتشكو

نھاراً ولیالً وفي االھتمام بھ و بتشتت العقل في ذكراه اوقات الصالة .والحزن، و
  ، ماذاحلم ایضاً . واالستعدام عنھ، این ھوال
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  .للتقرب منھ)) كم یختلق من الوسائلیعمل، متى یرجع، ھل عنده مودة آلخر. و
  

فضالً عن انھ  ال تثق بتقوى من تتصل بھم : النھ بقدر قداستھم تكون جاذبیتھم .
خشیة . فعلى الكاھن  دونیخیل لھم ان ال خطر في مودتھم للكاھن فیندفعون فیھا 

من انفع االماتات الھرب من البطالة  اذن ان یعرف كیف یوقفھم باحترام عند حد .
على تتمیم واجبات الحالة بامانة : (( ان الفراغ و بالعكوف على الدروس بحرارة

) . فبدل شیطان واحد یجرب رجالً مشتغالً  29:33( سیر  یعلم ضروب الخبث ))
ة شیطان  فماذا نعمل اذا لم نطالع و نعمل عمالً مفیداً ؟ نزور مئ ، یجرب البطال

 نتحدث احادیث قد تكون خطرة ، فتمتليء المخیلة من االشباحطویلة و زیارات
الفتیات والشباب و الكھنةودات حسیة . فتعود االكلیركیین وینقاد القلب لمالباطلة و

ایام العطلة ، ن الفراغ حتى في الھرب مالمطالعة ، وعلى حب الدرس و
  ھو اكبر خدمة لھم . االستفادة من اوقات حیاتھم كلھا بانتھاج تصمیم الوقاتھم ،و
  

  الحب الحار لیسوع والمھ القدیسة
  

المودات  العمل یقي نفسنا من االفكار الخطرة فمحبة هللا تقي قلبنا من ناذا كا
   تنجیبنا ایضاً من تجارب كثیرة .الحسیة ، و

  
ینزعان ھذه  كي یحب . فال الكھنوت وال الحالة الرھبانیةخلق قلب االنسان 

فاذا احببنا یسوع  الوجھة من طبیعتنا ، بل یساعداننا على جعلھا فائقة الطبیعة ،
. ھذه مالحظة المخلوقات نشعر بمیل قلیل الىهللا من كل قلبنا فوق كل شيء ،و

الى تي ال تتنازل في نفسھ ال القدیس یوحنا الّسلمي (( من نقش الجمال السماوي
النار المضطرمة في قلوب  ال تشعر بحرارةااللتفات الى جمال االرض، و

یمأل القلب والنفس ویعیننا حین  التجربة . فحب یسوع اآلخرین، ذلك ھو الفاضل))
االستغاثة بھا بامانة و عبادتھاكذلك العذراء و قوینا على تغریر المخلوقات .وی

  تھزم التجارب .
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 من زیارات القربان المقدسونعترف ھذا الحب من الصالة والتناول الحار و
  االلتجاء الى قلب مریم الملجأ االمین للخطأة .و
  

  ضاعتاال
  

 تمیل الى معاملة تتصل ھذه الفضیلة من بعض وجوھھا لفضیلة العدل ، بما انھا
ً بفضیلة القناعة النھنفوسنا كما تستحق . و تلطف ما عندنا من  اتتعلق عموما

  الشعور بفضلنا الشخصي .
  

  طبیعة االتضاع
  

االتضاع فضیلة لم یعرفھا الوثنیون : كانت عندھم دلیالً على امر دنيء او محتقر 
المستنیرون  او عبدي او خسیس .لم یكن ھذا عند الیھود بل كان فضالء الیھود

بصبر كواسطة  لمحنةباالیمان الصالحون الشاعرون بعدمھم و شقائھم ، یقبلون ا
ویستجیب صلوات المتواضعین،  ،هللا یعطف علیھم آنئذ كي یساعدھمكان تكفیر. و

الوادعة حین جاء ربنا یسوع وبشر باالتضاع و . اذنویغفر للخاطي التائب الذلیل
ً ، بعد ان  ، استطاع الیھود ان یفھموا كالمھ. اما نحن فنفھم  احسن منھم ایضا

ال ي اعطانا یسوع في حیاتھ الخفیة والعلنیة والمتألة، واع التاالتض تأملنا في امثلة
  یعطیناھا في حیاتھ باالفخارستیا . یزال

  
فناه عن ذواتنا ، الى  تحدید االتضاع . ھو فضیلة فائقة الطبیعة تمیل بنا ، بما تعرَّ

برنردوس القدیس واالحتقار . و الى ان نلتمس المالشاةالقدر العادل، و نقدر نفسنا
ھ معرفة تامة بھا یعرف االنسان ذات ھي الفضیلة التيدده باختصار اكثر : ((یح

 .ا التحدید حین نبین اساس االتضاعیحسن فھم ھذفیصغر في عیني نفسھ)) . و
كما نحن.  العدل . فالحقیقة تعرفنا ذاتنالالماتة اساس مزدوج : الحقیقة و اساسھ .

  ذه المعرفة !العدل یمیل بنا الى معاملة نفسنا طبقاً بھو
  ا) قال القدیس توما : لكي نعرف ذاتنا ، علینا ان نرى فینا ما یختص
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كل و الیھ معادهل ما فینا من الخیر ھو من هللا والحال ان كباl وما یختص بنا . و
شیئان في االنسان یجب اعتبارھما: ما  . ((ما فینا من الشر او النقص ھو منا

  كمال )) .نسان نقص وما ھو من هللا خالص وما یخص االیخص هللا و
  

(( لملك  مجد :ون نؤدي l ،وl وحده كل عز فالعدل اذن یطلب بسلطان ا
  )17:1تیمو 1المجد ))( و ال یرى الكرامةl الواحد الذي ال یموت ولدھور،ا

  (( البركة و المجد و الحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة اللھنا )) 
  ) .12:7( رؤ 

  
ً من الصالح ھو كیاننا ،ال شك ان ف . الطبیعة و ال سیما امتیازاتنا الفائقةینا شیئا

ندھش من صورة  فاالتضاع ال یمنعنا عن النظر فیھا و الدھش منھا . بل ، كما اننا
ھكذا عندما ندھش من . اللوحة ، فاكرامنا ینصرف الى الفنان الذي صورھا ال الى

  یجب ان یتجھ دھشنا ال الى نفوسنا . مة فینا ، فالیھ تعالىنعمواھب هللا و
  

ما ، لسنا  على نوعتحكم علینا خطایانا بالمذلة . و بما اننا خطأةعدا ذلك ، ب) و
فنحفظ في نفسنا الشھوة التي  من ذاتنا سوى خطیئة بحیث اننا ولدنا في الخطیئة ،

  تحملنا على الخطیئة .
  
ً بالخطیئة االصلیة ، التي تقوى) حین ندخل العالم نكون ا1ً الرحمة االلھیة  دناسا

منذ اول بلوغنا ؟ فلو  ) كم ارتكبنا من الذنوب الحالیة2ًوحدھا ان تطھرنا منھا . 
ان لم نرتكب سوى ابدیة . و ارتكبنا خطیئة واحدة ممیتة ال ستحققنا بسببھا مذالت

مخالفة اختیاریة ھو اھانة l، و  ، فیجب ان نتذكر ان اصغرھاخطایا عرضیة
ارادة هللا : فال تكفي للتكفیر عنھا حیاة  تمرد فّضلنا بھ ارادتنا علىلشریعتھ ، و

فوق ذلك اننا نحفظ في نفسنا ، حتى بعد تجدیدنا ) و3ًنقضي في التوبة و المذلة . ت
، اذا للخطیئة ، حتى اننا، حسب شھادة القدیس اغسطینوس بالعماد ، امیاالً عمیقة

من العدل اذن ان نحب  كب خطایا العالم كلھا ، فذلك بفضل نعمة هللا .نرت كنا لم
  نقبل مكل لوم : فلو قیل اننااالھانات و
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الى كل  ، الننا نحفظ فینا المیلبخالء وقباح ومتكبرون، یجب ان نوافق على ذلك
واضطھاد  . ھكذا یستنتج االب اولیھ : (( علینا ، في كل مرضھذه النقائص

اننا بعدل  نقولنفوسنا، و ، ان نكون بجانب هللا علىواحتقار وفي سائر الغموم
علینا ان نعبد كل خلیقة في عقابنا ، و یحق l ان یستخدمنستحق ذلك واكثر ، و

عالمین انھ سیعاملنا في ساعة عدلھ باشد  ،ى التي یعاملنا بھا اآلنالرحمة العظم
 ،: بما اننا لسنا بذواتنا سوى عدمتضاع المزدوج الیك اذن اساس اال قساوة )) .

احتقار  فعلینا ان نحب النسیان و المالشاة : ال یعد المجھول شیئاً ، اننا نستحق كل
  و مذلة .

  درجات االتضاع المتنوعة
  

اھمھا و ھي  لالتضاع تصنیفات متنوعة بحسب تنوعات النظریات . نشیر الى
اغناطیوس ، و  كوس ، و نظریة القدیسثالث نظریات : نظریة القدیس بنادی

  نظریة االب اولیھ .
بنادیكتوس فاضاف  كان كاسیانوس قد میز عشر درجات لالتضاع . اما القدیس

باالفعال الداخلیة ، و خمس  درجتین . سبع من ھذه االثنتي عشرة درجة تتعلق
  بالخارجیة .

  
ً من 1ً ثم محبة  العقابات اوالً ،) مخافة هللا تجعلنا نمارس الوصایا االلھیة خوفا

  اجالل تتم في العبادة .
  
هللا كنا نعمل  ) خضوع ارادتنا الرادة هللا او الطاعة لھا . لو كان عندما خشیة2

. lارادتھ في كل شيء . ھذا فعل اتلطع یدل على تعلقنا با  
  
ً l . و ھي اصعب من الخضوع l نفسھ .3ً النھ یقتضي  ) الطاعة للرؤساء حبا
  ا روح ایمان اعظم ، و كفربالذات اتم .لھ
  
تشك� ، و ال سیما  ) الطاعة الصبور في اصعب االمور ، بتحمل االھانات دون4ً

  یسوع ینجحنا فیھا . من الرؤساء . فالتفكیر في المكافأة السماویة و اھانات
  

  16- 2الالھوت النسكي 
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اتضاع رادع قوي ،  رج االعتراف ھو فعل) االقرار للرؤساء بالزالت الخفیة خا5ً
  ) .1(و یصون من الھبوط في الھوة 

االنسان ذاتھ احط  الرضى القلبي بكل الحرمانات و االعمال الخسیسة . اذ یعد )6ً
  منزلة من مركز عملھ .

درجة بلغھا  و ھياننا احقر جمیع البشر ، ) اعتقادنا الصادق من صمبم قلبنا7ً
  حصل الناس على نعم مثلنا لصاروا افضل منا . القدیسون بقولھم : لو

و یكتفي بما یسمح بھ ذ : یترك االنسان العمل الخارق ،) الھرب من الشذو8ً 
  و العجب . القانون العام و امثلة الشیوخ و العوائد . أما التفرد فھو عالقة الكبریاء

لنترك لغیرنا او  ) الصمت : معرفة السكوت حین ال نسأل ، و حین ال داع للكالم9ً
  فرصة التكلم . و التسرع في الكالم عجب بالذات كبیر .

تعبیر عن الفرح  ) الحشمة في الضحك : ال یستنكر القدیس بنادیكتوس ما ھو10ً
فدلیل على قلة احترام  الروحي . اما الضحك المصنع و بقھقھة و بمزاج و بكركرة

  للحضرة االلھیة و على قلیل االتضاع .
جلبة ، و برصانة  س في الكالم عند االقتضاء بعذوبة واتضاع و دون) االحترا11ً

  و اعتدال .
و دون  و النظر باحتشامیئة : المشي و الجلوس و الوقوف ،) الحشمة في الھ12ً

جدیرین ان  تصنع ، مع انحناء الرأس قلیال ، مفكرین في هللا و قائلین اننا غیر
بنادیكتوس ھذه الدرجات قال : ایھا  بعد شرح القدیس نرفع عیوننا الى السماء .

محبة هللا التي تنفي كل خوف . محبة هللا اذن الحد الذي یقود الیھ  تقود الى
 ان الطریق و عرة لكن القمم التي تقود الیھا ھي ذرى الحب االلھي . االتضاع ،

االولى تقوم بان اتذلل بقدر ما یمكني و ما  اما درجات القدیس اغناطیوس فثالث :
  ضروري لي كي ھو

________  
على كشف ضمائرھم . غیر انھ یضیف  ان یدفعوا مرؤوسیھم بأن طریقة 530لیس لرؤساء حسب الحق القانوني  )1(

ً ،: (( مفید ذھاب الرھبان الى رؤسائھم بثقة بنویة ، و عرض ریبھم و ضیقات اذا كانوا كھنة ،ھم لھم ایضا
  ضمائرھم )) .
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بالموت  كل امر شریعة هللا ربنا : (( فلو ُقدَّمت لي ممالك الدنیا او ُھددَّتاطیع في 
وصایا هللا ، او من  ، فال اضع تحت البحث احتمالیة ان اخالف و صیة واحدة من

ھذه الدرجة جوھریة لكل  وصایا البشر ، تلزمني مخالفتھا الخطأ الممیت ) .
الثانیة اكمل من االولى : (( تقوم  مسیحي یرید ان یحفظ نفسھ في حالة النعمة .

بین الغنى و الفقر ، واالمجاد و االھانات ، و  بان اكون مجرد االرادة و المیل التام
الرغبة في حیاة طویلة او قصیرة ، على ان یعود المجد l في كلتا الحالتین على 

لك ، نفسي مضموناً ایضاً في كلتیھما . و فضالً عن ذ السواء ، و ان یكون خالص
و معھ او ان اخلص حیاتي من الموت ،بان اربح الكون باج ان عرض لي فكر

د لحظة في طرد ھذا فلن اتردسبیل ذلك خطیئة واحدة عرضیة ، ارتكب في
  .ھذا استعداد كامل جداً ال تبلغھ سوى نفوس قلیلة .الفكر))

  
  طلب ،ت الثالثة ھي غایة الكمال . تشتمل على االثنتین االولیین ، و فوق ذلك

ان اقتدي بربنا  (( على فرض ان یكون مدیح العظمة االلھیة و مجدھا متساویین ، 
ً بھ ،و آثر الفقر و اتمسك بھ مع  یسوع المسیح اقتداء اكمل ، و فعالً اكثر شبھا

االھانات مع یسوع المشبع اھانات احرى  یسوع الفقیر احرى من الغنى . و افّضل
ناً غیر نافع مجنوناً ، حباً لیسوع اول من اعتبر انسا من االمجاد . ارغب ان اعد

ھكذا ، احرى من أن تعدني عیون العالم حكیماً فطیناً )) . ھذه ھي درجة الكاملین 
ً لھ . حین یبلغ المرء ھذه  ھذه ھي محبة الصلیب و الھوان باالتحاد بیسوع و حبا

  یكون في طریق القداسة . الدرجة
  

التعلیم المسیحي  االب اولیة . فبعد ان بین في درجات االتضاع الثالث حسب قول
شرح في المقدمة درجات االتضاع و طریقة محاربة الكبریاء ،ضاع ،ضرورة االت

  الداخلیة الثالث ، التي توافق النفوس الحارة :
  

فمعرفة  االولى . ھي ان یسر االنسان بمعرفة ذاتھ و دناءتھ و نقائصة و خطایاه .
  اعاً . فالكثیرون یحزنون حین یالحظوناالنسان بؤسھ لیست اتض
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العجب  نقائصم ، فیبحثون عن كمال في نفسھم یستر ما یخجلھم  و ھذا نتیجة
و دناءتھ فھذا في  بالذات . لكن حین یسر احد بمعرفتھ بؤسھ ، و یجب حقارتھ

علیھ في الوقت یمقتھا ، لكن  الحقیقة متضع . متى ارتكب االنسان خطیئة فعلیھ ان
و لكن یسر ببؤسھ ، علیھ ان  نفسھ ان یحب دناءتھ التي اوصلتھ الخطیئة الیھا .

صغارنا تظھر عظمة هللا ، و خطایا تعلن  النتذكر ان ھذه العاطفة تكرم هللا ،ی
بانھا لیست شیئاً ذا قیمة ، و غیر جدیرة بذاتھا الن تعمل  قداستھ . ھكذا تقر النفس

  یأتي من هللا و یتعلق بھ یجب ان یتم كل شيء فینا . شيء الخیر ، بل كل
  

الثانیة . ھي رغبتي في ان اعرف كدنيء و حقیر و عدم و خطیئة ، و ان یحسبني 
الناس ،عندئذ  ھكذا العالم جمیعھ . و اذ نعرف شقاءنا و نحبھ نرغب في ان یعتبرنا
غتم حین نا نان نكون مرائین اذ نشتھي ان نظھر افضل ما نحن . و یا لالسف !

اعمالنا ، و یعتبرنا  و على ما فینا من الھم كي تنجحیقف الغیر على نقائصنا ،
 ً و لصاً ، النھ یخصص  الناس . و الحال ان من یرغب اعتبار الناس یكون سارقا

لما یفكر الناس فیھ ، بل یتألم  نفسھ بما ھو للكائن االعظم . اما المضع فال یكثرت
من ان یقبل مدیحاً واحداً ، فالواحد  ن یحتمل الف عارحین یمدحونھ ، و یفضل ا

  الكذب . مبنيٌّ على الحقیقة ، و اآلخر على
  

اذالء محتقرین .  الثالثة . ھي ارادتنا ان نكون ال مجھولین فقط ، بل نعامل كادنیاء
ھي رغبتنا في ان نعامل  ھي ان نقبل االحتقار و كل خزي ممكن بفرح . و بكلمة

لیس فیھ بذاتھ شيء جدیر باالحترام  اي ازدراء ال یحق للعدم الذي كما نستحق ، و
  تبعدنا عن هللا خیرنا الوحید ! ، و ایة مذلة ال تستوجبھا الخطیئة التي

  
الداخلي و یھملنا ،  علینا ایضاً ، حیث یبعث هللا الینا بالیبوسات و یبلونا بالخذالن

یرفض اعمالنا و شخصاتنا  ق انان نتّحزب  لھ على ذواتنا ، و نعترف ان لھ الح
معاً . و ان اضطھدنا رؤساؤنا و نظراؤنا و مرؤوسونا ایضاً ،فعلینا ان نسر بذلك 

  سرورنا باكثر االمور صالحاً ، واوفرھا
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عجب  فائدة لنا و اكثر مطابقة لرغبة ربنا یسوع المسیح . و یجب اال نبتغي عن
نحب هللا بقدر ما  لسماء . ال جرم انھ من الواجب ان نرید انحتى مكاناً سامیاً في ا

و السعادة التي یعدھا لنا . علینا ان  یشاء ، و ان نكون امناء كي على درجة المجد
السماء . (( عندئذ نتالشى حقیقة ، و هللا و  نسلم l امر المكان الذي سنتبوأة في

  علینا )) . حده الذي یحیا فینا و بتسلط
  

و االب اولیھ  . لكل� مما بیناه من نظریات القدیسین بنادیكتوس و اغناطیوس نتیجة
  صوابیتھا . فللمرشد ان یشیر بما یشیر بما یوافق باالفضل حالة نفس تائبھ .

  
  سمو االتضاع

  
و بحد ذاتھ ، علینا ان نمیز االتضاعاقوال القدیسین في ھذا الموضوع ،لكي نفھم 

  كأساس لسائر الفضائل .
  
توما ، دون الفضائل  ھو كما یقول القدیساذا اعتبرنا  االتضاع نحد ذاتھ ،الً . او

ً ة ، التي هللا موضوعھا المباشر ،االلھی دون بعض الفضائل االدبیة ،  و ھو ایضا
بالخیر العام . غیر انھ یفوق  یُعْنى الذي كالفطنة و فضیلة الدیانة و العدل الشرعي

و النھا تخضعھا في عدا الطاعة ) لسبب شمولھا ، سائر الفضائل االدبیة ( ربما
  كل امر للنظام االلھي .

  
فھو ، على  ثانیاً . و اذا اعتبرنا االتضاع كمفتاح كنوز النعمة و اساس الفضائل ،

  ما یقول القدیسون ، احد اسمى الفضائل .
  

  ) 5:5بطر 1ھو مفتاح كنوز النعمة : (( یؤتي المتواضعین نعمة )) (   )أ
النعم و ال  واقع ان هللا یعلم ان النفس المتضعة ال تعجب بما یمنحھا هللا من) في ال1ً

مجده یزداد فیھا .  تتباھى ، بل تعزو المجد كلھ l . فیفیض فیھا غزیر نعمھ ، الن
(( ان هللا یقاوم المتكبرین ))  و بالعكس یضطر هللا الى نزع نعمتھ عن المتكبرین :

  ن یحتكرونھا) ، الن المتكبری 5:5بطر 1( 
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اسمي و ال اعطي  لذواتھم و یفتخرون . ھذا ما ال یطبقھ هللا : (( انا الرب و ھذا
  ) . 5:42آلخر مجدي )) ( اشعیا 

  
نفوسنا ، و ھكذا  ) فضالً عن ذلك ان االتضاع ینزع االنانیة و المجد الباطل من2ً

القدیس برنردوس ؛ بین النعمة و  ولیعد فیھا عظیمة لقبول النعمة . النھ ، حسب ق
  االتضاع ان یتآلف دائماً االلھیة )) . االتضاع مالءمة و ثیقة : (( من عادة

  
مغذیھا ، و ذلك لوجھة  ب) االتضاع اساس الفضائل كلھا، فان لم یكن امھا فھو

االتضاع ، و بھ تصبح كل  نظر مزدوجة : اعني لیس من فضیلة راھبة بدون
  اكمل . الفضائل اعمق و

  
یجعل  ) كما ان الكبریاء ھي المانع الكبیر لالیمان ، فمن االكید ان االتضاع1ً

عن الحكماء  االیمان انشط و اسھل و اثبت وواضح ایضاً : (( النك اخفیت ھذه
اخضاع العقل  ) .ما اسھل 25:11و العقالء و كشفتھا لالطفال )) ( متى 

 lبصیرة الى طاعة  : (( نسبي كللسلطة االیمان حین نعرف عالقاتنا با
االلھي غیر المتناھي و  ) . و متي ارانا االیمان الكمال 5:10كو1المسیح )) ( 

  عدمنا یثبتنا في االتضاع .
  
قدر قواه ،   ) و ھذا االمر نفسھ في الرجاء ایضاً : یثق المتكبر بذاتھ و یعظم2ً

رجائھ في هللا ، النھ  وال البتة في التماس معونة هللا . اما المتضع فیضع كل
 الن الرجاء یرینا ان یتحذر من نفسھ . فیجعلھ الرجاء بدورة اكثر اتضاعاً ،

و اننا بدون عون نعمة هللا القادر على كل خیرات السماء تفوق قوانا جداً ،
  شيء  ال نقدر ان نحوزھا .

  
دورھا و ب ) االنانیة عدو المحبة : بالتخلي عن الذات اذن تزداد محبة هللا .3ً

نحب . و القدیس  تجعل االتضاع اعمق ، الننا نكون سعداء اذا تالشینا امام من
المحبة وال یسیر فیھ اال  اغسطینوس یقول بصواب : (( ال شيء من طریق

ن واسطة آمن لممارسة محبة القریب المتضعون )) . و ایضاً و ایضاً لیس م
نا نشق على بؤسھ بدل سوى االتضاع ، الذي یسدل ستراً على نقائصھ و یجعل

  ان نستشیط غضباً علیھ .
  

  الفضائل االدبیة
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الجل هللا ،  بقدر ما نرى بوضوح وجوب مالشاة كل شيء و التضحیة بھ  )4ً
  نحسن ممارسة فضیلة الدیانة .

  
قبل  االستشارةع : ان المتضعین یحبون التفكیر و) الفطنة تتطلب االتضا5ً

  العمل .
  
و لمتكبر یبالغ فیما یختص بحقوقة ،الن ان االتضاع ،) ال تمكن ممارسة بدو6ً

  لو بخسارة حقوق القریب .
  
حقاً اال في  ) بما ان قوة المسیحي ال تصدر منھ نفسھ ، بل من هللا ، فال توجد7ً

  من یشعرون بضعفھم و یتكلون على من یستطیع وحده ان یقویھم .
  
  اع ، فال نحسن) قد  رأینا ان القناعة و الطھارة یقتضیان االتض8ً
  

اذن نستطیع ان  ممارسة اللطف و الصبر اال حین نعرف ان نقتبل المذلة .
تنمو الفضائل كلھا في النفس  نقول انھ ال فضیلة راھنة دون اتضاع . فاالتضاع

  القدیس اغسطینوس : (( اترید ان  و تتأصل عمیقاً . نقدر ان نستنتج مع
یید بناء یرتفع الى السماء ؟ قرر االساس بتش ترتفع ؟ فابدأ بتذلیل نفسك . اتحلم

و جب ان یتعمق اقتضى االمر ارتفاع البناء ، اوال على االتضاع . فكلما
  االساس )) .

  
  ممارسة االتضاع

  
  آلخر صفحة 106یحارب المبتدئون على االخص ( كما بینا في صفحة 

السید من ھذا الكتاب ) . اما النامون فیجتھدون في ان یقتدوا باتضاع  109
  المسیح .

  
  اوالً . یجتھد النامون في اقتناء عواطف یسوع المتضع . كما قال القدیس

  بولس : (( لیكن فیكم من االفكار و االخالق ما ھو في المسیح یسوع
  الذي اذ ھو صورة هللا ... لكنھ اخلى ذاتھ آخذاً صورة عبد صائراً في سبھ    
  اذن ان نتأمل غالباً ، و نعجب) ینبغي  7و 5:2البشر )) . ( فیلیبي    

  الالھوت النسكي
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، العامةاعطاناھا یسوع في حیاتھ الخفیة ونجتھد في ان نظھر االمثلة التي و
  ، و لم یزل یعطیناھا في حیاتھ االفخارستیا .وفي حیاتھ المتألمة

  
اء في احش ) حبس1ًما مارسھ یسوع في حیاتھ الخفیة ھو اتضاع مالشاة . ) 1

تحمل الرفض  ) . 1:2خضع المر قیصر ( لو فاتھ االلھیة . ومریم وحجب ص
صتھ لم تقبلھ )) خالبشر جمیلة : (( الى خاصتھ اتي ودون تذمر وال سیما نكران ا

  ) . 12:2( لو  لد كفقیر ولف بقمط ونام على التبن) . و 11:1( یو 
  
الى ب ھرو اقتدي بیمامتینتضاع بعد والدتھ : ختن كخاطئ ، ومارس اال)  و2ً

  في الطاعة  عاش في الناصرة حیاة مالشاةمصر من اضطھاد ھیرودوس . و
كبریاء لھذا المشھد ! یسوع : ) و قد قال بوسیھ : (( انسحقي ایتھا ال2( لو

  ال حرفة لھ غیرھا وال عمل آخر ! ))ابن نجار ،نجارو
  

متزنة وصراحة  بطریقة رصینةیان الذات في حیاتھ العمومیة . ومارس نسب)  
  ، اعلن انھ ابن هللا دون بھرجة تغتصب الرضى .افیةك
  
ل عشارون ! فضّ و الحسب : صیادو سمكاط بھ رسل جھالء قلیلو التثقیف و) اح1

عدَمین مواھب الطبیعة الممن یزدریھم العالم : الفقراء والخطأة والحزان و
 خیرات الدنیا . عاش من الصدقات ال منزل لھ، تعلیمة ساذج یفھمھ الجمیع .و

تشابیھھ و امثالھ من الحیاة االعتیادیة . ال یلتمس ان یعجب منھ ، بل ان یمس 
من یشفیھم اال نادراً. وكثیراً ما كان یأمر ) ال یأتي بالمعجزات2ًالقلوب بتعلیمة . 

ما ل كسائر الناس . یحضر عرس قانا وإماتاتھ . یاك اال یخبروا احداً . ال تصنُّع في
) و اذا 3ً.من الشعبَّیة وفّر حین ارادوا ان یقیموه ملكاً  ھرب دعي الیھ من والئم .

یدن  اعمق عواطفھ ، نرى كیف عاش كیف بخضوع البیھ و للبشر . لم توغلنا في
ة اآلب ) . (( لست اطلب مشیئتي بل مشیئ 15:8احداً : (( انا ال ادین احداً )) ( یو 

لعالم و قد صار خادم ا ) . فضالً عن ذلك ، انھ رب30:5الذي ارسلني )) ( یو 
بكلمة انھ و) . 28:20( متى  البشر : (( ان ابن البشر لم یأت لیخدم بل لیخدم ))

  البشر دائماً . نسي ذاتھ و ضحى بھا الجل هللا و الجل
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قد شاء و ھو  و یظھر باالكثر ما مارسھ من ھوان االتضاع في حیاتھ المتألمة .  )ج
كمجرم : (( ان الذي لم  یحمل ثقل آثامنا و یتحمل عقوبتھاالقداسة بالذات ان 

) . و قد نشأ عن ذلك  21:5كو 2( یعرف الخطیئة جعلھ خطیئة من اجلنا ))
عواطف الحزن و الضعف و السآمة في بستان الزیتون . واشبع من االھانات 

  و خانھ یوضاس و لم یخاطبھ اال بكالم صداقة : (( نفسي حزینة حتي 
) تركھ  2:26) ، (( یا صاحب الي شيء جئت )) (  34:14( مر  الموت ))

دین ظلماً و لم  رسلھ و ما انفك یحبھم . اوثق كشریر . احتمل تعییر الخدم  .
  یبرر نفسھ . عاملھ ھیرودوس كمجنون  ولم یفھ بكلمة .

بھ  الشعب الذي غمره باحساناتھ فّضل برأبا علیھ . جلد و كلل بالشوك للھزءو
بھ  مسارح . حمل الصلیب الثقیل دون تذمر . شتمھ اعداؤة ھازئینكملك ال

عذرھم عند ابیھ . احتمل كل انواع المذالت الممكن تصورھا فصلى الجلھم و
ال تم و ال یرد الشتم و كان یتألم وبشجاعة و لم یتلفظ بكلمة تشك : (( كان یش

  ) . 23:2بطر 1یھدد لكنھ فوض امره الى الذي یحكم حكماً عادالً )) ( 
  انستطیع ان نتظلم اذن نحن المجرمین كثیراً ، و لو اتھمنا ظلماً في بعض

  مناسبات ؟
  حیاتھ في االفخارستیا تظھر ھذه االمثلة المتنوعة للتواضع . ت)
في (( و في المذود و ثر منھ في المذود و في الجلجلة :) قد اختفى ھنا اك1ً

  احتجب الالھوت و الناسوت اما ھنا فقد الجلجلة احتجب الالھوت وحده ،
ً )) ( نشید القدیس توما ) . فمن داخل مقدسھ یلھم المرسلین و الشھداء و  معا

  العذارى و یقویھم و یعزیھم ، و یشاء ان یكون مختفیاً مجھوالً ال یعد شیئاً .
  
ال من غیر المؤمنین و الكفرة ت و شتائم لم یتقبل في سرمحبتھ ،) ایة اھانا2ً

جسده ، بل من المسیحیین الذین یتركونھ وحده في مقدسھ ، و ال  الذین یدنسون
(( تعالوا الي یا : . و لم یتشك بل یقول سیما الذین یتناولون مناوالت نفاقیة

. فكیف نتردد في )28:11ن وانا اریحكم )) ( متى جمیع المتعبین و المثقلی
  تضاع ؟تقویتنا في ممارسة االبعد كل ھذه االمثلة لتثبیتنا و اتباعھ
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نحو نفوسنا و نحو القریب ،وكیف نمارس االتضاع نحو هللا ، ثانیاً . فلننظر اذن
.  

  
  ا) نحو هللا . یظھر االتضاع خصوصاً نحو هللا على ثالثة اشكال :

سعداء باعالننا  ) بروح الدیانة ، اذ نعرف بمحبة و سرور عدمنا واثمنا ، فنكون1ً
ذلك عواطف العبادة و  ال ملء الكیان االلھي و قداستھ . فتنشأ عنعلى ھذا المنو

الحمد و الخوف البنوي . و ھذا الصراخ من القلب : (( انت وحدك قدوس ، انت 
وحدك الرب )) ، ال في وقت الصالة فقط ، بل حین نتأمل في اعمال هللا ایضاً ، 

  لحیاة االلھیة .حیث تكشف لنا عین االیمان شبھاً حقیقیاً و اشتراكاً با
النعم الطبیعیة ، التي نعجب منھا ) بروح العرفان ، الذي یرى في هللا مصدر كل 2ً

ما وضعھ فینا و في اآلخرین . عندئذ نمجد هللا كالعذراء المتضعة و معھا عن كل 
عظائم و اسمھ  تعظم نفسي الرب ... الن القدیر صنع بيهللا فینا من الخیر : ((

د، . و بدل ان نتكبر بھذه المواھب نؤدي l عنھا كل مج) 46:1قدوس)) (لو 
  نعرف اننا كثیراً قد اسأنا استعمالھا .ونعرف اننا عنھا كل مجد، و

  
ً ، الذي یجعلنا نعترف بعجزنا عن ان نعمل من ذاتنا ) بروح االمتثال3ً . شیئاً صالحا

ع وحده ان و معونھ من یستطیروح القدس ،فال نأتي عمالً دون ان نلتمس نعمة ال
في ممارسة خدمتھم ، ا ما یعملھ مرشدو النفوس الذین ،یعالج تقصیرنا . ھذ

یعترفون بعجزھم عن خلوص نیة ، بدل االفتخار بما یبدیھ لھم المسترشدون من 
  الثقة ، فیستشیرون قبل اعطاء آرائھم لالخرین .

  
في القریب  هللا نحو القریب . فالمبدأ الواجب اتباعھ ھو : ان نرى ما وضعھب) 

منھ دون حسد وال  نعجبالطبیعیة و الفائقة الطبیعة . و من صالح في الوجھتین
ا ال یلزمنا واجب الحالة المستطاع ، اقلھ كلمغیرة . ونستر نقائصھ ونعذرھا قدر

 .اصالحھا
  

  ) نسر بفضائل القریب و نجاحھ ، الن ھذا كلھ1ًفبقوة ھذا المبدأ : 
  
  
  
  

  الفضائل االدبیة
  



 
 

250

بغرض كان او بالحق و حسبي ان المسیح یبشر بھ على كل وجھ  : ((یمجد هللا
ان نتمني فضائل  ) . ال شك اننا نستطیع 18:1سأفرح )) ( فیلبي بھذا فرحت و

یشركنا فیھا . كي یتنازل و القریب ، لكن علینا ان نلجأ عندئذ الى الروح القدس
تحریضاً على المحبة و  في بعض ھكذا تتوطد مباراة شریفة : (( و لیتأمل بعضنا

  ) . 10: 24االعمال الصالحة )) ( عبر 
  

ً في ذنب ، فلنصل الجل ھدایتھ بدل2 و ، التسخط علیھ ) ان رأینا القریب ساقطا
  خلوص : لوال نعمة هللا لكنا سقطنا في آثام اثقل منھا بكثیر .لنقل بصفاء و

  
(( فلیحسب بتواضع  :) ھذا ما یسھل علینا ان نحسب ذواتنا ادني من اآلخرین 3ً

الواقع نقدر ان نحسب  في) . و 3:2ھ افضل منھ )) ( فیلبي كل منكم صاحب
  شراً ما ھو فینا .اآلخرین، و خصوصاً ، ان لم یكن مطلقاً ، صالحاً ما ھو في

  
دونك نصیحة القدیس منصور دي بول لتالمیذه : (( اذا تعمقنا في درس ذواتنا كي 

نعملھ ، أكان ذلك في و في كل ما نفكر فیھ و نقولھ نحسن معرفتھا ، نجد اننا ،
و اذا لم ون من مواضیع الخجل و االحتقار ،االمور الجوھریة او العرضیة ، ممتلئ

نتملق ذواتنا نرى اننا ، ال اخبث  من جمیع البشر فقط ، بل على وجھ ما اردأ من 
ن النعم و ا مھذه االرواح التاعسة على ما اعطین شیاطین جھنم : النھ لو حصلت

  لكانت مارستھا الف الف اكثر منا )) . ،الوسائل لتحسین حالتنا
  

ً و لیسیف یمكن التوصل الى ھذا االعتقاد، ولقد تساءل البعض ك بحد ھو دائما
ً للحقیقة  . فلنالحظ قبل كل شيء ان ھذا ھو اعتقاد جمیع القدیسین، ذاتھ موافقا

: ان متین. وھذا االساس ھو كما یلي  سبالنتیجة یجب ان یكون لھذا االعتقاد اساو
ً انھ مجرم للغایة،  تعمق في معرفتھا كل انسان قاض لنفسھ ، فمتى یرى صریحا

. فیستنتج من ذلك انھ یجب علیھ ان كثیر من االمیال الردیئة فیھ فضالً عن ذلكو
  . اال انھ لیس بقاض لالخرین وال یستطیع ان یكون ، النھ ال یعرفذاتھ یزدري
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 ً مقدار  نیاتھم التي ھي من اھم العناصر للحكم على سیرتھم . و ال یعرف ایضا
ً في الحكم على  ما قسمة هللا لھم من النعم ، التي ینبغي ان نحسب لھا حسابا

نصل الى ھذا  و الحلیم على اآلخرینم . فبحكمنا القاسي على ذواتنا ،سیرتھ
  ادني الجمیع . و اخیراً ان نجعل ذواتنا ، بانھ یجب اوالً الیقین العملي

  
      لنشكر الخیر  نحو نفوسنا . الیك المبدأ الواجب اتباعھ : بینا نعلم ما فینا من) ج  

طیئتنا خعدمنا وعجزنا و ، یجب ان نالحظ خصوصاً ما فینا من العیب ،علیھهللا 
نمارس بسھولة  فباالستناد الى ھذا المبدأ ، الخجل .نالزم عواطف االتضاع و كي

  ظاھرة .نسان بكاملھ : عقلھ ، وقلبھ ، وان یشمل اال اكثر االتضاع الذي یجب
  

  ) اتضاع العقل یتضمن اربعة امور :1ً
اسأنا  الحذر من النفس یحملنا على ان ال نغالي في مناقبنا ، بل نتضع الننا

یعییك نیلھ استعمال ما منحنا هللا الصالح . ھذه نصیحة الحكیم : (( ال تطلب ما 
َ ما) . و 22:3تجاوز قدرتك )) ( سیر وال تبحث عما ی اوصى بھ  ھذا ایضا

كل من فیكم  القدیس بولس الى الرومانیین : (( اني بالنعمة المعطاة لي اوصي
على مقدار ما قسم هللا  ان یسمو بعقلھ فوق ما ینبغي بل ان یتعقل تعقل الحكمة

ال نفتش عن اظھار مزایانا و اعتبار  .)  3:12لكل واحد من االیمان )) ( رو 
  عاملین الخیر .و ذواتنا ، بل فلنكن نافعین

  
: كان یضیف الیھصي بھ مرسلیھ . وھذا ما كان القدیس منصور دي بول یو

فھو یبشر بنفسھ ال بیسوع المسیح. وھو  من استعمل مزایاه بخالف ذلك((
یتحدثوا عنھ ترموه وویمدحوه و یح یصفق الناس لھ ،انسان یبشر كي یفتخر و

ینتھك القدسیات ! اجل انھ یستخدم كالم هللا و  ماذا یعمل ھذا الرجل ؟ ... انھ،
  الشھرة ! اجل ان ھذا ھو انتھاك القدسیات !بكتسب المجد و االمور االلھیة كي
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بل قط ،علیھا ف ممارسة االمتثال العقلي ال باالمتثال لالحكام الكنیسة المعول
معصومة من الخطأ ، اذ نقول ان  بقبول قلبي التدابیر الحبریة ، حتى ال تكون

  احكامنا الخصوصیة . في ھذه االحكام لحكمة اكبر من
  

على المواضیع  ان ھذه االمتثال یجعلنا نتجنب العناد في افكارنا الخصوصیة
ث فیھا بحریة المبحو ي االمورفالمختلف علیھا . ال شبھة انھ یحق لنا ان نتخذ 

من العدل ان نترك الحریة نفسھا  ، المذھب الذي لنا انھ اصوب . لكن ، الیس
  لالخرین ؟ ...

  
و السعي  ) اما اتضاع القلب فیتطلب عوض الرغبة في المجد و الشرف2ً

و ان نفضل الحیاة الخفیة على ان نقنع بالحالة التي نحن فیھا ،وراءھما ، 
و یمتد ھذه  كون مجھوالً و تحسب كال شيء .المناصب السنیة : احبب ان ت

و ونا ،بنا فیحترم االتضاع الى ما ابعد : انھ یستر كل ما شأنھ ان یحبب الغیر
بل في الحظة عندھم  ال في مناصب العالم فحسب ،یرغب في المكان االخیر ،

و یرغب ایضاً في  ) . 10:14: (( امض و اتكيء في آخر موضع )) ( لو 
و لنصغ الى مقال القدیس منصور  على االرض تمام المالشاة . مالشاة سمعتنا

و ال نتوقف عنده ، بل ابداً الى ما فینا من الخیر ، دي بول : (( علینا اال نلتفت
ما فیھا من الشرو النقص ، فھذه وسیلة كبرى لحفظ  ندرس ذواتنا كي نعرف

من المناقب ھي موھبة ھدایة النفوس ، و ال سائر ما فینا  االتضاع . اذ لیست
لنا ، فما نحن سوى حمالین لھا ، و بھذا كلھ قد نھلك ھالكاً ابدیاً . لذلك یجب اال 

 و ال یسر بھا ، و ال یفكر في ایة حظوة خصوصیة ، اذ یرىاحد بنفسھ ، یعجب
  ان هللا یفعل بواسطتھ اموراً عظیمة . بل علیھ ان یزداد اتضاعاً و یعرف

  ستخدمھا .ذاتھ كآلة حقیرة یتنازل و ی
  
الداخلیة . و  ) یجب اال یكون االتضاع الخارجي سوى مظھر للعواطف3ً

ً ان افعال االتضاع الخارجیة تؤثر في استعداداتنا كي  یمكننا القول ایضا
  توطدھا . فعلینا اذن اال نھملھا بل نصحبھا بعواطف
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  داً معاً .و بالنتیجة یجب ان نذل نفسنا و جساتضاع حقیقیة ،
  

تبقي نظیفة ،  ان منزالً حقیراً و اثواباً محتشمة نصف بالیة مرقعة ، بشرط ان
ً فاخرة تحملتحمل على االتضاع . ً و اثوابا بسھولة على  و منزالً مؤثثا

  عواطف تضاد ھذه الفضیلة .
  

ممارسة  ان جلسة و مشیعة و ھیئة محتشمة و ضیعة دون تصنع ، تساعد على
تنشيء النتیجة  ھام الوضیعة كالشغل الیدوي و ترقیع االثواباالتضاع . فالم

  نفسھا .
  

و االدب و مساعد  كذلك ما نبدیة من المراعاة لالخرین ھو دلیل على التنازل
  على االتضاع .

  
عما یھمھم  و في المحادثات ، یحملنا االتضاع على ان نجعل اآلخرین یتحدثون

نتكلم عن نفسنا و  وص یمنعنا االتضاع ان، و یجعلنا نتكلم قلیالً . و على الخص
ان یتكلم بالشر عن ذاتھ ،  عن كل مالھ صلة بلفظة انا : لكي یستطیع االنسان

قدساً . اما الكالم عن ذاتنا بالخیر فما ھو  بغیر ان یبطن شیئاً ، ینبغي ان یكون
 ً ول اال نعمل اعماالً جنونیة بحجة االتضاع ؛ كما یق سوى تبجحُّ . ینبغي ایضا

: ان تَظاََھر بعُض الكبار من خدام هللا بالجنون كي  القدیس فرنسیس سالس
الن اسباباً ان نعجب بھم ،ال ان نقتدي بھم ،ینبغي  یزید العالم احتقارھم ،

دفعتھم الى ھذا التطرف الذي یجب ان ال یتخذ احد منھ  خصوصیة  و خارقة
 سة للغایة ، تشمل االنسانفاالتضاع اذن فضیلة عملیة جداً و مقد ایة نتیجة .

  و ال سیما الوداعة .اعدنا على ممارسة سائر الفضائل ،كلھ و تس
  

  الوداعة
  

غیر ممكنة بدونھ  بصواب یقرن ربنا یسوع الوداعة باالتضاع ، الن ممارستھا
  ممارستھا . و عن: طبیعتھا ، و عن سموھا ،مطلقاً . سنبحث عن 
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  ادعةطبیعة فضیلة الو
  

  اوالً . عناصرھا . الوادعة فضیلة مركبة تحتوي ثالثة عناصر اساسیة :
ھذه الوجھة  بعض التسلط على الذات یتدارك حركات الغضب و یلطفھا : من  )أ

الصبر ، و باالمر  تتعلق بالقناعة . ب) احتمال نقائص القریب الذي یتطلب
بالجمیع ، حتى  نفسھ فضیلة القوة . ت) العفو عن اھانة القریب و الرفق

انھا كما نرى مجموعة فضائل  باالعداء : فمن ھذه الوجھة تتضمن المحبة .
 احرى من انھا فضیلة واحدة .

  
الغضب و تحتمل  ثانیاً . اذن نقدر ان نحددھا : فضیلة ادبیة فائقة الطبیعة تتدارك

القریب بالرغم من نقائصھ و تعاملھ برفق .اذن لیست الوادعة ذلك الضعف 
ً المز تحت ظواھر الوادعة . انھا فضیلة داخلیة تستقر  اجي الذي یكظم غال� عمیقا

تجعل السكینة و السالم سائدین فیھما . لكنھا تبدو الى  في االرادة و الحس كي
و الحركات باسالیب لطیفة تمارس مع القریب ، بل تمارس ایضاً  الخارج بالكالم

  الحیة او الفاقدة الحیاة .الذات نفسھا ، كما تمارس نحو الكائنات  مع
  

  سمو الوادعة
  

بذاتھا . كما قال االب اولیھ : (( ھي  الوادعة فضیلة سامیة بذاتھا و بفاعیلھا .
  فیھ مالشاة كل خاص� ، و الموت عن كل منفعة )) . كمال المسیحي ، النھا تفرض

  
ارة ، حیث الب ثم یضیف قائالً : (( تكاد الوادعة الحقیقة ال توجد اال في النفوس

نجد الوداعة  التائبین فال جعل یسوع مقره الدائم منذ تجدیدھا المقدس )) . اما في
بنشاط كاف و ثبات على استئصال ما  الن القلیلین منھم یعملونكاملة اال نادراً ،

ایضاً : (( ان العالمة الحقیقیة للطھارة المصونة او  الفوه من النقائص . قال بوسیة
ان اكبر فوائد الوادعة ھي استتباب السالم في  ھي الوادعة )) .انما  المسترجعة

  القریب و مع الذات . النفس ، مع هللا و مع
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اشقھا ،  مع هللا . النھا تجعلنا نقبل بھدوء و طالقة و جھ كل الحوادث حتى  )أ
ولس : كوسائل للنمو في الفضائل و ال سیما في محبة هللا . و قد قال القدیس ب

  )  28:8( رو (( نحن نعلم ان الذین یحبون هللا كل شيء یعاونھم للخیر ))
  

نحتمل  مع القریب : النھا ، اذ نستدرك حركات الغضب و نقمعھا ، تجعلنا  )ب
اقلھ ال نضطرب  نقائص القریب ، و تسھل لنا ان نحفظ معھ صالت حسنھ ، او

  في داخلنا ان سخط اآلخرون علینا .
  

بل نغضب . ال نفقد الصبر و الن نرتكب ھفوة او غلطة ،اتنا : حیمع ذو  )ت
لمكتسبة كي الخبرة ا مستفیدین منعن خطأنا بسكینة و رفق دون دھش ،فلنعد 

. ً ، (( اذا عرض لھم و غضبواھكذا نجانب نیقصة من :نكون اكثر انتباھا
)) غتموا ، و یغتاظون النھم اغتاظوایغضبون النھم غضبوا ، و یغتمون النھم ا

  فرنسیس سالس ) . ھكذا نحفظ السالم ، اثمن الخیرات .( 
  

  ممارسة فضیلة الوادعة
  

  یمارسھا المبتدئون بمحاربتھم الغضب و الرغبة في االنتقام ، كما یحاربون
  حركات النفس الشھریة كلھا .

  
یعلمناھا بشكل  التيوع ،اما النفوس المتقدمة فتجتھد ان تجلب الیھا وداعة یس

  امثلتھ . غریب باقوالھ و
بھا االنبیاء كأنھا  التي شاء ان یبشرلق اھمیة عظمى على ھذه الفضیلة ،فھو یع  )أ

ھذه النبوة : (( ھوذا  احدى عالمات المسیح . و قد عین االنجیلیون انجاز
قد جعلت روحي علیھ فھو  عبدي الذي اعضده مختاري الذي ّسرت بھ نفسي

صوتھ في الشوراع . قصبة  الحكم لالمم . ال یصیح و ال یجلّب وال یسمع
، یبرز الحكم بحسب الحق . ال یني  موضوضة ال یكسر و كتاناً مدخناً ال یطفئ

 االرض فلشریعتھ تنتظر االمم ))  و ال ینكسر الى ان یجعل الحكم في
  ) . 4_ 1:42( اشیعا     
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النھ ودیع و  ذة ،یقدم لنا ذاتھ كمثال فھذه الوداعة و یدعونا كي نكون تالمی  )ب
   اني ودیع و متواضع القلب )) يمتواضع القلب : (( تعملوا من

  ) . 29:11( متى 
  

باالنجیل ،  ت) یحقق تماماً مثال الوداعة االعلى الذي رسمھ االنبیاء . و حین بشر
ال جلبة في صوتھ و ال صراخ  لم یبشر بجدال و عناد وحدة ، بل بھدوء و سكینة .

تمر وال تعمل خبراً . تصرفاتھ و دیعة حتى  م غضب : فالجلبةغیر نافع وال كال
و ال یطفيء فتیلة مدخنة ، اعني فیھا شرارة  انھ ال یكسر قصبة مرضوضة ،

و لكي یجذب البشر الیھ ، لم یكن حزیناً الخاطئ . االیمان و المحبة الباقیة في نفس
ً : فكل ما ثقلین باالتعاب كي و یدعو الیھ المفیھ یدل على اللطف . وال طائشا

  الراحة فیھ . یلتمسوا
  

وجھلھم و  ) تصرفھ مملؤ وداعة : احتمل ھفواتھم1ًث) نظراً الى الرسل : 
ً فشیئاً على  خشونتھم . راعاھم في سلوكھ معھم ، و لم یوح لھم الحقیقة اال شیئا

 دافع عنھم ضد تُھم قدر طاقتھم ، و ترك للروح القدس امر العنایة بتتمیم عملھ .
إال انھ وبخھم على تقصیرھم  الفریسین الظالمة الذین الموھم انھم ال یصومون .

ان تنرل نار من السماء على قریة  في معاملة االطفال بوداعة ، و حین ارادوا
ملخص بالسیف . اال انھ غفر لھ ایضاً نكران  السامرة . ووبخ بطرس حین ضرب

  .باعالنھ المثلث لحبھ  المثلث ، و جعلھ یكفره
  
الحمامة ، ال  ) اشار بالوداعة على الفعلة الرسولیین : ان تكون عندھم وداعة2ً

الشر ، بل یقدمون  دھاء الحیة . و ان یكونوا كالخراف بین الذئاب ، ال یقاومون
و قمیصھم احرى من  الخد االیسر لمن لطمھم على االیمن . و ان یعطوا رداءھم

  یضطھدھم .الذھاب للقضاء . و ان یصلوا الجل من 
  

ً فیغفر لھم عن رضى ، حالما یرى عندھم اقل اثر  ج) اما  الخطأة االكبر جرما
  تلقَّى بعذوبة كبرى اعتراف السامریة و اھتداءھا . و غفر للخاطئة  للتوبة .

  
  17_2الالھوت النسكي 
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كراغ  . فتشو الصدیقین بل الخطأة الى التوبة لیدعالنھ اتى ال و للص النبیھ ،
صالح عن النعجة الضالة و اعادھا الى الحظیرة و حملھا على منكبیھ ،و بذل 

  حیاتھ ایضاً عن اغنامھ .
  

ً الفرنسیین و الكتبة بقساوة ، فذلك النھم یفرضون على الغیر  و ان خاطب احیانا
  السماوات . نیراً ال یطاق ، و یصدونھم عن الدخول الى ملكوت

  
صاحبھ . و من  داعة حتى اعداءه : یوضاس الخائن ، سماهلم یفتأ یعامل بوح) 

  بسبب جھلھم . فوق الصلیب صلى الجل جالدیھ ، و طلب لھم الغفران
  
و االقوال او االفعال  لكي نقتدي بربنا یسوع : نتجنب المنازعات و الصحف ،خ)  

و اال نحطم  نكافئ الشر ابداً . الجارحة او القظة ، كي ال ننفر الجبناء . و نجتھد اال
  شیئاً بعنف . و اال نتكلم و نحن مغضبون .

  
بشاشة و تھلالً  و لنجتھد ان نراعي في معامالتنا كل من یدنو منا ، و نبدي للجمیع

و طالقة ، و لو اتعبونا و اسأمونا . و ان نقابل بجودة خصوصیة الفقراء و الحزن 
عض كلمات طیبة ما و نخفف بب و المرضى ، و الخطأة و الجبناء و االوالد .

ً اكثر ما بسرعة مقدسة عامل نضطر الى ابدائھ من التبكیت . و ان نخدم ین احیانا
و ال سیما ان نعمل ذلك بلطف . و نكون على استعداد لتحمل صفعة یطلب الینا ،

ان اقتضى االمر ، بدون ان نقابلھا بالمثل ، و لتقدیم خدنا االیسر لمن صفعنا على 
 االب ملون فیّجدون في ان یقتدوا بوداعة هللا نفسھا ، كما الحظاما الكا االیمن .

بالوداعة  و حین یشاء ان یجعل النفس تشتركاولیھ : (( ھو الوادعة بالذات ،
هللا و  بل تتالشى في یستقر فیھا حتى ال یبقى فیھا للجسد شيء ، و ال تعود لذاتھا .

ل ما تعملھ ، تعملھ بالوادعة . بنوع ان ك و في كماالتھ :في كیانھ ، و في جوھره ،
 ً بالوداعة . النھ لیس للمرارة و الكراھیة حّظ  مع  و لو عملت بحمیة تتممھ دائما

  لھما مع هللا )) . الوادعة ، كما انھ الحظ
  
  
  
  
  

  الفضائل االدبیة
  



 
 

258

  نتیجة
  
  

  لكي ال نسھب في الكالم ، نختم ھنا بیان الفضائل الرئیسیة .
و االرادة .  لطفھا و تكملھا باخضاعھا لسلطان العقلانھا تنظم كل قوانا و ت  )أ

ھكذا یتنسق فیستقر في نفسنا ، شیئاً فشیئاً ، النظام االساسي ،و خضوع 
  و القوى الدنیا لالرادة .جسد للنفس ،ال

  
االتحاد االلھي فقط  ب) انھا تعمل اكثر من ذلك ایضاً : انھا ال تزیل كل موانع

نكتسبھا ھي اشتراك في  اد . الن الفطنة التيبل تشرع في توثیق ھذا االتح،
تصدر عن هللا و توحدنا بھ . و  حكمة هللا . و عدلنا اشتراك في عدلھ . و قوتنا

الكائن فیھ . و اذا اطعنا رؤساءنا  قناعتنا تشركنا في االتزان البدیع و التآلف
 سوى واسطة تقربنا من طھارة هللا فاl نفسھ الذي نطیع . لیست الطھارة

اال لیمألھا من هللا . و ما وداعتنا سوى  الكاملة . و ال یفرغ االتضاع نفسنا
اشتراك في وداعة هللا نفسھا .و اذ یتھیأ ھذا االتحاد باl على ھذا االسلوب 

  االدبیة ، یتكمل بالفضائل االلھیة التي هللا ھو موضوعھا . بواسطة الفضائل
  
  
  
  
  

  لثالث )( تتمة طریق االستنارة في الجزء ا
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