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اليت تصدرها " الرعيةرسالة "جاء هذا الكتاب جتميعاً للمقاالت اليت نشرت يف 
احلياة "، "اهللا واإلنسان: "ولقد متّ تبويبها حتت عناوين ثالثة. مطرانية حلب أسبوعياً

أشكر مجيع الذين عملوا على مجعها ونشرها، وخباصة ". احلياة الكنسية"، و"الروحية
  .قدس األرمشندريت سلوان

العرب بصرى، حوران، جبل كما أشكر سيادة األخ احلبيب مطران 
املتروبوليت سابا أسرب اجلزيل االحترام على تفضله ونشره هلذا الكتاب  ،واجلوالن

  .ضمن منشورات أبرشيته
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 مقدمة
 
 
 
 

  !؛ اُهللا واإلنسان"سائحان"
  

يتصور العديدون اإلنسانَ سائحاً هائماً وراء متطلّباته، أكانت روحية أم 
وهذا ما عبر عنه دانيال النيب أنّ اإلنسان هو ! سان كائن باحث أو هائمفاإلن. مادية

ختتلج يف قلب هذا الكائن دائماً أشواق تقوده للسعي وراء ما ". رجل الرغبات"
  .يعشق

  
ألنّ اهللا حبسب الفلسفة . لكن ال ميكن لكثريين أن يتصوروا اَهللا سائحاً

ملتبدل، وألنّ العشق يعين السعي حنو شيء غري ا" الثابت"واألديان عامة هو الكائن 
هلذا ال ميكن هللا أن ميلك عشقاً وهياماً يف ! وحاشى هللا أن ينقصه شيء. ينقصين
اهللا صاحل يف طبيعته، وهذا يعين أنّ ). إن جاز استخدام هذه التعابري البشرية(داخله 

  !صاحلة –طبيعته حمبة 
  

إنّ كال الكلمتني . بة اهللا وحرية اإلنسانلكن املسيحية دين احملبة واحلرية؛ حم
. تعنيان أنّ اهللا متحرك وليس ثابتاً، وأنه يسعى إلينا كما لو سعينا إليه) حمبة، حرية(

وهذا التتبع ال يكتب قدراً بل يهيم وراء اإلنسان احملبوب يف . إنه يتتبع خطانا احلرة
حنو اإلنسان . ات أخرىخطى هذا األخري التائهة مراراً واهلادفة مر ة اهللا هي عشقحمب

  .اهللا أيضاً سائح! رقيقة الظلّ" مالحقة"فهي إذن 
  



يتجه اهللا إلينا ويسعى دائماً، وحني نتجه إليه ونلتقي به حنيا حياتنا يف كرامتنا 
  "!الكنيسة"وحينها تتحقّق 

ويقدم اإلنسانُ هناك، يف الكنيسة يلتقي السائحان يف احلب، فيعطي اُهللا النعمةَ 
  .الطهارةَ

  .هذه هي الرحلة بني السماء واألرض، يف االتجاهني
 

   ٢٠٠٥عيد البشارة 
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  القسم األول
  

 

  اهللا 
  و

  االنسان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ، من هو؟"اللـه"
 
  

نييقول أحد الكتاهللا إالّ أل: "اب املسيحي ه جيهلهال أحد ال حيبن".  
إنّ حقيقة وجود اهللا هي . ال يوجد عقل بشري يستطيع إنكار وجود اهللا

إن التشكيك بوجود اهللا هو مسألة ال . بديهية الشك فيها على مستوى املنطق
كون اإلنسان يعرف أنه الحق يف اخلليقة وليس سابقاً هلا، هذا األمـر  . منطقية

اخلليقة تبقـى  . د وليست هي اإلنسان ذاتهجيعله يعترف بأنّ للخليقة علّةَ وجو
وهذا ما يسميه الناس ! إذن هناك خالق غري اإلنسان. لكن اإلنسان يأيت ويرحل

وإنما األسئلة . لكن السؤال العميق هو ليس إذا ما كان اهللا موجوداً أم ال. "اهللا"
ا وخلق ما هي غاياته من خلقن من هو هذا اإلله؟ ما هي صفاته؟: احلقيقية هي

العامل؟ وهل بالنهاية هو يتدخل يف حياتنا، وهل يتدخل لصاحلنا أم لصـاحله؟  
يستحق أن حنسب له حساباً يف حياتنا؟ هذه هي األسئلة " اهللا"وأخرياً، هل هذا 

  .اجلوهرية اليت ختص أهم موضوع يف حياة الناس، أي اهللا
  

نها املتقارب م ل،؟ هناك إجابات عديدة جداً على هذا السؤامن هو اهللا
كلّ األديان عرب التاريخ البشري هي حماوالت بشرية يف تفسـري  . ومنها املتباعد
يف الوثنية، أعطت هذه احملاوالت البشرية كلّهـا هللا   ؟من هو اهللا: هذا السؤال

وذلك كحاجة طبيعية أمام شـعور اإلنسـان بنقصـه     ،صفتي الكمال والقوة
إنّ إله اجلمال حيمل ماال يسـتطيع  . در عليه حنن البشرفاهللا فيه ماال نق. وضعفه

، أي "الرجاء"يف الوثنية هو " اإلله"وبالنهاية ... اإلنسان مجعه يف ذاته من مجال



هي مثُلٌ موجـودةٌ وميكـن   ) منها الصاحل ومنها غري الصاحل(أنّ املُثُلَ البشرية 
اهللا . هلا حتملها يف كماهلا ولكن إن مل يكن ذلك عند البشر فهناك آهلةٌ ،حتقيقها

ية اإلهلالذي يعرف شوقاً هلذه الصفات  ،هو القوي والكامل يلجأ إليه اإلنسان
ففي الوثنية اهللا هو أشـبه بفكـرة أو   . ويعرف بالوقت ذاته فشله النسيب بذلك

ن أنّ املثل البشرية ممكنة ولو يف عامل اآلهلة، وبالتايل أوالً ميكن قوة تضم قدرة أو
السعي للتشبه ا، وثانياً ميكننا االلتجاء إىل اآلهلـة لتسـاعدنا يف حتقيقهـا أو    

هلذا كانت ذبائح الغفران واالسترضاء يف الوثنيـة هـي   . ولو جزئياً امتالكها
  .العناصر األساسية للعبادة

وليس الفكرة " الشخص"إله الكتاب املقدس يظهر بشكل مغاير، إنه اإلله 
اهللا الذي يأيت هو ويكشف ذاته لنا وليس حنن من خيترعه بسـبب  إنه . أو املثل

يدخل إىل حياتنا ويف حلظات وأشكال ال نعرفها " هو"إنه . من شعورنا بوجوده
هكذا تبدو قصة اإلميان األوىل مـع أيب املـؤمنني   . وال ننتظرها أحياناً عديدة

إبراهيم  يث يطلب اُهللاتبدو على أنها تدخل إهلي يف حياة إبراهيم حب ؛"إبراهيم"
قبل أن يطلبه إبراهيم .ويغي ر له حياته كلّها وكل جمراها، فآمن ويأمر اُهللا إبراهيم

ال . إبراهيم باهللا، أي آمن بطلباته ومواعيده وسار يف سبيل حتقيق وصـايا اهللا 
 ،وإنما العكـس  .أنه موجودبيبدو أبداً أنّ إبراهيم أعطى أوصافاً عن إله يؤمن 

يف الوثنية " اهللا"إذا كان . بدو أنّ اهللا كلّمه وسار به إىل أرض وحياة جديدتنيي
 ."كشف اهلي"فاهللا يف الكتاب املقدس هو  ،إنساين" اختراع"هو اكتشاف أو 

مـا  "لذلك إذا كان اهللا يف الوثنية هو قوة أو مثُلٌ نريدها حنن، أي أنّ اهللا هـو  
وقد جاء والعديد منـا ومـن   ". هو هو"املقدس ، فإنّ إله الكتاب "حنن هنرغب

فـإذا   ."بل كما هو"لقد جاء ليس كما يرغبون  ،السابقني مل يقبلوه كما هو
ة أمساء عديدة تعبفـإن اهللا   ،ر عن املثل والقوى اليت تنقصناكان لآلهلة يف الوثني

صـنع   أي مل يقبل أن حيمل امساً من ،"هو الكائن" أعطى ملوسى امسه قائالً أنا



 ر حنـن  البشر بل سعى ليكشف حقيقته لنا كما هو فعالً، وليس كما نتصـو
هو على صورة اهللا وشبهه ولـيس اهللا  من فاإلنسان . كماالته بسبب من ضعفنا

  .على شبهنا ومثالنا من هو
وهلذه احلقيقة يف املسيحية نتـائج وتوابـع    .إذن اهللا شخص وليس فكرة

فاهللا بالنسبة لنا ليس كما بالنسبة لألبيقوريني، الذين  .تتصل حبياتنا اليومية بعمق
قالوا إنّ اهللا موجود لكنه ال يريد شيئاً منا وليست هناك حياة ثانية وبالتـايل ال  

لذلك كانت . عالقة لوجودنا بوجوده وال يهم إن كان موجوداً أو غري موجود
  .كلوا اشربوا اليوم حنيا غداً منوت: عبارم الشهرية

 اإلميانفإما " احلياد"وجود اهللا الشخص بالنسبة لنا هي مسألة ال تقبل  إنّ
اهللا موجود يعين لنا . إما أن جنيب على وجوده بالقبول أو أن نتحداّه. أو اإلحلاد

هللا موجود ا. وله غاية حمددة من خلقه لنا ،ينادينا ويريد شيئاً منا ،أنه يسعى إلينا
هي مسألة تتناخرجنا من ستاتيكي، ها حقيقة تبدل حياتنا وحياتنـا كلّهـا يف   إن

كما يعبر عنه بـولس   -اهللا وهذا التبديل عميق جداً حتى أنّ . ألواا وغايتها
بـه نوجـد وحنيـا    " :إذ يقول ،هاها وقواممعىن حياتنا وسبب يصري -الرسول
يـة حبيـث   اهللا موجود يعين ذلك حدثاً يف احلياة له من القوة واألمه ."ونتحرك

  . حيايت، ال بل هو حركتها وموجهها ووجهتها حمور اهللايصري 
فقد يكون هـذا احلضـور   . لكن هذه الكلمات حبد ذاا قد ال تطمئن

لكن يا فرحي، كما يقول القديسون، إنّ  !مزعجاً ومربكاً للبعض" املالئ الكلّ"
مة اليت نرددها يف كـلّ  هي الكل" ألجلنا". "ألجلنا"اهللا هنا ومعنا ولكن أيضاً 

هذا  .لقد ولد ألجلنا وتألّم  كذلك وقام أيضاً. صلواتنا وخنتم ا كلّ الطقوس
اإلله الذي ميأل حميطنا ويوجه وحيره بصفاته  :ينك حياتنا ميتاز بأمرل أناألمر األو

ولـيس   هذه ال يعين أبداً أنه يلغي حريتنا، واألمر الثاين أنه األكرب مبعىن اخلادم
بل األكرب  بينكم كذلك، سادة األمم يتسلّطون عليهم، ولكن ال يكن:"املتسلّط



ه . "للكلّ خادماً فيكم ليكنإنّ حضرة اهللا هـذه  . "القاضي"وليس  "الفادي"إن
، ليست ثقـالً بـل   إجيابية يف حياة اإلنسان ولكنها فرصةسلبياً ليست تدخالً 

 .حترير، ليست حكماً بل سعادة

 صـورةَ  هعت عنشيإىل اهللا حني األديان والفلسفات  ءت كثرياً بعضأسا
 ،انـاً مجازيـاً ودي  اإلنسان اَهللا ينصب ضعف، وبالتايل باملقابل .القوي العادل

محل آالمنا وأخذ "إنه من  .واهللا ليس كذلك؛ باًمعاق اإلنسان وتصوره لنا أخطاُء
لذلك عنـدما   ،"األب: "الكتاب أنه صفات إله ."عنا أوجاعنا، وبآالمه شفينا

أبانـا الـذي يف   :"أجـاب  ،سأل التالميذ املعلّم قـائلني علّمنـا أن نصـلي   
 ، أي أبنـاءً "بل إخوةً... ال أدعوكم بعد عبيداً: "ولطاملا قال ،..."تالسماوا

وبولس الرسول أصلح الشائعات القدمية عـن اهللا  . اآلب مثله، كما هو ابن هللا
الهوت التبين، فنحن أبناء ال بل أكثر من ذلـك،  عن سهب كقاضٍ بشرحه امل

يسوع، لـذلك   هرأس اًجسم) حنن(يرى بولس الكنيسة "! أعضاء جسده"حنن 
  .يتكلّم بولس عن رفع العداوة القدمية، وعن املصاحلة، وعن عهد جديد

ولكن حتى . الفادي واخلادم يف ذهن البشر -ليس أمجل من صورة اآلب 
كافية للكتاب املقدس لوصف اهللا؛ لذلك احتار اللسـان   هذه الصورة ليست

اهللا : "البشري فلم يستطع أن يصف اهللا بالنهاية إال على لسان يوحنا احلبيـب 
ألنّ اهللا يف كلّ مكان، مالئ  لو كان اهللا غري ذلك لكانت حياتنا جحيماً،". حمبة

! والكلّ للكلّ ،يف الكلّليت اهللا يكون الكلّ  ،"اهللا حمبة"ولكن يا بشرانا . الكلّ
 ملكوتك، لتكن ليأت"هكذا نصلّي دائماً  .يا ليت هذه األمنية املسيحية تتحقّق

األرض كالسماء، ال يكون فيها إال إرادتك كما يف السماء  ولتصر ،"مشيئتك
احلضرة اإلهلية بغياب ما هو  ، إنههذا هو الفردوس مسيحياً. كذلك على األرض

اإلهلية هي السعادة، وكل ما نراه يف دنيانا عكس ذلـك هـو   احلضرة . سواها
علـى  ) parasite(دخيل عليها بسبب من حريتنا وجهلنا وضعفنا، إنه شـغب  



ما أبشع ذلك املشهد حـني  . ه غريب عن األصل احلقيقيإن ،اهلرمونية األصلية
ك الواقع ما أغرب ذل .ل كالغريبالدار يعام مسيطراً وصاحب صار فيه الدخيلُ

أمل يقل الشيطان ! يناه جانباً كالغريبحنّ كالسيد والسيد نا فيه الدخيلَالذي عاملْ
أعطيك كـلّ ممالـك   فيل  اسجد) وهو اخلالق والسيد(ليسوع ) وهو الغريب(

  !األمم؟ لقد ظهر السارق سيداً، والسيد دخيالً
ليأت ملكوتك  ، وأنّ صالتنا"سعادة"، هذا يعين أنّ ملكوت اهللا "اهللا حمبة"

: تعين ليذهب كلّ بغض وكل أمل، وكما يقول األدب النسكي جبملة خمتصـرة 
العـامل بصـورته   (وليأت ملكوتـك  ) بصورته احلالية املشوهة(ليذهب العامل "

كيف يأيت هذا امللكوت؟ وكيف يتحقّق هذا اهلدف؟ وكيف تصل )". املنتظرة
ة بالعامل إىل غايته هذه احلقيقياملسيحي س والتاريخ البشرية؟ يوضح الكتاب املقد

! أنّ احملاولة اإلنسانية مل تكن دائماً صادقة، ومل تكن أيضاً على الدوام ناجحـة 
وما يوضحه الكتاب أيضاً أنّ اهللا مل يترك هذه التجارب تتوه، لذلك دخل هو 

إىل التاريخ جبانبنا، ال ليلغي ه ليسندصاياه، وحيفظنا ضعفنا وحييطنا بو إرادتنا لكن
حتى " مل يأنف" .مسامهاً بشكل جذري يف إعانة خياراتنا، وتقوية إرادتنا اخلرية

ليـدخل يف النهايـة إىل    ،من محل بشرتنا يف جتسده، ليشاركنا طبيعتنا البشرية
لقد شاء إهلنـا حـني   ". بعد أن ضللنا"تارخينا ويثبت طريقنا يف دروب السالم 

حيثمـا  "إله ال جيازي ضعفنا وخطايانا، ال بل . ثر ويأيت إليناعاديناه أن حيبنا أك
إنه صاحب  ،وحني نضلّ يأيت، وحني نعادي يفدي" تكثر اخلطيئة تكثر النعمة

الذي يبذل " الراعي الصاحل"و" اخلروف الشارد يف اجلبال"و" االبن الضالّ"مبدأ 
  .نفسه عن اخلراف

وهذا طبيعـي  ". العناية اإلهلية"هي " ةاهللا حمب"الكلمة األوىل باألمهية بعد  
فمحبة اهللا  ،هي فعل وليس جمرد صفة فقط جامدة يف اهللا" اهللا حمبة"كلمة ألن 

النسك يف حضرة اهللا مجيلة، لذلك حني يبتغي اإلنسان ". عنايته"تعين على الفور 



نّ ، يعين ذلك أ"وا بال انقطاعصلّ"كما أوصى بولس الرسول  ،"الصالة الدائمة"
رفقة هـذا  باإلنسان يريد أن يسافر يف زمن حياته، ولكن بصحبة اهللا دائماً، و

يا فرحي اهللا يسند ! يا فرحي اهللا يعتين بنا !يا فرحي اهللا موجود .األب واخلادم
يا فرحي هذه هي مشيئته أن يعود اخلاطئ وحييـا   !ضعفنا لكنه ال يلغي حريتنا

يا فرحي ! نا حني نكون ضالّني وال يتركنايا فرحي اهللا يطلب! وليس أن حياكمنا
إنّ اهللا  ،هذه كلّها فرحة واحدة ومعىن واحـد ! يا فرحي اهللا معنا! لسنا وحدنا

  .اهللا معنا، وعمانوئيل امسه. موجود واهللا حمبة
  آميـن



  
  البحث عن اهللا واإلميان به

 

  

ـ . اهللا موجود لكنه غري معروف ا بقدر ما نعطيه من زمن حياتنا بقدر م
علينا أن نعطي الوقت الكايف لندرس علم التعرف إىل . يصري معروفاً بالنسبة لنا

حنن نبحث عن اهللا، أو باألحرى نسعى لتعميق عالقتنا به، العالقة اليت تبدأ . اهللا
تدرج بعدها حني نبدأ ونكتشف يف كـلّ  تو .من إميان بسيط ومعرفة سطحية

كلّما . أكثر بكثري مما كنا نظّنه يف تلك اللحظةحلظة من حياتنا أنّ اهللا كان حيبنا 
معرفة اهللا تزداد فيزداد معها السالم . عرفنا اهللا كلّما أدركنا جهلنا كم هو حيبنا
ما نكتشفه يف عالقتنا مع اهللا أننـا  . والنعمة اللذان يعطيهما، فيزداد العطش إليه

إذن كلّما صرنا ممتنني إليـه  كنا جنهل دائماً كم كان إىل جانبنا، وكلما عرفناه 
  .هذا يزيد فينا قيمة حبه لنا ويزيد حبنا له. وشاعرين بالدين أكرب

  
طبيعة احلياة، من حيث كيف ومما نولد، وكيف ومىت ننتهي، تؤكّـد أنّ  

الكتاب يقول ما هو أكثر، ليس أننا لسنا . هلذه األرض وليس هلا" زائر"اإلنسان
ما خيربنا به الكتاب أنّ اإلنسان تكون مـن  . ا بكليتنالألرض بل أننا لسنا منه

عنصرين، من الطني وهو من هذه األرض وهذا الكون املخلوق، ومن روح اهللا 
أي من بعد ال خملوق، من شيء جيعله شبيهاً ليس بعناصر هذا الكون فقط إنما 

  ".صورته ومثاله"أشبه منه إىل اهللا، على 
. يصطدم بسؤالني أساسيني وجوديني يف احليـاة مطالع الكتاب املقدس 

األول هو، ماذا علي أن أحقّق يف احلياة لكي أجعل حليايت معىن؟ والثاين هو ما 



هي صورة اهللا يفَّ، أو باألحرى كم أنا بصدق على صورة اهللا وكيف أحقّقهـا  
وب فعالً؟ بعد فترة ليست بطويلة، هذا اإلنسان السائح، إذا ما سار علـى در 

ألن ذلك هـو اجلـواب   . الرب، يكتشف أنّ السؤال الثاين هو جواب األول
  . احلقيقي على العطش اإلنسانـي العميق

ليس جمرد ظاهرة عابرة، توجد تنمو وتذبل، تولـد   يف الكتاب، اإلنسانُ
إىل أين يسري أو عماذا . إنه زائر مبعىن السائح أو مبعىن الساعي والباحث. لتموت

ملكـوت  "بل ، "الالشيء"أو " الصفر"أو" العدم" واب الكتاب ليسيبحث؟ ج
فـاهللا  ". كلّ شيء"ليصل إىل " الشيء"اإلنسان يبدأ من ". كلّ شيء"أي " اهللا

جلبنا من العدم وأمتّ كلّ التدبري الذي من أجلنا وأصعدنا إىل السماوات، أي إىل 
من "إلنسان جاء الكتاب عكس الفلسفات، هذه األخرية تعترب أنّ ا. كلّ شيء

لكن اهللا جيلب ". العدم -إىل الالشيء "وبتفاسري عديدة، ولكنه يسري  -" شيء
. ما هو خارج اهللا يرى أنّ احلياة كانت وتظهر لتنتهي. إىل احلياة اليت ال متوت

هذه هي احلياة اليت . لسنا رحالً إىل بلد العدم، إننا متدرجون على طريق الوجود
طيها وحنن مدعوون إىل كماهلا، أي إىل عيشها مبلئهـا ولـيس   خلقها اهللا ويع
نه بعد مسرية سنوات لتحقيق أل ،ال يقبل املنطق البشري أن يعترب. بظاهرها فقط

والــ  " أنـا "سنة ملعرفة الــ   ٧٠أو ٦٠بعد خماض و الذّات وبناء العالقات
  ".أنت"وال " أنا"بأالّ يوجد  نا هو، قدر"أنت"

 ه يعرف أنّ بعد هنا يوجد هناك، وأن احلياة احللّ الكتايبألن هو احلقيقي
هذا احللّ حقيقي . ال تسري إىل العدم بل أنّ قدرة اهللا جتلب من العدم إىل احلياة

ألنه يعطي معىن للحياة ومهما كانت ظروفها صغرية أم كـبرية، عظيمـة أم   
من  على احلياة شيٌء وال يعلو ،متواضعة، فال شيء أهم أو أعظم من احلياة عينها

والكتاب . بالهة) بالعدم(احللّ الفلسفي يف حتليل الوجود جيعل الرجاء . ظروفها
إذا كانت احلياة ستعود إىل العدم ففيمـا  . يعترب اليأس أكرب خطيئة أو خسارة



النهاية هي أبشع من  إذ ؟...يؤذي فقر أو مرض أو ظلم أو عذاب أو جهل أو
احلياة تسري إىل وجود فهذا جيعل كلّ عائق مهما كان ولكن مبا أن . كلّ ماسبق

هلذا فاجعة اخلطيئة يف الكتاب كبرية وهائلة أكثـر  . صغرياً مسبباً خلسارة كبرية
ومسؤوليتها أعظم من قيمتها، ألن آثارها تبقى على مثارهـا   ،من احلدث بعينه

 التافـه  وللسبب عينه فإنّ األتعاب، وحـىت . الكبرية وليس على واقعها الصغري
ألن ما تعودنا أن نقرأه . والبسيط منها، هي ذات قيمة أكرب بكثري من حجمها

  .األبدية أهم من االألم احلاضرة" األكاليل" باللغة الدينية بكلمة
إن البحث يف الفلسفة يولّد القلق، ويف أحسن األحوال يظهر اإلنسـان  

هناك مفاجأة أنّ اإلنسان متدرج يف ما يف الكتاب فأ. رحاالً هائماً باحثاً عن اهللا
استقبال اهللا وذلك ألنه يدرك أنه قبل أن يبحث هو عن اهللا كان اهللا يبحـث  

مبعىن  ،يف الفلسفة هناك حبث مبعىن احلرية". لقد عرفتك ألنك حبثت عين. "عنه
، )غري حمسـوس (فبماذا يثبت العقل ويربهن ما هو ما ورائي  !التوقع أو املراهنة

  . يربهنه املنطق وليس األرقاماهللا
  

لكن الفاجعة احلقيقية تتم حني ينقلب احللّ الدينـي إىل فلسفة، فلسـفة  
الفرق بني الفلسفة واملسـيحية ال  . من حيث بنيتها وليس من حيث موضوعها

يكمن أبداً وفقط يف تعيني معين، مثل وجود حياة أخرى أم عـدم وجودهـا،   
  .ريقة التفكريالفرق األعمق يكمن يف ط

ختيلوا إنساناً غري مؤمن ويف سن واعية يكتشف الكتاب املقدس ويطّلـع  
على حقائقه، هل نظن أنه آمن؟ أم أنه تدين؟ إنه اآلن أمام فلسفتني، واحـدة  

تلك تقول ال وجود هللا، فهي تتفلسف عن ". ال دين"دينية وأخرى تعتقد بالـ 
وميكننا أن نصنف الفلسفتني، تلـك  . عنه هااهللا، وهذه تقول بوجوده يف فلسفت

أو بالعكس، ميكننا أن نقول . هما مسألتان دينـيتانبأن ،املتدينة أو هذه امللحدة



نّ كلتا الفكرتني حول وجود اهللا مها جمرد فلسفتني وليستا ديناً باملعىن املسيحي إ
ه آمن بوجود اهللا ي أن، أ"اقتنع"يف الكتاب ال تعين أبداً " آمن. "الكتايب للكلمة

منطقياً، أو للتوضيح أكثر، أنه اقتنع باملسألة الفلسفية الثانية عـوض األوىل، أي  
، يف الكتاب، "آمن. "أنّ عقله مال إىل اعتبار أن اهللا موجود وليس غري موجود

لقد كان طريق حيـايت  . اهللا يف طريق حياته" عاين"، "صادف"، "التقى"يعين 
كم من شـخص اعتـرف   . باً يف أن صادفت اهللا والتقيتهطريقتها سبكانت و

استقر قلبه "، بلغة الكتاب، يعين "آمن. "فعالً به لكنه مل يلتقِ اهللا منطقياً بوجود
  .، صار يتكل عليه وصار وجود اهللا يف حياته حياته، أو بعضاً منها اآلن"باهللا

عـن  " باحثني"أنفسنا من اخلطأ، بعد مطالعتنا للكتاب املقدس، أن نعترب 
اخلطيئة يف الكتاب . قابلني هللا، الذي يبحث عنا –اهللا، وإنما حنن مستقبلني هللا 

 ).حني مننع اهللا عن لقيانا(بل الرفض ) حني نبحث خطأُ(املقدس ليست اجلهل 

نعم . وال ميكن لنا أن نقابل اهللا على غري طرقاته، قد ال يسلك هو طرقنا
أن "حبثنـا "هذا هو معـىن  . لك الطرق اليت نالقيه عليهانا لنسمعرفة اهللا تشد ،

  .نتعمد املسري على الدروب اليت مسعنا أنه يسعى إلينا عليها
اهللا يبحث عنا دائماً . إنّ حبث اهللا عنا ليس حبثاً أعمى أو إجبارياً أو أنانياً

يله تعبرياً منـا  إنه ينتظر منا أن نسري على دروب إجن. ويترك لنا يف قبوله حريتنا
ألنه هناك يتمشى وهنـاك  . على أننا حبريتنا جئنا إىل الدروب اليت ننتظره عليها

" مبارك أنت يا رب علّمين حقوقك"هذا معىن تلك العبارة اليت نكررها . ينتظرنا
  ".طرقك"أو 

  آميـن



  
  تسامي اهللا وتنازله

  - رفعة اهللا وحضوره  - 
 
  

عن هذا العامل الذي ننعتـه  " الرفعة"هي " اهللا"مة لعلّ أول ما تعنيه لنا كل
فـاهللا  . تلك األمور اليت نعترب أنّ اهللا أرفع منها بكثري... بالفساد والتبدل والفناء

والالمدرك يف اهللا يصري أحياناً . رفيع لدرجة خطرة أحياناً جتعل البعض يغيبونه
قد يبدو أحياناً خـارج  فإذا كان اهللا فوق قدراتنا املوجودة، إذن . الالموجود

هذا العامل وخارجـه . الوجود احلقيقي ه بعدأو على األقل أن اهللا موجود لكن .
واقتراب اهللا من عاملنا يلصق بـه  . لطاملا كان اهللا لإلنسان ذلك الكائن املتسامي

  .شيئاً من الضعف الذي جيب أن نربئه منه
ولكن . عامل اهللا وعاملنابني  -حبسب التعبري الكتايب-" هوة عظيمة"هناك 

هل متنع هذه اهلوة اتصالنا به واتصاله بنا؟ وهل يعين تسامي اهللا حتمـاً غيابـه   
وبعده؟ وهل هذه هي اإلرادة اإلهلية؟ إذا كان اجلواب نعـم، أن تسـامي اهللا   
يساوي بعده، فاهللا حينها ال يستحق االهتمام به وكلّ عالقة معـه مسـتحيلة   

اجلواب ال، أن اهللا متعالٍ ولكنه أيضاً بالوقت ذاته حاضـر،  وإذا كان ! باألصل
  فالسؤال التايل هو إذن كيف يتصل اهللا بنا وكيف نتصل حنن به؟

  
بالنسبة للفلسفة والفكر اإلنسانـي الدينـي القدمي، عامل اهللا هو غـري  

، عاملـه  فعامل اهللا روحي وعاملنا مـادي . عاملنا، والفرق كبري بني طبيعة العاملني



وصلة الوصل الوحيدة بني اهللا واإلنسان هي العقل البشري ! ثابت وعاملنا فاسد
صل اإلنسان باهللا حني يذهب عقلـه إىل  . الذي ينتمي إىل العامل الروحيهلذا يت

فاهللا ال يقترب من عاملنا املادي الذي ال ميت إىل قداسة اهللا بأية صلة، إن مل . اهللا
يأيت يوم ويتحرر الذهن البشري من سجن اجلسد ليعود إىل  هلذا. يكن يعاديها

  !عامل الروح حيث يتحد باهللا
وهذا احللّ جعل الفكر البشري حيتقر املادة ويقدس الروح، ويفصل بني 

ال . العاملني كما خيتلف النور عن الظلمة، واخلري عن الشر، واملقدس عن الدنس
إذ قال . اهللا متسامياً مبقدار ما رفعته األبيقوريةيوجد تيار أو فلسفة إنسانية جعل 

لكن ال توجد حياة ثانية بعد هذا العمـر   -حبكم املنطق -هؤالء إنّ اهللا موجود
احلايل، واهللا ال يطلب منا أي شيء، وليس هناك أي تدخل منه يف حياتنـا وال  

فقط علـى   فوجود اهللا هو أمر ال يتعلّق حبياتنا، ولربما جييب! ثواب أو عقاب
تساؤل اإلنسان عن سبب وجود الكون فيكون اهللا جمرد جواب أكثر مما هـو  

فهـو  ! وجود اهللا هكذا ال معىن له وال يؤثّر على وجودنـا . شخص وحضرة
واختلفت الفلسفات ! موجود نعم، ولكنه بالنسبة لنا بالواقع وكأنه غري موجود

  . وتأثّرت بعضها بالبعض اآلخر. واألديان على تعددها حول تسامي اهللا وترفيعه
  

لكن املسيحية، رغم كوا تشدد على مسو اهللا والالمدرك منه يف جوهره، 
 أو غري ضروري ه بعيد، أو أنّ حضرته حلياتنا هي أمر حياديها ال تؤمن أنإالّ أن

اً،  ! على العكس متاماً. أو غري مهماً فهو حاضر جـدوإنْ كان اهللا متسامياً جد
يف قبة املعبـد   (Pantocrator)" الضابط الكلّ"تمثل هذا الالهوت يف رمسة وي

لكنه بالوقت ذاته ينظر إىل العـامل،  ! املسيحي، الذي هو من جهة يف مساه نعم
صل إذن اهللا باإلنسان واإلنسان باهللا بالنسبة لنـا  . يبارك ويرعى ويهتمكيف يت

  حنن املسيحيني؟



لـوال صـالح اهللا   . أيضاً أي حمب" صاحل"فهو  مبقدار ما هو اهللا متسامٍ 
واهللا ال يتوجه إلينـا إال  . وحمبته ملا كان هناك مربر لكي يتوجه إلينا ويتصل بنا

حب اهللا جيعله خيرج . حب اهللا وصالحه يدفعه إلينا. بالصالح والعطاء واحلب
ال مينع تنازلـه،   تسامي اهللا. حب اهللا هو سبب تنازله مع تساميه. من مساه إلينا

ولعلّنا نفهم تسامي اهللا أكثر . وتنازله ال جيرح تساميه، ألن احلب يرفع وال يهني
فأكثر الناس تقديراً لسمو اهللا وعظمته هم النساك ! كلّما تأملنا مبقدار تنازله إلينا

وكلّمـا ازداد  . واملتصوفون الذين ذاقوا من احلب اإلهلي ما كشف هلم عظمته
  . اتحاداً به وعشقاً به كلّما ازداد مسوه يف عيوم هؤالء

! حب اهللا جيعله يأيت إلينا، فما الذي جيعلنا نذهب إليه؟ إنه السبب ذاتـه 
) على الصـليب (لقد صرح يسوع أنه عندما يرفع . حب اهللا لنا جيرح نفوسنا

ين أي عندما سيظهر حبه الكثري سوف جيعل الكـثري . سوف يرفع إليه كثريين
فعندما سيتنازل هو حتى عار الصليب سوف يرتفع . حيبونه أكثر من هذه الدنيا

د اإلهليى اة بني اهللا والبشر، فهو . الناس حتة ومستمرهناك إذن حركة حقيقي
حب اهللا يقوده إلينـا،  . يتنازل وهو متسامٍ والناس يرتفعون وهم ضعفاء) اهللا(

 -وحنن بعد خطأة -حني نعرف ". جيرح نفوسنابشوقه . "وحب اهللا يقودنا إليه
  .كم أحبنا، حينها حنبه أكثر

اهللا متحـرك إلينـا   . فاهللا حمب للدرجة اليت يتنازل فيها إلينا فيغدو حمبوباً
صالح اهللا وحبه هو سبب . حتى وضاعتنا لكي حيركنا حنن إىل رفعته وإىل مسوه

 ليس خالقاً بطبيعته، أي جمرباً مـن  اهللا. حب اهللا هو سبب اخللق. حركته إلينا
اهللا حمب، لذلك خلق الدنيا . حيث هو كذلك وال يستطيع أن يكون غري ذلك

لو كان اهللا خالقاً يف طبيعته لصار هو أيضاً مادة ال فضـل هلـا يف   . واإلنسان
 كان مبقدور اهللا أالّ خيلق، وملاذا خلق؟ ألنـه . اخللق، إنما جمرد علّة أو بداية له

ه حمبه، . يريد ذلك، ألنولذلك بعد أن خلق اهللا العامل مل يتوقّف صالحه وحب



وملا أخطأ اإلنسان ما كان من اهللا إالّ املسـاحمة  . إنما اتجه إليه بالعناية والرعاية
حمبـة  . والوعد واالقتراب أكثر حتى أنه بذل ابنه الوحيد أداة للمصاحلة والتوبة

بته جعلته ال يهمل خليقته وإنما يرعاها، حمبتـه جعلتـه ال   اهللا جعلته خالقاً، حم
ها حني أساءت اإلرادة البشرية إليه وتسيء، حمبته جتعله يأيت إلينا ويكشف ضيرف

  . ذاته لنا مهما أعرضنا نظرنا عنه
ه وال ية اهللا جتعلنا نفهم كيف يزيد تنازلُ اهللا مسوحمبصالح اهللا . ص منهنق

لذلك ختتم ترانيم . رفعة اهللا ال تنقص يف حضوره بيننا إنما تزداد يفسر لنا كيف
كلّما تأمل اإلنسان يف تنـازل  . “اد لصالحك يا رب"امليالد كلماا بعبارة 

  !اهللا وحركته إلينا كلّما جمد صالحه
حركته . صالح اهللا يقوده إلينا وجميئه جيعلنا نعود إليه. اهللا حركة وحمرك

ك اإلنسان إىل اهللا. كناإلينا حترة إىل اإلنسان ال يتحرلذلك . دون احلركة اإلهلي
من ال يشارك اهللا حركتـه  . دون احلركة اإلهلية وصالح اهللا يبقى اإلنسان ميتاً

ذوقـوا  " –من ال يذوق كم هو الرب صـاحل  . ميت -بالتحرك إليه هو جامد
كلّما حترك اهللا إلينا . حلياةيبقى يف املوت وليس يف ا -" وانظروا ما أطيب الرب

كلّما أدركنا صالحه، وكلما أدركنا صالحه كلّما ازداد مسوه، وكلما تنـازل  
  .تسامى ألنّ حركته من حبه وليس من حاجته

، بالنسبة لنا ليس جمرد اخلالق، إنه األب الذي جنلّه حني ينحين إلينا "اهللا"
  "!فاد لصالحك يا رب! "اهاتناونراه أمسى كلّما محل عنا ع ،مطبباً ضعفنا

  آميـن



  
  العجب

 
  

ما هي العالقة بني اهللا واإلنسان؟ وكيف وإىل أي مدى يتصالن الواحد 
لكن . باآلخر؟ لقد تنوعت النظرات الفلسفية والدينية كلّها يف الكالم عن ذلك

. يحوهو شخص يسوع املس. اجلواب املسيحي على هذا املوضوع هو فريد جداً
  !إنّ اهللا واإلنسان ال يتصالن وحسب بل قد اتحدا

كما قسم اسم املسيح التاريخ إىل شطرين، فقد قسم شـخص يسـوع   
لقد صار جتسد املسيح صخرةَ عثرة . املسيح الفكر اإلنسانـي حوله إىل فكرين

مم لأل" جهالة"تكسرت عليها األفكار واألديان، ولقد مسى ذلك بولس الرسول 
  .لليهود" عثرة"و

إنّ الذهنية العلمية متمثّلة باهليللينية يف زمن املسيح، وبالعلوم التطبيقية يف 
هكـذا  . عصرنا، تعتمد باألساس على حتديد األمور وتعريفها جبوهرها وصفاا

. مثالً لكي تكون السنبلة سنبلة جيب أن تتألّف من جذر وساق وحبات قمـح 
ال تعود سنبلة، بل هي شيء مـا  ...  أو أنف أو قدمانفإذا ما دخلها مثالً عني

وهكذا اهللا بالنسبة لألديان والفلسفات، جيب أن يكون غري حمدود مطلقاً . آخر
فإذا ما دخل على اهللا هذا شيٌء آخـر  . كلي املعرفة وكلي القدرة وكلي القوة

فإلـه يأكـل    .هذا بالنسبة لألديان والفلسـفة . كاجلسد ال ميكنه أن يبقى اهللا
ويشرب وجيوع ويعطش وحيمل أوهان جسدنا البشري الضعيف، واألفظع من 

وحالة كهذه هي . ذلك أن يلطم ويبصق يف وجهه ويبكي ويتألّم ، هذا ليس إهلاً



اإلنسان،  -الفكر الدينـي والفلسفي عموماً ال يتقبالن فكرة اإلله! غري ممكنة
  .يقية التحليليةوذلك تبعاً للطريقة العلمية والتطب

. وملا جاء يسوع املسيح، اإلله واإلنسان معاً، ارتطمت به األفكار البشرية
. وأمام مأزقها الفكري وحبسب خلفياا الفكرية انشطرت باحللول إىل اتجاهني

فما دام اتحاد اهللا باإلنسان مستحيالً، فاحللّ األول هو أن يكون يسوع اإلنسان 
كن ميكن أن نضيف على صفاته بعض الصفات والطاقات والنعم هو احلقيقة، ل

ار يف الفكر النسطورية؛ وتبلور هذا التيأنّ يسوع هو . اخلاص أو هناك حلٌّ ثان
اهللا، لكن ما دام أنّ اهللا ال يتحد باجلسد البشري فقد محله إذن بالظاهر ولـيس  

كال الطرفني ينطلقان من . حدةباحلقيقة؛ وتبلور هذا الفكر عند دعاة الطبيعة الوا
  . مبدأ إنكار إمكانية التجسد اإلهلي، أي اتحاد اإلنسان باهللا

ولقد جاهدت الكنيسة مدة قرون أربعة لتثبيت حقيقة إمكانية التصـاق  
باإلنسانـي حاد اإلهليـة  . واتد نظريهـا حقيقـة   ! املسألة ليست جمـرولكن

  .إىل اإلنسان وحياتهانثروبولوجية تفسر كلّ نظرتنا 
بالتجسد اإلهلي بطُلت النظريات الدينية اليت تعترب أنّ اتصال اإلنسان باهللا 

فاهللا بالنسبة هلم متعالٍ جداً، واإلنسـان يف بشـرته   . يتم فقط يف حيز الشريعة
حتفظون وصاياي فأكون . "ويقوم العهد بني الطرفني كصلة وصل. صغري جداً

وبالتجسد اإلهلي بطلت األفكار الفلسفية اليت جتعل ". ونون يل بنيناًلكم إهلاً وتك
وما زالـت اهلـوة يف   . اهللا يف حيز املبدأ وتربطه باإلنسان تعاليم أخالقية فقط

واإلنسانـي الفلسفات واألديان قائمة وكبرية بني اإلهلي .  
اد "، و"نحيث هو سنكون حن"إالّ أنّ يسوع يف العهد اجلديد أعلن أنه 

إالّ ) دعاة الطبيعـة الواحـدة  (فما النسطورية واملونوفسيتية "! الذي له سيعطينا
  . وهي أنه ال ميكن أن يتحد اهللا باإلنسان. وجهان لعملة واحدة



نراه حياً يف تيار املنطـق والدقّـة    -النسطورية  -فالتيار الفكري األول
ة الصرفة وحرفية والعقالنيـة  العلمية الشرائع والوصايا وتقدير املعطيات العلمي

أكثر من حقّها حني تأخذُ بعداً مطلقاً بينما هي حقيقة حبثية، وأيضاً يف حتليـل  
وتفكيك املاورائيات وتأليه اإلجنازات اإلنسانية والنظم االجتماعية واالعتمـاد  

  .ءاملطلق على التقدم االقتصادي الذي يشكل مفتاح وغاية كلّ شي
الطبيعة الواحدة، نراه حييا يف تأليه األفكـار،   -بينما التيار الفكري الثاين

د فكرة، ويف احتقار ما هو طبيعيى يف اإلنسان  ،فالفكرة هي اهللا أو اهللا جمرحت
فاجلسد هنا مهـان أو ضـعيف،   . ذاته، دون أن يعين ذلك عدم التهافت عليه

. اً واجلسد بضعفاته شراً ال بـد منـه  يف اجلنس واقعاً مفروض" السقوط"فيصري 
ويتطرف هذا التيار، من جهة أخرى باملقابل أمام هوان ما هو طبيعي بتأليه القيم 

  .والروابط والقيادات فينتقل من الطرفني إىل حيز الالواقعية
وتبقى حياة اإلنسان يف كال التيارين هي هي خاضعة للمـوت، ولكـن   

) superman(قية الدينية أو تصبو إىل إنسان خارق تتمسك ببعض احللول األخال
  .بصفات إهلية

وهكذا وكأنه قد قُدر هلذا اجلسد البشري أن يبقى يف هوانه فال يستطيع 
فلقد اتحد هـذا اجلسـد   . اهللا أن حيمله، وال يستطيع من حيمله أن يتحد باهللا

، ليقضي املوت عليـه  باملوت من حلظة والدته، حبيث يكرب املوت فيه كلّما كرب
وبقيت احللول الدينية كلّها، كما بدع الطبيعة الواحدة والنسـطورية،  . بالنهاية

تؤمن خبالص أخالقي فقط وليس خبالص أنطولوجي يشمل تقـديس اجلسـد   
  .وحتريره من طبيعته الفانية

. إالّ أنّ جتسد الكلمة اإلله، يسوع املسيح، أبطل تلك الفلسفات والبدع
لقد وهب لبشرتنا أن تلبس . لإلنسانية ما مل تتخيله الفلسفات واألديان وحقّق

. عدم املوت ووهب لبين جنسنا أن يرحبوا حياة اهللا، بالنعمة ولـيس بالطبيعـة  



فاهللا أحب خليقته . وأوضح أنّ مصدر اخلطيئة هو اإلرادة وليس اجلسد والبشرة
  .لروحيةوخلقها صاحلة، ومحلها يف ضعفها ليشفي ضعفاتنا ا

العالقة بني اهللا واإلنسان هي عالقة الكرمة واألغصان، الرأس واجلسـد،  
وجتسد الرب ! وليست هي عالقة مطلقٍ مبحدود وديان بعبد. كما يقول الكتاب

يسوع أثبت أنّ ذلك حقيقةٌ ممكنة، وإن كان ذلك غري ممكن للعقول وللطبيعة، 
جسد اإلهلي أنّ الكمال املسيحي ليس كشف الت. فهو ممكن ألنه هبة إهلية ونعمة

وإنما هو اكتمال قامتنا إىل ملء قامـة  ! اكتمالَ الواجبات وحفظَ كلّ الوصايا
 .يتألّه اإلنسان بالنعمة فكما جتسد اإلله حبق. املسيح

 آميـن



  
  الكشف
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، وملتصقة حبياتـه، وال  "فطرية"اإلنسان تبدو ال شك أنّ فكرة اهللا عند 

لكن االختالف عرب العصور كان حول كيف نتعرف على . خالف على ذلك
إن اهللا بطبيعته غري منظور ومن خـارج هـذا العـامل    . اهللا، وكيف يظهر لنا

  املخلوق، فكيف يتمكّن إذن هذا العامل من معرفته؟ وكيف نكتشفه؟ 
 ني نكتشفيه    . ما اهللاإنّ هناك طريقتالطريقة األوىل هـي مـا نسـم

"الكشف الطبيعي"،  البشري صـفاته،  لوجود اهللا ولونعين به االستنتاج الطبيعي
وذلك ألن اإلنسان دون جمهود ومبجرد املنطق يستدلّ على اهللا مـن أعمالـه   

لذلك إنكار وجود اهللا . والطبيعة املخلوقة حول اإلنسان واملوضوعة يف خدمته
وضمن إطار هذا الكشف وضعت الفلسفات واألديانُ ! تنتاج غري منطقيهو اس

  .تعاليمها عن اهللا
ـ "الكشف فوق الطبيعي"لكن هناك طريقة   ل اهللا يف   ا، واملعينتـدخ

الكتـاب املقـدس   . وهنا نعرف اهللا كما جييء هو وليس من خملوقاته. التاريخ
اهللا أكثر مما هو استكشـاف   اعتمد على هذه الطريقة يف الكشف، مبعىن ظهور

وهذا الكشف فوق الطبيعي متّ يف الكتاب املقدس على مراحل، بدأت . اإلنسان
إذ كانت النبوءة تشكّل غالباً خرباً يتجـاوز أو  . بنبوءات العهد القدمي وأنبيائه



خيالف املعرفة املنطقية اإلنسانية لزمنها، إذ تأيت املعرفة من الكشف اإلهلـي، أي  
  .إظهار اهللا لذاته، األمر الذي بلغ ذروته يف جتسد الكلمة، الرب يسوع من

إنّ كنيستنا األرثوذكسية تعتمد يف كالمها عن اهللا على الطريقة الواقعية 
ولقـد  . إنّ الرب يسوع قسم التاريخ إىل شطرين، ما قبله وما بعده. والتارخيية

أن  -عبثـاً  –قرن الثامن عشـر حاولت عصور النهضة والتنوير يف أوروبا يف ال
) system(تطعن ذا الكشف فوق الطبيعي وأن متسخ املسيحية إىل جمرد نظام 

 ،بينما لكنيستنا األرثوذكسية. ديين كغريه نازعة إياه من إطاره التارخيي كحدث
الذي كـان  "فنحن عاينا . يبقى اإلميان مبنياً على األحداث وليس على األحباث

فإنّ ... ، الذي مسعناه، الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه وملسته أيدينامن البدء
عندما ينحصر ). ٢-١، ١يوحنا  ١" (احلياة أُظهرت وقد رأينا ونشهد وخنربكم

الدين يف معرفة اهللا على أساس الكشف الطبيعي، ينحسر عندها إىل نظام ديين 
ا على األحداث التارخيية تصـري  لكن عندما تبين املسيحية إميا. من خلق البشر

  .إن إهلنا شخص دخل التاريخ ألجلنا ويشاركنا تارخينا. علماً واقعياً
  ة يف العامل الربوتستانتــية املسيحيارات الفكريولقد تأثرت بعض التي

لذلك مال الربوتسـتانت  . والكاثوليكي بعصور السخوالستيك والتنوير الغربية
رون منهم خاصواالعتمـاد علـى دور   واملتحر ،ة إىل العودة للكشف الطبيعي

وهكـذا نفهـم كيـف    . املنطق البشري يف اكتشاف اهللا من خالل أعمالـه 
فهـم  . يستخدمون فن األيقونة لكن يستبدلون الشـخص اإلهلـي باخلليقـة   

يستخدمون الفن لكن للتعبري عن الكشف الطبيعي حول اهللا، وليس للتعبري عن 
وهناك أمثلة عديدة يف العبادة والالهوت ناجتة عـن  . ما جاء هواهللا مباشرة ك

  .ذلك
فلقد اسـتفادت مـن األحـداث    " الوجودية ةالربوتستانتي"أما التيارات 

وهكذا تعاملت مـع هـذه   . التارخيية مبا يفيد حياة اإلنسان الداخلية -اإلهلية



نسان الروحية أسطورة مفيدة، تؤثر على حياة اإل–األحداث وكأا ميثولوجية 
وتكون هكذا . وتعطيه العبر والقوة ملتابعة حياته مبا يتوافق مع التعاليم املسيحية

وبذلك ال ختتلف عـن األديـان   . قد قبلت التاريخ كأسطورة وليس كحدث
والفلسفات اليت ترتكز على الكشف الطبيعي متجاهلةً تـدخل اهللا يف تـاريخ   

  .االبشرية، أي دخوله إىل تارخين
نا نؤمن أنّ اهللا شخصإن .ف هو لذلك ال ميكن ألحد أن يعرفه إذا مل يعر

لذلك . أضف إىل ذلك أنّ اهللا من طبيعة غري طبيعتنا وعامل غري عاملنا. عن ذاته
كيـف ميكـن   . إن مل يأت هو إلينا ال ميكننا أن نرسم الصورة الصحيحة عنه

إذا عـرف اهللا بصـفات عاملـه    لإلنسان أن يعرف أمراً من خارج عامله؟ إال 
اته، فيعرف عنه ما يف معرفته وال يعرفه كما هو وكما جاء وعرفنا عن وحمدودي

  .ذاته مبا هو فوق معرفتنا
الطبيعي  :ولقد قبل الفكر املسيحي الكاثوليكي بوجود درجتني للكشف

  . واإلهلي فوق الطبيعي، لكنه نظر إليهما كدرجتني خمتلفتني
ستنا األرثوذكسية ترى الكشف اإلهلي واحداً، بدأ بإظهار أعمال إنّ كني

وتطور إىل الكشف اإلهلي فـوق الطبيعـي،   ) الكشف الطبيعي(اهللا يف خليقته 
هكذا متثل الطرق الطبيعية ملعرفة اهللا األساس والـدرجات األوىل لكشـف اهللا   

  . النهائي، بدخوله هو يف النهاية إىل العامل
فاهللا هو الظـاهر  . سد يسوع منهجيات األديان يف معرفة اهللالقد قلب جت

. إله الكتاب املقدس إله استقبلناه وليس إهلاً اخترعنـاه . لنا وليس املكتشف منا
وأُوالها هو أننا نقبل اهللا كما هو وليس كمـا  . وهلذه احلقيقة نتائج كبرية جداً

ملثل الـيت تتطـور وتتضـارب    حنن، فاهللا ليس صورة عن املثل البشرية، تلك ا
لذلك " استقبال"والنتيجة الثانية اهلامة هي أنّ معرفة اهللا يف طبيعتها هي . وتتبدل

وهنا تلعب حرية اإلنسان األمهية ذاا اليت ". القبول"ترتبط بأمر هام جداً وهو 



كفي دون وحمبة اهللا وحدها ال ت. فقبول اإلنسان يوازي ظهور اهللا. للرغبة اإلهلية
إنّ هذا اجلسر الذي سيصل بني املخلوق وغري املخلوق، . حرية اإلنسان اإلجيابية

وبني املدرك وغري املدرك، واحملصور وغري احملصور، ال ميكن أن يرتكـز علـى   
قاعدة واحدة وهي احملبة اإلهلية للبشر، وإنما حيتاج للقاعدة من الضفة الثانيـة،  

ل اإلنسان احلرالـذي يبـادر اهللا فيـه     وهي تقب اإلنسانـي هلذا احلوار اإلهلي
  .ويتجاوب اإلنسان معه

هكذا يبدأ الكشف اإلهلي كظهور، أي بكشف اهللا لذاته لإلنسان، وهذا 
وليس مثرة اجلهد البشري اإلهلي ة احلبهذا الكشف ال . الكشف هو هدي لكن

لـذلك  . ني اهللا واإلنسانأي حياة مشتركة ب" مشاركة"يتحقّق إال عندما يصري 
وهذا ما يفترضـه  . اهللا عن ذاته لإلنسان ليس كمعرفة ولكن كشركة كشف

فاهللا . شخص) وهو على صورته(إذ اإلنسان كما اهللا . التعارف بني األشخاص
املسيح أتى مـن  "هلذا يهتف املرنم . يقدم ذاته واإلنسان يستقبله بالعالقة احلرة

لك ال فاعلية للمحبة اإلهلية عندما ترفضـها احلريـة   لذ". السماوات فاستقبلوه
. هكذا إننا ال نعرف اهللا من الدين بل من العشرة والشركة يف حياتـه . البشرية

ميكننا أن نؤمن ا دون أن  ،"نظرية"اهللا يف منهجيات األديان يكاد يصري جمرد 
الذي " إله التاريخ"لكن . دئهاتبدل يف حياتنا إال القليل الذي يقتضيه االلتزام مببا

طأطأ السماوات ونـزل هو إله عندما نعرفه نعرف ذواتنا بطريقـة جديـدة،   
  . نعرفه إهلنا ونعرف ذواتنا عشراءه

  آميـن



  
  االكتشاف واالعجاز

 
 

  "رآ1 *�( آ%وٍب و��ر وهّ, *�( أ�'�& ا	%$�ح. ��� ر���� ���ٌمل و�ـ�... "
) �١٠، �١٧(  

  
لكن املزمـور  . طأطأ السماوات وجاء يكشف ذاته لنالقد نـزل اهللا و

يطري ويهف علـى  ) الكشف(يلحظ حقيقة أخرى، أنّ اهللا بعد أن ينـزل إلينا 
  .أجنحة الرياح، أي وكأننا نستقبله ولكننا ال نقبض عليه
 والفوق الطبيعي الطبيعي لقد جاء الكشف اإلهلي–قوي اً، لكن اإلهلياً جد

مل يكن ولن يكون الكشف اإلهلي . اليت يلغي فيها حرية اإلنسانليس للدرجة 
ة على الذهن البشرية إجباريلقد شاء اهللا أن يكون . يوماً فرضاً وحقيقةً تطبيقي

كشفه عظيماً ألنه كبري، وألنه بالوقت ذاته حيترم حرية اإلنسان يبقى اكتشـافاً  
التاريخ وأحداثه يأيت بالرقّة والقوة معاً، إنّ كشف اهللا عن ذاته يف . إنسانياً أيضاً

  .اللتان تضمنان وضوحه من جهة وحرية تقبله من جهة أخرى
، والثاين "الكشف اإلهلي"إنّ معرفة اهللا ذات شطرين أوهلما وهو األعظم 

ل أي االكتشاف البشريكاألو لذلك معرفة اهللا هي شبه حركـة  . وهو مهم
إنّ . تتم يف العالقة احلية اليومية الكيانية، عقالً وفعالً بني اهللا واإلنسان" حوار"

هدية اهللا لإلنسان وكشفه عن ذاته له ليست ديناً إجبارياً، ألنّ أعز ما لدى اهللا 
ال يريد اهللا حمبني لـه باإلجبـار ولكـن    . يف خليقته اإلنسان هو حرية األخري

روح لكي خيتـار ولـيس ليكـون يف    لقد زين اهللا اإلنسان بالعقل وال. باخليار
الكائنات احلرة والعقالنية . وليس من معىن للفضيلة عندما تتم بالغصب. اإلجبار



وهذه احلرية هي أساس تلك . اليت متلك شخصية خاصة ا تربطها عالقات حرة
. هكذا شاء اُهللا اإلنسانَ حراً وهكذا يعاملـه . العالقة، واليت بني اهللا واإلنسان

ما هناك اهللا اآليت إلينا هناك اإلنسان الذي يستقبله، وكما يتكلّم اهللا هنـاك  فك
ينـزل اهللا إلينا حني ننصب حنن تلك . اإلنسان الذي يريد أو ال يريد أن يسمعه

  ).١٢، ٢٨سلّم يعقوب، تك (السلّم اإلهلية باجتاه السماء 
  

نـاك دور  على أي حال، وحني يتقبل اإلنسان حضور اهللا، ال ينتـهي ه 
. كما يقول املزمـور " الغمام"حريته، ألنّ اهللا يأيت بتلك الرقّة ولكن أيضاً على 

فهو حني يأيت إىل حمدوديتنا يفجر فينا قدراتنا حنو . فحني نعرفه ندرك كم جنهله
  . إنه ينـزل إلينا ليعود ويطري. املطلق

شوط الثاين وهنا يبدأ ال. ينـزل نراه مث يركب على الرياح لنجري وراءه
الغمـام  "وهذا ما يسمى يف لغـة الالهـوت   . واألهم من خيار احلرية البشرية

اإلهلي."  
األول هو نـزوله إلينا، ألنه . هناك شرطان إذن ملعرفة اهللا باحلق والعمق

شخص وال متكننا معرفته إالّ باملقدار الذي يكشف لنا هو عن ذاته وهذا مـا  
فهـو  . املقدار حتدده احلرية البشرية بعد نـزوله إليناولكن هذا . ذكرناه سابقاً

. يكشف لنا مبقدار ما نطلبه، وهذا هو قانون احلرية اليت وهبنا إياها وزيننا ـا 
تصلنا منه إشارات . يأيت اهللا مكشوفاً وحمجوباً، ينـزل ولكن حتت قدميه الغيوم

غمام يسميه القديس وهذا ال .من نوره" ومضات"من حضوره ومن ملء نعمته و
، فهو نور وغمامة، كشف وحجـب، اكتشـاف   "غمامة النور) "األريوباغي(

لذلك . اهللا -اإلنسان والالحمدود -وهذا من طبيعة العالقة بني احملدود! وإعجاز
 ل احلضور اإلهلية أن تتقبة البشريهو بداية احلوار مع ) الكشف(إنّ اختيار احلري

ه رحيل مع اهللا الطائر على أجنحـة  أكثر من استقبال، إنهو . اهللا وليس ايته



إنها عالقة شيقة ميلؤها العشق يف شـبع  . إنه تبديل مسرية ووجهة حياة. الرياح
الً مم -حاشى–ال اية له لكان اهللا ولو مل يكن مجال اهللا مطلقاً . دون إشباع

غمام "حضور اهللا  ولكن العكس صحيح ألنّ. للقديسني وشيقاً للمبتدئني فقط
هلذا كان على . كلّما دخلنا فيه ازددنا نوراً وازدادت معرفتنا لعدم معرفتنا" نور

بولس الرسول أن يصمت عن اخلربات اليت اختربها عندما اختطف إىل السماء 
ما مل تره عني ومل تسمع به أذن بشر مـا  "الثالثة، ومل يقدر أن يصفها إال بـ 

  )". حمبيه(ملختاريه  )من احلب(أعده اهللا 
كلّمـا  اليت املشاعر البشرية على عكس كلّما أحببنا اهللا ال يقلّ الشوق،  

إنّ العشـق  . ج الشوق إليهكلّما تأج كلّما أحببنا اَهللا .نرويها تنقص األشواق
لذلك كلّما امتلكنا منها كلّما زادت قدراتنا علـى  . اإلهلي هو قوة وليس لذّة

كلّما اجتزنا فيه كلّما ظهرت  ،قة مع اهللا هي دخول يف النورالعال. املضي فيها
اهللا حمب أكثر مما نعرف، وكلّما عرفنـا حمبتـه   . عظمته كغمام ال يسرب غوره

  . أدركنا أننا حمبوبون أكثر
وهذا هو الشرط الثاين للحرية البشرية، أن تسعى خبطوات ال كسل فيها 

اد حمبي أمـواج رمحتـك  : "السرياينصرخ إليه اسحق  .واهللا جوئ عنهد" ،
وأحلى كلمات نرنمها للرب قبالة عيد ميالده وحضوره هي تلك اليت تصرخها 

، ١" (اجتذبين وراءك فنجـري : "النفس البشرية على لسان سفر نشيد األنشاد
٤.( 

  آميـن



  
  والقدر ريةاحل

  -إرادة اهللا وإرادة اإلنسان، قدرة اهللا وسلطة اإلنسان  -
 
  

ر منها والشرة بني اخلياهللا ختتلط ظواهر احلياة اإلنساني ير، ويصطدم صالح
إنّ مسألة األمل والشرور تضع صالح . يف ذهن اإلنسان مع واقع األمل يف حياته

بت ولطاملا عـذّ  !أو تضع قدرته الكلية وصالحه يف التناقض ،اهللا حتت السؤال
هذه التساؤالت الفكر رت عرب التاريخ حلول عديدة لتفسـري  ظهف. اإلنسانـي

أي لتفسري وجود الصـالح وغيابـه يف آن    ،صالح اهللامع جد الشر اوتمسألة 
  .واحد

التسـليم  " املكتوب، الذي علينا –لذلك تنوعت أشكال اإلميان بالقدر 
أزيل مكتوب يف املصحف اإلهلي وال بـد أن يـتم،   " قدر -قضاء"فهناك ". له
ن يف حياته من ظروف عليه أن يؤمن أن ذلك مرسوم يف مهما صادف اإلنساو

  .ماً أمره هللاملخطّط اإلهلي، فيتقبله ويستسلم له مسلِّ
وكلها تؤمن بالعمق بأن قدرة ما أعلى  ،تعددت ألوان هذا اإلميان وأدواته

فـالبعض يـؤمن بالصـدف    . غلبها أية قوة أخرىتحتكم وتسوس الكون وال 
كـأن هـذه   ... رون بقراءة القدر، وبالتنجيم واألبراجوآخرون بالقضاء، وآخ

ه لكلّ شيء ولكلّ إنسان مصـري  قد رمست ،أو اهللا عند األديان ،القدرة العليا
إنها لو قلنا بكلمات أخرى النـاموس األخالقـي   . الذي ال ميكنه أن يتجاوزه

ـ . الذي ال تستطيع حتى حرية اإلنسان خمالفته ،الطبيعي يف الكون ل اهللا، وعم
كتابة األقدار للناس اليت علينـا االستسـالم هلـا     ، هوبدل تلك القوة الطبيعية



يعطـي  . وقبوهلا، مسترحيني هكذا من حتليل األسباب وحتمل مسؤولية النتائج
البعض لإلنسان شيئاً من احلرية،ولكنها ال تتجاوز خيارات حمدودة كلّها ستعود 

  .هلية يف النهايةباإلنسان إىل حتقيق اإلرادة اإل
عين يد مسبقاً، كلّها والقضاء األزيل اإلهلي احملدإنّ مفهوم القدر املكتوب 

ولـيس لإلنسـان   . كلّ األمور وكلِّ البشر قد حدد مستقبلَ" مسبقاً"أنّ اهللا 
  .ر لهقداملبالنهاية الدور األساسي يف حتديد مصريه بل ينحصر دوره يف حتقيق 

سبق كتابة اهللا ألقدار البشر يرفع عن اإلنسان مسألة هامة إنّ هذا اإلميان مب
فإنّ أي حدث شرير يعود سببه إمـا إىل  . جداً، وهي مسؤولية الشر يف الدنيا

وملا كان صالح اهللا،  !اإلنسان أو إىل اهللا، يف حال أردنا أن حنلّل األمور منطقياً
. سؤولية الشر تعود إىل اإلنسـان ال جيب املساس ا، فإن م يف األديان، بديهيةً

وهنا إذا أراد اإلنسان أن يرفع املسؤولية عنه ال بد له أن يعيد هذه املسؤولية إىل 
، )حكمـة اهللا اخليـرة  (أو إىل حكمة إهلية جمهولة) القضاء والقدر(قوة جمهولة

  .م أمره متحرراً من املسؤولية جتاه أي أمل أو شر يف واقع احلياةويسلّ
بينمـا  ! فلماذا مات هذا أو ذاك لسبب أو آخر، هكذا واآلن؟ إنه القدر

قد خيتفي وراء ذلك أسباب كاإلمهال واجلهل والشـرور األخالقيـة   بالواقع 
تكمن وراء ذلك إذن لـيس إرادة اهللا  . امل مسؤولياحنالبشرية اليت جيب أن 

قضاء والقدر، هو مقولة قدمية إذن إن مفهوم ال. املسبقة إنما إرادة اإلنسان احلرة
فلسفية مث دينية، وهو أسهل أسلوب لرفع مسؤولية اإلنسان جتـاه الشـرور يف   

  .الدنيا
وإنمـا   ،إنّ مفهوم القضاء والقدر ال خيالف تعليم الكتاب املقدس فقط

فإذا كانت األمور كلّها مكتوبة مسبقاً، هذا يعين أنه ال حيق . خيالف املنطق أيضاً
فمـن يعمـل   . مندح إنساناً على فضيلة وال أن حناسب آخر على رذيلـة أن 

الصاحلات هو مسير وليس خميراً وال فضل له بذلك، ومن يقترف الطاحلـات  



إنّ مبدأ القضاء والقدر خيـالف  . هو مسير وغري خمير وال ذنب له بذلكأيضاً 
فالنـاس  . تآكافاخلربة البشرية يف تأسيس احملاكم ووضع مبادئ العقوبات وامل

ألنهم بالواقع ينظّمون جمتمعام على مبـدأ  . بالعمق ال يؤمنون بالقضاء والقدر
  .الثواب والعقاب

وماذا يفيد أن ترعى إنساناً أو أن تعتين به ما دام مستقبله مرسوماً وقدره 
لذلك إنّ مفهوم القضاء والقـدر   !مكتوباً؟ فإن تعبت أو مل تتعب فالقدر حمقّق

ضاً اخلربة البشرية يف التربية وبناء املدارس والتعليم والتطبيـب وكـل   خيالف أي
املنطق البشري ال يتصرف بناء علـى اإلميـان   . حماولة للخري يف كلّ ااالت

على العكس كـلّ  . بالقضاء والقدر، أي على اعتبار أننا مسيرون وغري خميرين
على حرية اإلنسان ومسـؤوليته  أنظمة احلياة االجتماعية تقوم على أسس مبنية 

  .جتاه احلياة خبريها وشرورها
  

إنّ أدبنا املسيحي، خاصة املعاصر منه للوثنية يف القرون املسـيحية األوىل  
لكن ناهيـك  . آنذاك ، عاجل هذه املفاهيم بسبب من انتشارها)الثالث والرابع(

م من حيترفون مهنـة  عن إميان العديد من الناس ا حتى يومنا هذا، فعديدون ه
 وأكثر منهم ولألسف. وقراءة الفنجان وقراءة املستقبل حبسب األبراج" التبصري"

ـ . بذلك من يؤمن ة اليت ختصة واإلذاعيص هلـذه  وكم من احملطّات التلفزيوني
  ؟املفاهيم ساعات من البثّ يترقّبها كثريون

هللا يعاكس اإلميـان   القدر املكتوب أو القضاء األزيل -إنّ اإلميان مبفهوم
ه حيترم إرادة اإلنسان. باهللا حبسب املفهوم املسيحيهل . اإلله الذي له إرادته لكن

وهو املفسر لوجود ! تستطيع إرادة اإلنسان أن ختالف إرادة اهللا؟ اجلواب واضح
يريـد أن مجيـع النـاس    "ألن إرادة اهللا صاحلة دائماً، الـذي  . الشر يف الدنيا

إن هذه اإلرادة اإلهلية الصاحلة ال تفرض على اإلنسان  ).٤، ٢مت  ١"(خيلصون



إنّ إرادة اهللا تتقابـل مـع إرادة   . بصورة حتمية بل هي وصية ونصيحة ونداء
فاحلرية البشرية هي هديـة اهللا  . اإلنسان احلرة وال تريد أن حتلّ حملّها أو تلغيها

على الفور إنسانيته، ويعود إىل  وإذا ما فقد اإلنسان حريته فهو خيسر. لإلنسان
إنّ أهم ما حيبه اهللا يف اإلنسان هي حريته اليت وهبه . مستوى احليوانات الغرائزية

فليس للحصان فخر بسرعته . ليست فضيلة وأية فضيلة تتم دون خيار حر. إياها
إنه هبة  اخلري الطبيعي ليس فضيلة أخالقية،. وال للطري بتحليقه، فهذه يف طبيعته

ما الفضيلة األخالقية فهي تقتضي حكماً وجود إمكانيـة  أ. ال خيار ملالكها ا
إنما . أن خنتار اخلري ألنه احللّ الوحيد ليس باألمر اخلير والفضيل. خيار معاكس

  "!فضيلة"أن خنتار اخلري بوسط حلول شريرة فهذا يعين 
  

هللا يدرب احلريـة البشـرية   إذا كانت إرادة اهللا هي خري اإلنسان، فإن ا
ويساعدها بالوصايا وبالنعمة والوسائط العديدة، لكنه ال يفرض أي أمر خيـر  

ألنه يريد اإلنسـان   ،حني يريده هذا األخري وال مينع أي أمر شرير عن اإلنسان
فعنـدما  . أي واعياً خيتار حبريته بني اخليارات املتعددة ما هو صاحل منها ،فضيالً

إلنسان، هذا ال يعود إىل قدر مكتوب وإنما إىل احلرية املعطاة له، واليت خيطئ ا
علينا أن نقبل من البدء أنها ستخطئ كما ستصيب، مبقدار وعي اإلنسـان أو  

إنّ اهللا يرفع اخلطأ من حيـاة  . جهله، مبقدار إميانه أو رفضه لوصايا اهللا وطرقه
. وإنما بتدريبه وإحاطته والعناية به )حىت اخلاطئ منه(اإلنسان ليس حبرمانه اخليار

هلذه الغاية جاء هو بالذّات متجسداً وأرسل الوصايا واألنبياء والكتب املقدسـة  
وأسس الكنيسة ليكون بواسطتها إىل جانب احلرية البشرية مساعداً إياهـا يف  

  .)٧، ٢نشيد األنشاد " (ال يوقظ الزوجة قبل أن تريد"فاهللا . القرار اخلير
إذا كانت إرادة اهللا ال تغصب حرية اإلنسان، فهل هذا يعين على التوايل 

فمن أبكـى اهللا؟ أمل  . أنّ حرية اإلنسان ميكنها أن متنع إرادة اهللا؟ اجلواب نعم



كم من مـرة أردت أن  ... أورشليم أورشليم: "يبك يسوع على أورشليم قائالً
لقد أراد البشر عكس ما . يف أورشليمنعم مل تتحقّق إرادة اهللا ..." أمجع صغارك

  .يريده اهللا، وحتقّقت إرادم وبكى اهللا على اخليار اخلاطئ ألبناء أورشليم
  

األول : إنّ اإلميان بالقدر املكتوب يعود إىل ميل الدين إىل ضمانة أمـرين 
. أي أنّ كلّ شيء يتم بإرادته وال شيء يغلب قدرتـه ". قدرة اهللا الكلية"هو 

فال شيء يتم وجيهله اهللا، وكـل شـيء   ". معرفة اهللا الكلية"الثاين هو  واألمر
  .بعلمه وإرادته

؟ للوهلة يف موضع الشك "قدرةَ اهللا الكلية"هل تضع حرية اإلنسان هذه 
لكن قدرة اهللا الكلية حبسب اإلميان املسيحي تتحقّق يف . األوىل، اجلواب هو نعم

ليس برفع حري ما بزيـادة العطـاء   املخطّط اإلهلية اإلنسان حني تعارضها، وإن
اإلهلي والتدخل يف التاريخ البشري وتدريب اإلنسان إىل حني يعمل هذا األخري 

ـة   . إرادةَ اهللا خبياره احلرالقدرة نعم، ولكنه يريد أالّ يتجـاوز حري فاهللا كلي
. سان احلـرة اإلنسان، وإذا كان يريد الصالح فهو ال حيقّقه دون مشاركة اإلن

وافقة اإلنسان، على أنّ قدرته الكليـة  مببإرادته رهناً  -لذلك يضع اهللا صالحه
  .ستتحقّق اسختولوجياً يف املنتهى

 ؟كتابته قدر كلّ شيء وكلّ إنسـان  مسبق" معرفة اهللا الكلية"وهل تعين 
 إنّ اهللا. يسبق اهللا ويكتـب وبني أن  يسبق اهللا ويعرفهنا جيب التمييز بني أن 

لكن هذا ال يعين أنه يسبق ويكتب كـلّ  . حبكمته يعرف كلّ شيء يف املستقبل
لذلك فعالً . إنّ معرفة اهللا الكلية القدرة لألمور ال تعين أبداً موافقته عليها. شيء

، ولكن علمه باألمور ال يعين موافقتـه  "ال تسقط شعرة من رؤوسنا إالّ بعلمه"
كما قـال للتالميـذ   . اخليار اإلنسانـي فهو يعرف مسبقاً. على كلّ األمور

، "الويل ملن يسلم ابن اإلنسـان "، ولكنه أضاف منبهاً "واحد منكم سيسلّمين"



ما الذي مينع اهللا إذن أن يسبق ويوقف الشر الذي يعـرف  . فهو ال يريد ذلك
  !مسبقاً حبدوثه؟ إنه احترامه حلرية اإلنسان

فمن السهل لواحد . توضح لنا ذلك ورمن اخلربة اإلنسانية ص ولدينا حنن 
فهـو هنـا    ،منا أن ينظر إىل ابنه ويقول عنه مثالً، هذا سيصري موسيقاراً بارعاً

وقد يعتين بابنه يف هذا اال، وقد ينجح، ال ألنه خيلق من ابنـه  . يسبق ويقرأ
نّ نظرته موسيقاراً بالعنف وجيبله هكذا وكأنه دمية أو جمرد مادة صماء، وإنما أل

وإن كنا حنن كبشر حبكمتنا البسـيطة نصـيب   ! وقد ال ينجح ؛كانت مصيبةً
  .مرات وخنفق مرات أخرى، فإن اهللا حبكمته املطلقة يقرأ دائماً حقيقة املستقبل

  
كلّ اآليات الواردة يف الكتاب املقدس، وخاصة عند بولس الرسول، اليت 

ال أحد يأيت إىل االبن "، أو أنه "لّ احلياةسج"تشري إىل مسبق اختيار اهللا أو إىل 
وسواها من صور وآيات، كلّها تندرج حتت " اآلب) مسبقاً( إال الذي اجتذبه 

". مسبق كتابته لألقـدار "لألمور، وليس حتت مفهوم " مسبق رؤية اهللا"مفهوم 
كيف يرفعها؟ بتدريب . يسمح اهللا بوقوع األخطاء البشرية رغم أنه ال يريدها

  .نسان والعناية بهاإل
لألمور، ولكـن  " الكليةمعرفته "والصاحلة، ومسبق  "قدرة اهللا الكلية"إنّ 

واحلفاظ عليها، هي حقائق جتعلنـا  " للحرية البشرية"أيضاً بالوقت ذاته احترامه 
  .حنن املسيحيني ننظر إىل املستقبل بتفاؤل وأمان ولكن أيضاً مبسؤولية واعية



  
  ١نٌ تامإله تام وإنسا

 
  

ر منها والشرة بني اخلياهللا ختتلط ظواهر احلياة اإلنساني ير، ويصطدم صالح
إنّ مسألة األمل والشرور تضع صالح . يف ذهن اإلنسان مع واقع األمل يف حياته

بت ولطاملا عـذّ  !أو تضع قدرته الكلية وصالحه يف التناقض! اهللا حتت السؤال
هذه التساؤالت اإل الفكرظهرت عرب التاريخ حلول عديدة لتفسـري  ف. نسانـي

أي لتفسري وجود الصالح وغيابه  ،مسألة وجود الشر وصالح اهللا يف آن واحد
  .يف آن واحد

  
خمـتلفني إن مل يكونـا    عـاملني ل اآلهلة والبشر شخصيات مـن  تشكّ

 يتصف اهللا بالثبات وعـدم . متعاكسني، فاهللا غري خملوق والبشر كائنات خملوقة
التبدل بينما اإلنسان خيضع للتبدالت واألمراض والضعف حىت آخر مظهر من 

  !املوت -مظاهره
حيصل لو أنه اتحد به؟ سؤاالن  وماذافهل ميكن أن يتحد اهللا باإلنسان؟ 

عذبا الفكر البشري عامة، ولكن باألخص بعض املسيحيني يف حماولتهم إتبـاع  
الكلمـةُ صـار   "أن يفسر كيـف   مل يكن من السهل. شخص يسوع املسيح

إنّ التجسد ! فاألقنوم الثاين من الثالوث األقدس يتخذ من البتول جسداً". جسداً

                                                           
الواردة آنفاً يف منت هذا الكتاب، وذلك لضرورة " العجب"تتكرر يف البداية بعض األفكار الواردة يف مقالة  ١

  .هنا، الذي نشر كمقالة مستقلّةتكامل املوضوع 



حدث مبنـي على مفهوم غريب أو جمهول لدى املنطق البشري، لذا تعثّر منطق 
  . الكثريين عنده

ور على ، وأنّ املثالَ يتص٢يعين جتسد اإلله أنّ اخلالق يأخذ حالة املخلوق
على صورة اهللا "لقد عرف الناس يف الكتاب أنّ اإلنسان خلق . صورة املتشبه به

، لكن التجسد يعكس األحداث فيتصور اهللا على صورة اإلنسان ويأخذ "ومثاله
وهكذا من هو خارج روابط الزمان واملكان يصري خاضعاً هلا ولكنـه  . بشرته

الكربى يف حياة البشرية وتاريخ " العجيبة" إنّ التجسد هو. أيضاً يكسر قيودها
فإذا ما كان من الطبيعي مثالً أن تتجه هلبة النار حنو األعلى، فإنـه  . العامل كله

وهذا هو العجب أن . ليس من الطبيعي أو املنطقي أن يتجه اللهيب حنو األسفل
نقيض هـو  إنّ هذا ال. يتنازل اهللا ليأخذ صورة عبد، ولكن أيضاً دون أن ينقص

 ذاته، فهو ملن جيهله ال منطقي كيـف  . وملن يقبله قوة اهللا وحكمتهالعجب حبد
  يتنازل اهللا دون أن يفقد مسوه؟

  
  حاد اإلهلـيمل يكن إذن من السهل للمنطق البشري أن يقبل اجتماع وات

ان! بالبشرياران فكرية أربعة قرون، تيـار  . لذلك عذّب الكنيسة، مدمييل التي
بينما يعتقد . فأخذ صورة إنسان -بالظاهر فقط" جتسد"ول إىل اعتبار اهللا قد األ

التيار الثاين أنّ جتسد الكلمة يسوع يعين أنّ يسوع اإلنسان قد وهبه اهللا مواهب 
وينطلق التياران املتعاكسان متاماً من املبدأ اخلاطئ ذاتـه،  . مميزة أو تألّه فيما بعد

  .اإلهلي أن يتحد بالبشريوهو أنه يستحيل على 
" إنسان تام"آمنت أنّ يسوع هو  اليت، "بالنسطورية"متثّلت البدعة األوىل 

" يسوع"وهذه النظرة لـ. بطبيعته، لكنها ترى فيه مواهب إهلية مميزة أو فريدة
                                                           

  ].Jaeger III, I, 68[ ،"ليكيونيمإىل س"غريغوريوس النيصصي،  ٢



جندها يف كلّ األديان اليت تكرمه وجتلّه كنيب وأكثر من نيب أو أعظم األنبيـاء  
  .كافّة

، )أصحاب الطبيعة الواحدة" (املونوفسيتية"ويتمثل التيار الثاين يف البدعة 
  !باجلسد كخيال فقط" ظهر"ولكنه " إله تام"اليت تعترب أنّ يسوع هو 

  
جمرد نظام دينـي أخالقـي   -لألسف -ويف كال التيارين تبقى املسيحية

. ن هو هو خاضعاً للموت والفسادمتطور أو حتسيناً أخالقياً، بينما يبقى اإلنسا
وحاشـى  "! قيامة أخالقية"ويسود االعتقاد أنّ موت يسوع وقيامته يولِّدان فينا 

  .للمسيحية أن تكون كذلك
وليس أخالقياً أو ظاهرياً هو جوهر  أقنومياًإنّ إتحاد اهللا باإلنسان اتحاداً 

ليكاربوس مـن ال يـؤمن   لذلك للقديس بو. املسيحية، اليت بدونه تصري فارغة
نعم . فهذا اإلميان هو قوام مسيحيتنا. الكلمة هو غري مسيحي -بتجسد يسوع

هناك مفارقة، خاصة للفكر البشري الدينـي والفلسفي القدمي، مفارقة بني ما 
هو روحي وما هو مادي، بني ما هو إهلي وإنسانـي، بني ما هو أبدي وما هو 

وهذه املفارقة ألغاها جتسد الكلمة، . شريف وما هو خاطئدهري، بني ما هو 
  .شخص يسوع

  
 اهلرطقات القد كان يسوعدة عن إله غري  إمإنساناً كامالً أو صورةً جمر

لقد جاء يسوع ليثبت أنّ اهللا أحب الكون واإلنسان حىت أنه اتحـد  . متجسد
املغبوطة اليت خلق اُهللا العاملَ من  إنه السر املكتوم منذ الدهر، وإنه الغاية. ببشرته

  . ٣أجلها حبسب مكسيموس املعترف
  

                                                           
  ].PG 90, 621[، "إىل ثالسيوس" ٣



ليست املسيحية إذن نظاماً دينياً يربط اإلنسان باهللا بواسـطة الوصـايا   
، إنه بدايـة  "خليقة جديدة"املسيح هو بداية . والواجبات فتبدل حياته اخللقية

مل يكـن جهـاد   . ق يف كلّ إنساناخلليقة املتحدة باهللا، هو البداية اليت ستتحقّ
 –" مفـاهيم "الكنيسة الطويل وال دم الشهداء والقديسني مثناً فقط للدفاع عن 

مل يشأ املسيحيون أن تلغي الفلسفات الدينية واألفكار البشرية سـر  . عقائدية
إنّ جسدنا هذا سيلبس عدم . التدبري اإلهلي، وهو جتديد اإلنسان يف بِشرته أيضاً

إنّ ترانيم امليالد وترانيم عيد الصعود تشدد على . الفساد وصار حمموالً من اهللا
 يف امليالد وحقيقة جمد اجلسد البشري د اإلهليهذه احلقيقة، على حقيقة التجس

إذا مل يكن . إذن حقيقةً يزرع جسدنا يف فساد ليقوم يف عدم فساد! يف الصعود
تامـاً فإنـه مل    وإنساناًن مل يكن يسوع إهلاً تاماً اإلله الكلمة قد جتسد فعالً وإ

  .خيلص فينا شيء، ولو بدلنا كلّ األنظمة والشرائع الدينية
  

 واإلنسان التام فـإذا مـا   . حقيقةَ اخللق" أعاد إصالح"يسوع اإلله التام
كانت احلقيقة للكائنات املخلوقة هي التحاقها باملوت كنهاية لوجودها، وكانت 

فإنّ . مة هي الغريبة والالمنطقية ألنّ اجلسد خليقة تؤول إىل الفساد واملوتالقيا
هي اليت صارت حقيقةً هلذا اجلسد وأنّ املـوت   احلياةجتسد اإلله يعين متاماً أنّ 

! بات هو الغريب والدخيل على حياة اإلنسان، أي حيـاة جسـده وبشـرته   
رامتها ومعىن لوجودها، وأعطى اإلله واإلنسان أعطى للمادة والبشرة ك" يسوع"

ليست اخلليقة كياناً تعبث به اإلرادة اإلهليـة أو تسـتمد منـه    . للخليقة مجاهلا
ليس الكون إلشباع الرغبات اإلهليـة وال الرغبـات    .احلاجات البشرية أيضاً

لقد أوجدها . إنّ اخلليقة حتمل كرامة يف عني احلب اإلهلي أكرب بكثري! البشرية
إذا ما كان يسوع إهلاً تاماً فقط أو إنساناً ! وأوجد اإلنسان ليزجها يف جمده اهللا



ويبقى اهللا قاضياً . ويبقى اد هللا واهلوان لإلنسان! تاماً فقط، فكلّ ما سبق باطل
  .قاسياً وخالقاً ظاملاً واإلنسانُ جمرد عبد مظلوم وعابد متأملّ

؟ قد يبـدو  )يف يسوع وإنسانيةة إهلي(إذن كيف تتحد طبيعتان خمتلفتان 
للوهلة األوىل علمياً وفلسفياً أنّ ذلك غري ممكن دون أن يطـرأ تبـديل علـى    

لكن املسيحية هي دين احلرية، عرفت اَهللا حراً واإلنسـان  ! إحدامها أو كليهما
نعم تستطيع طبيعتان خمتلفتان أن تتحدا حينمـا  ". الشخصانية"فهي دين . مثله

واإلنسان هو على صورة اهللا ومثاله، أي أنّ . وجودمها متشاة" طريقةُ"تكون 
ميكن لشـخص  . طريقة حياته تشابه طريقة حياة اهللا، وهي طريقة احلرية واحملبة

  .أن يأخذ طبيعة شخص آخر، إذا كان األخري حييا مثله وذلك دون أن يتبدل
ن احلر الذي حيـدد  وهو الكائ" الشخص"تؤمن املسيحية دين احلرية أنّ 

اليت تقـدم لـه فقـط    " الطبيعة"فهو السيد على  ،ويقرر نوع وطبيعة عالقاته
وعندما نقول أنّ اهللا حر فهذا يعين أنه غري مأسور من طبيعتـه وال  . خصائصها

وهذه هي احلياة احلقيقية واألبدية اليت جاء يسوع . حىت من طبيعتنا حني يأخذها
  .ويقودنا إليها ليدخلها يف حياتنا

  

ذاته إىل عبوديـة احلاجـة أو    وقادلقد فشل آدم يف سلوك هذه احلياة، 
عندما تأكالن من هذه الثمرة موتاً علـى  " :الرغبة، وهكذا فقد احلياة احلقيقية

وهي إشباع اللذّة وليس حفظ العالقة ! املوت" طريقة"لقد سلك ". الفور متوتان
لقد فشل آدم يف أن يتشبه باهللا، وبناًء على ذلك . مع اهللا) الشخصية اإلنسانية(

هكذا يستخدم اهللا إمكانيـة  ". الكلمةُ جسداً"تشبه اُهللا به، وصار األقنوم الثاين 
وحيقّق اتحاد ) يتجسد(اإلنسان كشخص حييا باحلرية واحملبة لكي حيمل شكله 

ا فشل يف حتقيق ذلـك  اإلله كان دعوةً آلدم، لكن مل–اإلنسان . اإلله باإلنسان



هلذا يكرر نيقوالوس كاباسيالس كـالم مكسـيموس   . اإلنسان -حضر اإلله
  .٤، أنّ اإلنسان قد خلق ليأيت املسيح يسوعاملعترف

نعم لقد محل يسوع جسدنا متاماً، الذي صار لنا بعد السقوط واخلطيئة، 
من طبيعة ولكن هذا ال يفرض عليه خطيئة، ألنّ اخلطيئة ليست . بكلّ خواصه

بـل مـن   " الطبيعـة "اجلسد بل من ضعف اإلرادة، إن اخلطيئة ليست مـن  
! ألنّ اخلطيئة هي اضطراب العالقات وليس اضـطرابات اجلسـد  ". الشخص"

لـو أنّ  . لذلك حيمل يسوع جسدنا ويكون مثلنا يف كلّ شيء ما عدا اخلطيئة
قد خلـص  يسوع جسده يكون  صلّخياخلطيئة يف طبيعة اجلسد عندها، عندما 

إنّ جتسد يسوع يفتح أمام اجلميع أن حيقّقوا احلرية . كل البشر، وهذا ليس إمياننا
ـ عنـدما ح . اليت حرر ا طبيعتنا يف جسده، لكنه ال يهبها جماناً وفوراً اُهللا لَم 

نا وحتررت مـن روابـط   فيه طبيعت األول الذي برأت" الشخص"جسداً تقدم 
  .اخلطيئة وعامل الفساد

  
فإنّ . يسمح هللا كشخص أن يتحد به" كشخص"كما إنّ وجود اإلنسان 

وجود اهللا كشخص يسمح له أيضاً أن يتنازل حبريته ويرفع ببشرتنا إليه دون أن 
لقد مسح وجود اهللا كشخص أالّ خيضع لطبيعتـه بـل أن   . بسموه عار يلحق

واإلنسان التام هكذا يف شخص يسوع اإلله التام . يستخدم خواصها حني يشاء
ولكـن اهللا حجـب بعـض     .جند كامل خصائص الطبيعتني اإلهلية واإلنسانية
ومع ذلك فقد ظهـرت هـذه   . اخلصائص اإلهلية وراء ضعف الطبيعة البشرية

إنّ يسوع اإلله واإلنسان وإن . اخلصائص احملجوبة عدة مرات، كما يف التجلّي
هلذا نراه حني . واصها دون أن خيضع هلاكان حيمل طبيعتنا البشرية فهو حيمل خ

                                                           
  ).باليونانية( ٥٧٤، ٢٢، "الفيلوكاليا"بانايويت خريستو، . ٥٨، ٦، "احلياة يف املسيح" ٤



يشاء كإله يسري على املياه، أو حني أراد اليهود رمجه ومل تكن ساعة متجيده قد 
  .حضرت نراه خيتفي عنهم

  
أي حجب بعض خصائصه  ٥"ذاته آخذاً صورة عبد) يسوع(لقد أخلى "
ا وعائشـاً بيننـا   يف هوان طبيعتنا اإلنسانية، لكي يصري مرئياً من) جمده(اإلهلية 
وغري جمرب على إظهار جمده، ) أخلى ذاته(فكما هو قادر أن حيجب ذاته . ويعلّمنا

 من خواص ات جمده طبيعتناهو أيضاً حرة وأظهر مرفهو حيمل جمـد  . البشري
طبيعته اإلهلية وضعف طبيعتنا البشرية وحر يف قبول أو حجب أيـة خاصـية   

دد حبريته استخدام خواص كلّ من الطبيعتني اإلهلية إنه الشخص الذي حي. منهما
فهناك طبيعتان خاضعتان لشخص . واإلنسانية، دون أن تلغي الواحدة األخرى

  .واحد
  

وجود خواصها نتكلّم عن طبيعـة   وحنرمهالكن عندما نتكلّم عن طبيعة 
نتكلّم  ميتة أو غري موجودة، وعندما نتكلّم عن الشخص بشكل جمرد دون طبيعة

وبالتايل ال يقوم بأية عالقة، أي جيري الكالم عن مادة  ،عن شخص ال قوى له
حر ي املسيح أن تفقدا كلتامها . جامدة وليس عن كائن حيهلذا ال ميكن لطبيعت

لذلك محل يسوع كامل الطبيعة اإلهلية وكامل الطبيعة البشرية، أي . امخواصه
  .٦"قيت ساملةخواص كلّ من الطبيعتني ب"أنّ 

وهنا أخطأ أصحاب املشيئة الواحدة وأصحاب مبدأ القـوى الواحـدة،   
الذين قبلوا بوجود طبيعتني للمسيح وبتجسد الكلمة، لكن لكي يربئـوه مـن   

                                                           
  .٢١، ٣و ٧، ٢فل  ٥
 .ثعقائدية، صالة الغروب للحن الثال ٦



واعتـربوا أنّ  . اخلطيئة نزعوا عنه مصدر اإلرادة اخلاطئة أي اإلرادة اإلنسـانية 
، أو يف احلالة الثانية عند أصحاب القوى املسيح أخذ الطبيعة البشرية دون إرادا
ولكن عندها نتكلّم عن طبيعتني هلمـا  . الواحدة، دون القوى واخلواص البشرية

ا نتكلّم بالواقع عـن طبيعـة   هعمل وقوى واحدة وهلما خواص واحدة، عند
أو أنّ طبيعة ألغت األخـرى   ،الطبيعيتني وحصيلةواحدة، إما تكون هي مركّبة 

"ي هذه الكأس"لقد صرخ يسوع لآلب ". هاوابتلعتوهنـا ظهـرت   " أبعد عن
لكن ال تكن "إرادته اإلنسانية الوجلة أمام اآلالم واملوت، ولكنه تابع على الفور 

لذلك حنتاج هنـا إلعـادة   )". مشيئتنا اإلهلية(بل مشيئتك ) اإلنسانية(مشيئيت 
اها ليست إجباريـة علـى   التوضيح أنّ خواص كلّ طبيعة مبا فيها إرادا وقو

الطبيعـة أو   " ما شاء"فالشخص يستخدم . الشخص احلر ته من خـواصحبري
  .فيه الطبيعيتني

ومل يكن . القرار اإلهلي عند يسوع مل يكن طبيعياً أي إجبارياً من طبيعته
ويصف بولس . إمنا كان القرار خياراً حراً. تفوقاً طبيعياً من طبيعة على األخرى

سول يف الرسالة إىل العربانيني جهاد يسوع ليضع إرادته اإلنسانية يف طاعـة  الر
بصراخٍ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن خيلصه من : "املشيئة اإلهلية

وإذ كمل . املوت، وسمع له من أجل تقواه مع كونه ابناً تعلّم الطاعة مما تأملّ به
لقد أطاع يسوع حىت املوت . ٧"أبدي صار جلميع الذين يطيعونه سبب خالص

مشيئته اإلهليـة  (موت الصليب، أي أخضع مشيئته اإلنسانية ملشيئة اآلب اإلهلية 
لو مل ختضع املشيئة اإلنسانية يف يسوع للمشيئة اإلهلية فإنّ ). املشتركة مع اآلب

  . هذا يعين أنها مل تشف بيسوع

                                                           
 .٩-٧، ٥عب  ٧



تنا لكنه أخضعها إلرادته اإلهليـة  لقد محل يسوع اإلرادة البشرية كإراد
. إنّ وجود إرادتني عند يسوع ال يعين وجود قـرارين . فشفاها) وحدها معها(

لقد . فالشخص ميكنه أن حيمل إرادات متعددة لكنه يأخذ قراراً وموقفاً واحداً
ر كان قرار يسوع الدائم هو قرار بإحتاد املشيئة اإلنسانية باإلهلية، وهذا القـرا 

هلـذا إنّ وجـود   . كان مثرةَ حريته وليس نتيجة ابتالع اإلرادة اإلهلية لإلنسانية
طبيعتني يف يسوع ال يعين أبداً وجود شخصني، ووجود إرادتني ال يعين أيضـاً  

  .إنّ الشخصية هي طريقة الوجود وليست بنيته. وجود شخصني
  

مة وليس كتألّه لإلنسـان  إننا نتكلّم عن سر التجسد كتأنس لإلله الكل
أي أنّ الكلمة اإلله املوجود قبل التجسد شاء يف حلظة من الـزمن أن  . يسوع

مل يدخل اهللا الكلمة علـى يسـوع   . حيمل طبيعتنا البشرية خبواصها وضعفها
اإلنسان، بل أضافت الكلمة اهللا إىل طبيعتها اإلهلية الطبيعية اإلنسانية يف التجسد 

وفيـه ملـئ الالهـوت    "هو اإلله الكلمة الذي صار جسداً  يسوع. لتشفيها
  .٨"جسدياً

 هلذا يصرخ غريغوريوس النيصصي"خذ مل يشفتأي أنّ يسوع ٩"ما مل ي ،
وهذه اخلواص ليست . شفى كامل الطبيعة اإلنسانية ألنه أخذها بكامل خواصها

يسوع املسيح . يعةاخلطيئة، ألنّ اخلطيئة من فعل القرار اخلاطئ وليست يف الطب
إله تام وإنسان تام، بطبعتني ومشيئتني، سلُمت فيه خواص كلٍّ من الطبيعـتني  

  .كاملة
 

                                                           
  .٩، ٢كول  ٨
٩ "το απροσληπτόν και αθεράπευτον, ό δε ήνωται τω Θεώ, τούτο και σώζεται" ،" الرسالة

١٠١"، ]PG 37, 181.[  
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  احلياة
  الروحية

  



  

  مسيحيةمن الديـن إلى ال
 

  
. تتنوع املمارسة الدينية مبقدار تنوع نظرات الناس إىل اهللا وإىل أنفسـهم 

احملصور  لكن املسيحية هي أبعد من الدين! ة، وقد يبدو حاجة نفسيةفالدين فطر
  .ذه املعاين

  
وحتدد العالقة مع . ، للبعض، تشكّل جوهر الدين"تأدية الواجبات الدينية"

لذلك يعين الدين هلؤالء االلتـزام بـبعض   . اهللا وشكل التواصل والتعاطي معه
فرائض الدينية كاألصوام ودون الطقوس وحضور الصلوات، مث ممارسة بعض ال

على شـعوره  " املتدين"وبتأدية هذه الواجبات حيصل . أن ينسوا أيضاً اإلحسان
. يستحقّها أو حقّقهـا  هبالكمال والتربير وحييا يف ضمانات دينية إهلية يبدو أن

لذلك يف مثل هذه احلالة يكثر التشريع وتكتب وتحدد العديد مـن األنظمـة   
. نطق، ونسمي ذلك حنن شريعةً إهليةيث يتم تفسري حقوق اهللا منا باملالدينية، حب

هللا حتلّ مكانه، فال يعود اهللا يتبدل معنا إذا ما  عندها تشكّل هذه الشريعة صورةً
فيدخل اهللا حتت نظامنا العقـالين،  . ثبتنا حنن يف حفظ الشرائع اليت فسرناه فيها

د أدق األمور يف العالقة والواجبات مع اهللا، وتصل املبالغات التفصيلية إىل حتدي
  .حبيث بالفعل نصري حنن نفكّر عن اهللا، أو أيضاً نفرض على اهللا تفكرينا

احلقيقية حني، كما وبخهم السيد، ) ممارستهم(هكذا فقد اليهود دينهم 
وقدسوا السبت وقتلوا اإلنسان، بينمـا السـبت    ،أبطلوا شريعة اهللا بشرائعهم

هكذا صارت الشرائع اليت وضـعها النـاس   . وليس اإلنسان للسبت لإلنسان



وصار ذهب املذبح أقدس من املذبح، . لتفسري إرادة اهللا أقدس من إرادة اهللا ذاا
  .وقتلت األداة غايتها. واملذبح هو من يقدس الذهب الذي عليه

   
هم فـامل . ، آلخرين، هي دينهم العملي واحلقيقـي "الروحانية الداخلية"

ميكن أالّ تكون هذه العالقـة  . واحلقيقي لإلنسان هو اقتناء عالقة مع ذاته حارة
وعلى ذلـك  . الذي يف مساه، وإنما حنو الذّات" اهللا"ممارسة واجبات دينية حنو 

هي العبادة احلقيقية والدين " الروحانـيات"فإنّ الفلسفة والشعر والفنون وكل 
ة الـيت ميكـن   " الرياضات"وتكثر أشكال . فهي دين دون إله. الواقعيالروحي

ولطاملا اشتهر اهلنود والشـرق  . ممارستها لذلك، من حيث طريقتها أو أنواعها
  .الروحانـي" التدين"األقصى ذا 

    
يعتمد على مركزية اهللا يف احلياة، ولكـن  " تأدية الواجبات"التدين األول 

هكذا يقتل . انه تفسريات اإلنسان عنهيرفع اهللا إىل مساء غري موجودة ويضع مك
وهـذه  "! بالوكالة"هذا النظام الدينـي اإلهلي اَهللا ذاته وينصب اإلنسانَ مكانه 

ولذلك ال يتأخر اإلنسان أن يأخذ بعدها دور اإلفتـاء يف  ! الوكالة هي الشريعة
هودية هكذا كانت التيارات الي. احلاالت اليت مل يصلها الشرع يف تفاصيل احلياة

وعن هذه . ليأخذ مكان تفاسرينا عنه" هو"اليت رفضت رب الشريعة حني جاء 
  .التيارات أخذ اإلسالم فيما بعد

هي الشكل الثاين للتدين ويعتمد علـى مركزيـة   " الروحانية الداخلية"
اإلنسان يف احلياة، فال حاجة حقيقية هللا، وإنما يصري التدين باالعتماد على غىن 

النفسية والباطنية لدى اإلنسان، لذلك هو دين يقتل اهللا برفضه وبعبادته  القوى
  .لقوى اإلنسان عوضاً عنه



ويعطـي  . يعطي الشكل األول من التدين شيئاً من االستقرار والتربيـر 
على أنهما بـالعمق شـكالن   . الشكل الثاين شيئاً من احلرارة والغبطة النفسية

فاألول يطرد اهللا ويوكل اإلنسان، والثاين يرفض . فيهخمتلفان لدين واحد ال إله 
تتأرجح أغلب األديان بني هذين الشكلني من الصنمية، حيث . اهللا ويربز الذّات

ه الثابتة، وهنا تأخذ القـوى  ن اهللا شريعتمكا هناك حتلُّ! اهللا إما غائب أو جامد
  .النفسية مكانه العملي

  
ديناً حبكم الضـرورة الدراسـية، جتمـع     املسيحية، إذا جاز أن نسميها

فاهللا هو احلاضـر واملـدبر وال   ! األسلوبني إىل بعضهما البعض يف زجية مقدسة
وال تغيب احلياة الداخلية حيث هي مسـكنه   -باسم وصاياه-تطرده شرائعنا 

وهكذا ". لست أنا أحيا بل املسيح حييا يفَّ"ذا املعىن صرخ بولس الرسول . فينا
! ، وليس هو خارجنا يف مساء اهللا"ملكوت اهللا يف داخلكم"م كلمات يسوع نفه

تشكّل هـذه الكلمـات   ! يف املسيحية يشاركنا اهللا حياتنا ونشاركه حنن حياته
فال . إن روح اهللا خياطب روحنا. لكلتا الطريقتني األخريني إما غرابةً أو جتديفاً

  .ح اهللا يف حياتناحياة داخلية روحانية، بل هناك حياة لرو
احلياة الروحية املسيحية ليست إهلية املركز وال إنسانية البنية، إنما هـي  

ويصري . أي أنها احلياة اليت يصري فيها مركز اهللا يف داخلنا. شراكة إهلية إنسانية
  .اهللا على تساميه قريباً منا أكثر من ذواتنا إىل أنفسنا

يف الطريق األول . اهللا وخياطب اإلنسان ذاته يف الطريقَني األسبقَني يغيب
خياطب اإلنسان ذاته فريسياً عوضاً عن اهللا، ويف األسلوب الثاين يعارك اإلنسان 

بشرية، وذلك بغض النظر عـن  –إنهما طريقان ينتهيان يف دائرة بشرية . قواه
-ىن الـذّات  مساه، وعند الثاين غ -املنطلق لكلّ منهما، عند األول هو مسو اهللا

وهكذا حيق لنا هنا أن نستنتج أنّ احلصيلة يف هذين الطريقني من . قوى النفس



يف األسلوب األول صـورةُ اهللا  . هي أن خيلق اإلنسانُ اَهللا على صورته" التدين"
ويف الثاين صورة اهللا هي طاقات اإلنسان . هي شريعته اليت هي من صنع بشري

نا احلوار يف حلقة مغلقة بالنهاية بني اإلنسان وذاتـه  ويبقى ه. النفسية الداخلية
  ).روحانـياً(أو بني اإلنسان وقواه النفسية ) فريسياً(

  
الدين يف املسيحية هو حوار حي بني اهللا واإلنسان تصري فيـه املخاطبـة   

إنه خطاب ليس بني أنا ونفسي بل بـني  ! من الذّات إىل الذّات: خارج حلقة
فاحليـاة  . يأخذ اهللا موقع الشخص املقابل واحلاضر يف الداخل، و"أنت"و" أنا"

لقاء وارتباط للنفس " خدر"الداخلية يف املسيحية هي، كما نسميها يف الترانيم، 
، كمـا  "جعلت الرب أمامي كلّ حني. "باهللا يف عرس إهلي روحانـي سامي

أنـا  "لنيب، ويعين ، حسب إيليا ا"حي هو الرب إهلي"يقول سفر املزامري، يعين 
حسب كلمات يسوع يف إجنيل يوحنا" فيكم وأنتم يف.  

. يعين أنه يأيت كما هو وليس كما أنا" أنت"هكذا عندما حيضر اهللا كـ
وهذا ما نسميه . فهو يبدأ بعالقته معنا فيصورنا حنن على صورته هو وعلى مثاله

! اجبات، أو ليدفئ أنفسـنا اهللا ليس ليطلب حقوقاً أو و! اهللا يغيرنا إذن". تألّه"
  !اهللا حركة وحمرك، ليس اهللا فكرة وال هو باألحرى شعور

ة بصورة مل ينتظرها عقل بشريه . لقد عرفنا اهللا يف املسيحياحلمـل  "إن
إذا كان اهللا لألديان هو القوي والعادل، فإنه جاءنـا  "! الذبيح منذ إنشاء العامل

على اإلنسان واجبات يصفّي ا العالقة وحيدد محالً ذبيحاً ألجلنا، ال يرمي اهللا 
هلذا، إنّ احلياة الدينية يف كال . لقد جاء ليحمل ضعفاتنا ويعطينا حياتنا. احلقوق

األسلوبني اآلخرين هي حماولة شخصية حلفظ الوصايا أو للغـور يف الطاقـات   
من إهلنا هدية  ما احلياة الروحية املسيحية فهي ليست منا، بل من فوقأ. النفسية

. فاحلياة دون اهللا غـري ممكنـة  . إنّ اهللا يظهر حياته وحنن نتقبلها. أُعطيت إلينا



لذلك يقـع التـدين األول يف التشـريع    . واملسألة ليست حماولةً بل هي شكر
ويقع التدين . والتأريخ، وينسج بالنهاية عن اهللا ما هو ليس فيه بل من اإلنسان

هنـاك   ،ذّات، وهكذا نفصل يف الدين بني مبدئـه وإهلـه  الثاين يف أسطورة ال
  .ونكون يف الواقعني خارج الواقع الدينـي احلقيقي. بشرائعنا وهنا بذاتنا

  
جتسد الكلمة اإلله هو صورة الطريق الدينية املثلى حيـث حييـا اهللا يف   

ا جيب أن يف الرب يسوع متّ شخصياً وأقنومياً م. اإلنسان وحييا اإلنسان يف اهللا
  .يتم معنا أخالقياً

اهللا هو شخص حي حنيا حبضـرته وحضـرته،   . ليس اهللا مبدأ وال طاقة
لذلك ليست غاية املسيحية احملافظة على اإلنسان حبالة فضيلة معينة، بل . حتيينا

هي أن يسعى إىل الكمال الذي ال حد له وال اية، أي أن يذهب من جمد إىل 
ليست املسيحية إنطوائية فرديـة داخليـة إلشـباع    . ه اهللاجمد، ساعياً إىل شب

" التبـديل "ما مييز املسيحية هـي  . احلاجات النفسية مبذاهب إنسانية أو فكرية
والتوبة مبعناها احلقيقي العميق، أي "! توبة"ال مسيحية دون . يف احلياة" التغيري"و

  . ليحيا يفّأنه لست أنا من حييا كإنسان عتيق، بل اهللا يأيت
لذلك مل تقُم الكنيسة على مبادئ أخالقية ووصايا إهلية وحسـب، وال  

بل على احملبة، اليت وضعت هلا الكنيسة قالبها . على دغدغة األشواق الروحانية
هـذه هـي   . بدءاً من املعمودية إىل االعتراف واملناولة ،وعربتها وهي األسرار

  .هللا والقريب" حمبة"نا الدينية بشكل املسالك اليت جتري فيها ممارست
إنه يتحرك باجتاهنا ليبدلنا، لكـن  . املسيحية هي استقبال هللا املتجه حنونا

وجوابنا على تقدم اهللا إلينا . حمبته لن متس يوماً حريتنا، حتى ولو كانت رافضة
تعال أيها الرب و "نعم"أي التفاتنا إليه، أي أن يكون لنا جتاهه دوماً " توبتنا"هو 

هذه هي املسيحية كحياة داخلية، اهللا يف داخلنا وليس يف . يسوع، تعال سريعاً



هـذا  ! لقد صار اإلله إنساناً ليصري اإلنسانُ إهلاً. مساه، يأيت اهللا إلينا ليأخذنا إليه
هو الدين املسيحي، أو باألحرى املسيحية، إنها مسحنة اإلنسان وحياة اهللا فيه 

  ".به نوجد وحنيا ونتحرك"حياة بدونه، فإننا  وال



 

الصاهللا - يق والغريبد  
 

  

"! صـديقاً "قد ال تستحب أذن رجل شرقي أن تسمع أحداً ينـادي اهللا  
األمر الذي . وذلك بسبب امليل الذي لدينا يف الشرق لتقدمي االحترام العبادي هللا

لكن اإلنسـان  . املألوفة جيعله فوق كلّ وصف، وخاصة عن األوصاف البشرية
الشرقي ينتظر أن جيد يف الصديق أيضاً صفات وفضائل نادرة وعديدة، قـد ال  

  .جتد كماهلا إالّ يف اهللا ذاته
لست أدعوكم بعد عبيداً بل إخـوة، ألن  : "قال الرب يسوع يف اإلجنيل
مـه  ، لقد جعلَنا هو شركاَء له يف عمله وآال"العبيد ال يعرفون ما يعمل سيدهم

: يقول القديس يوحنـا السـلّمي  . ويف رسالته لبناء كنيسته وملكوته يف العامل
". كما حنب ذوينا، األم واألب واألخ والصـديق : "وجييب" كيف حتب اهللا؟"

حيمل اهللا يف الكتاب املقدس عدة صورٍ، منها صورة األم اليت ترضـع بنيهـا،   
يح يأخذ أخـرياً صـورة األخ   وصورة األب الذي يرعى أوالده، وبيسوع املس

  .والصديق
يؤمن التقليد أنّ اهللا، كثالوث، قد سر أن يتجسد منه األقنوم الثاين، أي 

وبالتحديد االبن دون سواه لكي عندما يتجسد االبن ينكشف اهللا بأكثر . االبن
". آب"فاالبن، األقنوم الثاين هو األكثر داللة علـى أنّ اهللا  ". أب"وضوح أنه 

، ولكَم من املرات صلّى يسوع هذه الكلمات "أيها اآلب"إنسان يصرخ وهو ك
أبـا أيهـا   "سراً، وكم صالّها أيضاً علناّ، ورفع صوته ليسمعه تالميذه صارخاً 

  ؟"اآلب



  
مـا أمجـل   . إذا كان خري صديق هو األخ، فإن خري أخ كبري هو األب

إنّ منتهى احلب واالحترام هو ". إن كَبر ابنك آخيه"األمثولة الشرقية اليت تقول 
  .ولن جيد أي ابن أخاً له كأبيه. أن حيب األب ابنه كأخ

إنّ عالقة الصداقة املثالية، واليت نوه إليها يسوع، عندما مسانا إخوة، تعين 
أن يفتح األول قلبه كلّه للثاين، وأن خياطبه مبا ال ينطق بـه مـع سـواه، وأن    

منتهى الصداقة هي أن أفشي للصديق كلّ ما يف . يشاطره ما ال يشارك به عداه
القلب من خصوصيات، وأيضاً أن أمسع بواسطة الكالم، أو بلغة الصمت، مـا  

  .ينطق به قلب الصديق
الصالة تتضمن النطـق كمـا   . هذان مها طرفا الصالة يف حياتنا مع اهللا

صـمت  يف الصالة أصرخ إىل اهللا عن كلّ شيء حتى عما أ. تتضمن اإلنصات
ويف الصالة أُصغي هللا وأمسع منه، من كالمه ومن صمته، مـن  . عنه أمام سواه

لتكن : "وأردد على تلك الكلمات. ، ما يريدهةإجنيله الناطق ويف حضرته الصامت
  .وليتقدس امسك" ال مشيئيت كمشيئت

هناك روابط عديدة . الصداقة بني إنسان وآخر ال تورث وإنما تكتسب
ولكن كلّ هذه إنما هي جمـرد  ... ثها، مثل العائلة والبيئة وسواهايف حياتنا نر

  .طرق تؤدي للصداقة اليت نكتسبها جبهدنا وحمبتنا وحريتنا
وكذلك األمر مع اهللا، فالدين رابط يسمح لنا أن ننتقل بواسـطته مـن   

الدين هو أسلوب حياة يسمح لنا أن . معارف بالعموم هللا إىل أصدقاء له أخصاء
وحنن . يؤمن اإلنسان بالفطرة باهللا اخلالق. ف إىل اهللا، ويف املسيحية، كأبنتعر

وأنّ اهللا يف عالقة شخصية مع كلّ واحد . نؤمن باملسيحية أن اهللا أكثر من ذلك
أن نسعى من خالل . غاية املسيحية تتمحور حول هذه احلقيقة. منا، إنه األب

فتكونـون يل بـنني   . "قّق دعوتنا كأبناء لهمسيحيتنا لنشعر باهللا أباً لنا وأن حن



البنوية وحنصل –هذا هو هدف زمن احلياة أن نبين هذه الصلة ". وأكون لكم أباً
  .بشكل حي ويومي -األبوية–على هذه احملبة 

اخلربة املرجتاة هي، أن نشعر بأنّ اهللا ليس ذلك الغريب الـذي حنترمـه   
بل . ونعمل بوصاياه وننساها حيناً آخرونعبده وخنشاه ونـزوره من حنيٍ آلخر 

أن نشعر به الصديق اليومي الذي اكتشفنا أنه أحبنا وأننا نطمئن إىل أن حنبه، إنه 
إنه املرافق يل يف فرحي وآالمـي، يف ضـعفي   . الصديق القريب وليس الغريب
وال  اهللا ليس القاضـي . تارةً يبارك وتارةً يشدد. وقويت، يف اد ويف األوهان

أنه "وكما يرد يف التقليد . الصديق والقريب. احملاسب، اهللا هو الرفيق والعاضد
  ".األقرب من أنفسنا إلينا

  
هناك كلمة مهمة جداً يف حياتنا املسيحية، وبالوقت ذاته نشعرها غريبـة  

إنّ أفضل تعبري عنـها وأبسـط   ". القداسة"جداً، أو غري ممكنة أو مثالية، وهي 
هكذا تبدو القداسـة  ! ، ولكن بالفعل"أن نأخذ اهللا صديقاً لنا"ا هو توصيف هل

  ".امحلوا نريي عليكم فإنّ نريي خفيف. "ممكنة وقريبة وهي ليست إالّ كذلك
من هذا املنظور، القداسة ال تعد حالة خمصصـة لـبعض الرهبـان، أو    

ـ   ادمني يف القديسني أو الكهنة، أو ويف أحسن األحوال، لبعض العلمـانيني اخل
الصداقة مع اهللا ال مينعهـا ال عمـل وال أوالد وال   . ااالت الكنسية املتعددة

كلّ هذه الظروف، على العكس، حتتاج إىل صداقة . حاجات وال حتى األمراض
هـذه  . يف الضيق لدينا اهللا أفضل صـديق . أعمق مع اهللا وتتطلب هكذا عالقة

رات تبعد اهللا عن حياتنا، بقدر ما الظروف جيب أالّ تكون حواجز وموانع ومرب
  .علينا أن نصرخ فيها إىل اهللا ونلجأ إليه

مبا أنّ قداستنا . القداسة حالة هلذه احلاالت، وإمكانية ملثل هذه الظروف
ليست إجنازاً منا بل إجناز اهللا معنا وفينا، فال شك أنّ اهللا حاضر حيث تكثـر  



: ذا املعىن يقول بولس الرسول. اً إليهالشدائد، ويساعد ويشدد أكثر الناس عوز
، والرب يسوع علّمه أنّ قـوة اهللا تظهـر يف   "حيث تكثر اخلطيئة تكثر النعمة"

فعندما خيلّص اُهللا باراً تظهر حمبته ولكن ليس باملقدار الذي يظهر عندما . ضعفنا
ظريـة  اهللا لـيس ن . خيلّص ضعيفاً وحمتاجاً ومرتبكاً يف مهوم الدنيا وحاجاـا 

وهو ليس قطعةً موسيقية كالسيكية مببادئ  ،للمترفّهني واملرتاحني ليتأملوا فيها
. أن يتعاطوا فيها، اهللا نعمة للمحتاجني" للمرتاحني"وألوان وأنغام ال ميكن إالّ 

لذلك إنّ املريض، ورب العائلة، والعامل واحملتـاج، وأي إنسـان يف أقسـى    
  .احتماالً أقرب إىل اهللا، واهللا أقرب إليهمالظروف هم أكثر الناس حاجة و

أنها تفرض علينا أن نؤجل أو نلغي احلسابات مع بالتعلّل مبقتضيات احلياة 
اهللا هي مسألة تنطلق يف األساس من مفهوم خاطئ ينظر إىل اهللا على أنه شـيء  
من الكماليات اليت ليست للحظات احلاجة وليست ألوقات العمل وال لوقـت  

اهللا هو الشخص األب الذي نـزل .  هو كلّ شيء عدا هذه النظرةاهللا. الضيق
اهللا احندر من السماء ليدخل يف حياتنـا وال  . من مساه ليغير فينا هذه النظرة عنه

ليشاطرنا مهومنا وبناء " ونـزل تطأطأ السماوا"لقد . يبقى موضوعاً لنظرياتنا
، ليكون معنا يف كـلّ  "جتسد"د ، وق"اهللا هنا. "عائالتنا وطريقة أدائنا ألعمالنا

يف ضيقي صرخت إىل الـرب  . "ملكوت اهللا يف قلوبنا وسكىن اهللا بيننا. دروبنا
، "عصاك وعكازك مها عزياين"، و"جعلت الرب أمامي يف كلّ حني"، و"فنجاين

اهللا . وليس علينا" اهللا معنا"كلّها وسواها هي صلوات رائعة نرددها وتعلّمنا أن 
، اهللا هنا وليس هنـاك؛ اهللا  "فريضة"وليس " نعمة"، اهللا "ديننا"س ولي" عضدنا"

  !فلنفتح له ليدخل ويتعشى معنا. على الباب واقف يقرع كلّ حلظة
  



املتمركزة حول التعلّق حبضرة اهللا يف حياتنا " املعركة"والقداسة هي هذه 
ال يلغي حياتنا اهللا . وعلى دمج السماء بأرضنا، على إدخال حياة اهللا يف حياتنا

اهللا مخرية . ، بل هو حياتنا املستترة باملسيح"هناك"ملكوت اهللا ليس . بل يطعمها
  .تدخل عجني حياتنا فتعطيه طعمها وحياا وجتعلها خبزاً حياً للناس والعامل

يف توسيع الشقاق بني حياة اهللا الطـاهرة  " التعليم الدينـي"لطاملا جيري 
. وذلك تشديداً على احلاجة إىل التوبة وعلى قداسة اهللا وحياة اإلنسان اخلاطئة،

ولطاملا يتم هذا التعليم بطريقة مبالغة، نتائجها هي أن يتسع البعد بني حياة اهللا 
وما يصلنا به هو طلـب  ... فاهللا هناك يف قداسته وحنن هنا يف أوهاننا. وحياتنا

كرسائل نرسلها على العفو والغفران واخلوف والقربان، وبعض حلظات الصالة 
أثري اإلميان والشك معاً، يف رجاء ضعيف أنها ستصله، وإن وصـلت قـد ال   

نعم، ولكن ليست لنا وال  القداسة حقيقةًتغدو يف مثل هذه األجواء، . يقرؤها
  "! تعليم"إنها حقيقة نظرية أو بكلمة أخرى جمرد . لعاملنا

. يستمع أنغـام صـاليت  ، الرب لضعفايت وليس ل"الرب هو سيد حيايت"
صالتنا باألساس جيب أن تبىن على قاعدة حضرة اهللا وليس علـى حضـرتنا   

. يف الصالة اهللا حاضر، وحضرته تعين الكثري من اخلشوع ومن الفرح. وحدها
عنا كلّ ) لنطرح(لنقصِ . "ألن حضرته هي جميء األب إىل وسط حياة أوالده

ت يف ، هذه العبارة، وأمثاهلا "اهتمام دنيوية عدم التشتد على أمهيالكثري، تشد
. الصالة والتركيز على الكلمات واحترام احلضرة اإلهلية، أي على نقاء الصالة

كلّ هذا ال يعين أبداً أن نطرح مهومنا اإلنسانية وحاجاتنا احلقيقية ومشـاكلنا  
وصعوباتنا خارجاً عن وقت الصالة كلحظات رومنطيقية جيـب أالّ تعكّرهـا   

الصالة هي صرخة القلب اروح من . ال، على العكس! قيقة احلياة بآالمهاح
هـذه  . وسواها، لكنها صرخة يف حضرة اهللا، صـرخة إليـه   اهلمومكلّ هذه 

االهتمامات مع غريها من حلظات الفرح والشكر والسعادة يف احلياة، هي قربان 



ة املطبوعة واليت صالتنا، هذه هي أيضاً النصوص غري املكتوبة يف حروف الصال
  .نضمنها ما بني السطور، وهذه هي لغة الطقوس

 هل ميكنين أن أصلّي اليوم ما كان يصلّي ه باسيليوس الكبري وداؤود النيب
كلّها اختلفت؟ بالطبع ال، إذا كنت سأصلّي ... علماً أن مهومي والزمن واحلياة

وبالطبع ... صاغوها احلروف اليت صفّوها والكلمات اليت رتبوها والنصوص اليت
نعم، حني تكون كلّ هذه النصوص كلمات وسطور ومعان واسعة أضـمنها  

الصلوات املكتوبة ليست أحجاراً أنقلها من زمن األجـداد إىل  . صاليت اخلاصة
. الصلوات والنصوص هي أوان أمحل بني سطورها الرائعة معاين صلوايت. زمين

ة أمحين من مشاعر النصوص والطقوس هي سطور موسيقيلها قصيديت وما خيص
يعزفها اهللا معنا، بعد أن كانت رسائل " نغمة"هكذا تصري الصالة ... ومشاكل

  .نكتبها إليه، ولربما دون رجاء أن نتلقى منه يوماً جواا
". الطقوس"وهناك " العبادة"هناك . وهناك الصلوات" الصالة"فهناك إذن 

أماكن، رمـوز، أوقـات،   (والطقوس هي أداة للصالة؛ ) نصوص(الصلوات 
  .هي أدوات للعبادة) سجود

الصلوات والطقوس، ميكنها أن . ، هي بالروح واحلق"والعبادة –الصالة "
تكون على هذا اجلبل أو على ذاك، يف السامرة أو يف أورشليم، إنها ممكنة بلغيت 

ميكـنين أن  . اخلاصة ولربما أفضل بلغة آخرين من الشعراء والكتاب املسيحيني
لكـن  . أستخدم من أجل الصالة غرفيت أو غرف اآلخرين، كنيسة هنا أو هناك

لربما، من األفضل أن نعتمد على . الصالة ال ميكنها أن تكون إالّ صاليت اخلاصة
. األدوات املوجودة واألحلان اليت نظمها قبلنا تاريخ طويل وعديد من القديسني

سوانا من املؤمنني، ونبين مثلها ألجيالنا الالحقـة،  وأن نصلّي يف كنائس بناها 
  . اخلاصة" صالتنا"لكن ذه الصلوات وهذه الكنائس ال يقبل اهللا إال 



وأن " نعيـد "وأن " نكرر"نتعود أن  –من التربية الدينية  –أحياناً عديدة 
هذه "! الفريضة"وهذه هي أجواء الصالة يف مستوى . صلوات اآلخرين" نقرأ"

اهللا محاوِر حي ال يستمع . لوات هي الرسائل الساقطة اليت ال يستلمها اهللالص
وهذا مـا  . لثرثرات، بل سيد واقف أمامنا كعبد من حبه لنا يف جاهزية خلدمتنا

  .بل هنا! خالصنا لن يتم هناك"! خالصنا"تعنيه بالتمام كلمة 
فسـر الكتـاب   يروى أنّ أحد الكتاب املسيحيني املشهورين، قد سبق و

فلما رآه الكاهن طلب منه . املقدس كلّه مبجلّدات ضخمة، دخل مرة الكنيسة
وملا اعتلى املنرب وجد السفر مفتوحاً عند النص . أن يتفضل ويقوم بعظة الصالة

وملا " ما لك أيها اخلاطئ قد وضعت كلمايت على فمك؟: "الكتايب من املزمور
لقد صلّى، ومل ! ينطق بكلمة، فبكى ونـزل قرأ هذه الكلمات، مل يستطع أن

  .هناك بني سطور داؤود النيب قرأ صالته اخلاصة. يقرأ فقط
والعكس . طريقة صالتنا من أهم األمور اليت جتعل اهللا صديقاً وليس غريباً

  .صحيح



 

  زمن احلياة الروحية
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إنها حماولة . ياة الروحية هي حركة رفع اإلنسان من الطني إىل الروحاحل  

  .إىل ذهنية الفكر اإلهلي" اللحم والدم"رفع احلياة البشرية من ذهنية 
  
املسيحية حياة ديناميكية ال تفوقها ديناميكية، ومل تعرف البشـرية يف    

وهذا ينشأ من . الذي فيها تارخيها، ولن تعرف، دافعاً للحياة الروحية كالدافع
أوالً، ألنّ املسيحية تضع أمامنا رجاًء واقعياً وإن مل يكن اآلن واقعـاً،  . سببني

لذلك صرخ بولس وهو يعجز عـن الكـالم   . وهذا الرجاء ال يعبر عن عظمته
ال يوجـد  ". ما مل تره عني ومل تسمع به أذن بشر، ما أعده اهللا ملختاريه: "قائالً

مدينتها " صورة"سفة أو سياسة أو حضارة إال وتضع لذاا وألتباعها دين أو فل
هذه الصورة يف املسيحية تبلغ مجاالً كما قـال  . الفاضلة، أي غاياا وأهدافها

هذه الصورة ليست خيالية، إنها واقع يـتكلّم عنـه   ! بولس، ال يتخيله إنسان
هذا وصـف وإن  "! مالئكةدين "فليسوا قالئل الذين يدعون املسيحية . اجلميع

كان سلبياً فإنه يوضح جانباً حقيقياً، وهو أن الكنيسة تتكلّم عن جبلة لإلنسان 
  .جديدة تصيره فيها مالكاً يف اجلسم

  

الصورة احلقيقية يف اإلنسان كما تنشده املسيحية تبدو خيالية، ولكـن    
ح وهي ممكنـة  كما صرخ كثري من القديسني، صارت حقيقة باملسي" يا فرحي"

" البدايـة  -األلف"ال بل لقد كان كالم يسوع . بنعمته للجميع، ملن يشاؤون



من آمن يب يعمل أعماالً أعظم من اليت : "كان كالماً جريئاً ومهيباً جداً، إذ قال
  ". أنا أعملها
إذا كان التجسد اإلهلي يعين أن اهللا بإرادته أخذ صورتنا، فهـذا يعـين     

الذي جاء " األلف"إنه ! وضح الصورة اإلهلية اليت يريدها لطبيعتناأيضاً أنّ اهللا أ
  .حتى يف آخر إنسان" الياء"ليحقّق الـ

ما . هذا هو اهلدف الذي أمامنا، وهذه هي الغاية اليت من أجلها اعتمدنا  
هي أحالمنا املسيحية؟ ما هي إيديولوجيتنا اليت نقوهلا للعامل، إنها بكلمة واحدة، 

واخلطيئة يف حق ! ليست األحالم املسيحية بأقلّ. نس اإلله ليتألّه اإلنسانلقد تأ
هي أن منسخ رجاءنا هذا إىل جمرد إصالحات اجتماعية أو شعارات سياسـية  
نسمعها هنا وهناك، مهما كانت صاحلة ال تصل إىل اإلنسـان يف عمقـه يف   

أيضاً، جزئياً هنا  وحياة جديدة، تطال حتى جسده" إيديولوجيا جديدة"تكوين 
  .وكلياً عند ايء الثاين

  
لو وضعنا شاعراً أو رساماً وطلبنا منه أن يصف مبخيلته البشرية الواسعة   

اً أمام . اإلنسانَ املثالـيأً جدجتزة" اإلنسان"فإنه سيأيت ماملبتغى يف املسيحي!  
سان حائراً جتاه أمام هذه الصورة املهيبة وهذا الرجاء املدهش، يقف اإلن  

هلذا إنّ السبب الثاين لديناميكية احلياة املسيحية يأيت من معاينتنا ملا ! واقعه احلايلّ
! البشري، وخاصة عندما نقابله بالرجـاء احلـي السـابق   " السقوط"نسميه 

يف الكتاب املقدس يعين شيئاً عميقاً وواقعياً، وهو شعور اإلنسان أنه " السقوط"
السقوط شعور يأيت مـن إدراك  .  مما كان يؤمن به عن طبيعته وحياتهأقلّ وأدىن

. اإلنسان يف كلّ حلظة من حياته أنه خليقة ميكنها أن تكون أفضل مما هي عليه
لو سألنا إنساناً بعمر اخلمسني سنة مـثالً،  . ال ميكن لإلنسان أن يرضى بواقعه

جاب هذا اإلنسان أنه كان ماذا كان يستنتج لو عاد اآلن إىل سن العشرين؟ أل



سيبدل الكثري بتلك السنوات الثالثني اليت مضت منذ حينه، وأنه كان سـريبح  
هكذا خربة صغرية تضاف للحياة تدخلنا إىل حيـاة  ! لذاته أكثر بكثري مما حقّقه

هـي  ..." آه" .أفضل جتعلنا ندرك أكثر ما هو مدى وحجم خسارتنا وسقوطنا
اة كثرياً، وكلّها تدلّ على شعور اإلنسان ذا الصـراع،  تنهدات تتكرر يف احلي

! وكأنه حيمل سقوطاً أو حالة مفروضة عليه، لو شاء واستطاع، لتحرر منـها 
ما هو، أي أنه حيلم بأكثر مـن طاقاتـه   " فوق"اإلنسان كائن يتشوق ليكون 
  .ما هو" حتت"وإذا به يصادف ذاته يومياً أنه  ،ويشتهي أكثر مما ميكن حتقيقه

" الصـورة "وهذا الفارق الكبري، والشرخ املخيف، واهلاوية العميقة بني   
، حني يتضح لإلنسان، ومبقدار ما يتضح، عندها "أنا"و" املسيح"، بني "الواقع"و

إنّ رفض ما ال نريد، والشوق العارم إىل ما نشتهيه ! خيلق فيه قوة صعود جبارة
استيقظ أيهـا النـائم   "ول بولس الرسول هلذا يق. يستنهض فينا إرادة جديدة

  ).١٤، ٥أف " (واض من بني األموات فيضيء لك املسيح
، وكلّها جيب لدى كلّ الناس يف احلياة عديدة مثل هذهوهناك خربات   

أن تتراكم وجتتمع وتتعاظم حتى يقرر اإلنسان، وكما جيري لدى غري املسيحيني 
  .عندها كانت تتم املعموديات. جديدة أيضاً، أن ينعطف يف حياته حنو حياة

  
. منذ حلظة املعمودية يبتدئ جهاد حياتنا الروحية، أو حياتنا اجلديـدة   

يعلن بولس الرسول أنّ من اعتمد باملسيح قد لبس املسيح، أي صارت تصرفاته 
" البسـوا املسـيح  . "متاماً كاملسيح، هذه باألصل هي رغبتنا اليت دفعتنا لنعتمد

" االنعطـاف "إنّ هذا . عين متاماً أننا نتمسحن، أي حنيا كحياة املسيحلبولس ت
الذي تكلّمنا عنه سابقاً وكان يدعونا للمعمودية، بعد موقف نسميه توبة، أي 

  .تبديل وجهة احلياة



طبعاً إنّ موضوع معمودية األطفال هو مسألة أجابت عليها الكنيسـة    
اخلطأ يكمن حني تغدو املعمودية أشـبه   لكن. منذ بداياا، وعمدت األطفال
هناك حركات يف املعمودية هامة جداً وقـد ال  . بالفلوكلور والعادات املسيحية

نعريها أي انتباه وال نستخلص منها أي موقف، ومنها االستقسامات، أي القسم 
واالجتاه من الغرب إىل الشرق، أي من احليـاة  . أن نلعن الشيطان وكلّ أعماله

وهذه هي التوبة اليت جيـب أن تسـبق   ". مشرق املشارق"لقدمية إىل املسيح ا
وإذا كانت معمودية األطفال ال تسمح ذه اخلربة الشخصـية وال  . املعمودية

األمر األول أنّ العراب والعائلة . بإدراك كلّ هذه احلقائق، فهذا ال يلغي أمرين
فل، وهم ينقلون له كـلّ شـيء يف   يتحملون مسؤولية نقل هذه اخلربة إىل الط

واألمـر الثـاين أنّ   . احلياة وخيطّطون من أجل حيام وحياته يف أدق تفاصيلها
معمودية األطفال تعين متاماً قرار العائلة عند الزواج وحلظة اإلجناب، وتعلن ذلك 
بعماد أوالدها، أنها كلّ العائلة تتجه من الغرب إىل الشرق، وأنها تصـطحب  

مولودها اجلديد إىل عامل النور، ولقد أجنبته حتت هذه الرؤيا ومن خـالل   معها
علماً أنّ رفض هذه املسرية ممكن ألي . لذلك ال ضرورة لالنتظار. هذا الرجاء

  .شاب يريد ذلك يف أية حلظة يف عمر الحق
  
هنا يظهر دور التربية املسيحية، اليت بدوا تفقد املعمودية الكثري الكثري   

ما هي التربية املسيحية سـوى  . ن مغزاها، خاصة يف حالة معمودية األطفالم
" املسيح"املسيحية يف حياة وأحالم ورجاء الطفل، وهي صورة " الصورة"زرع 

أي أن نـزرع . اليت جيب أن يلبسها يف حياته، وقد أعطي له ذلك يف املعمودية
ألنه بدون هذه الرغبة ال ميكن ! يف أوالدنا هذه املثل وهذه الرغبة كغاية للحياة

ال بل على العكس، فإنّ اإلنسان ينشـد  . ألية ديناميكية حنو األعلى أن توجد
  .عندها إىل كلّ ما هو هابط وساقط وال يذهب إىل صورة املسيح



) املسيح(ألننا جندناه ليهتم لسيده . هلذا نقص يف املعمودية شعر املعمد  
وهلذا منسح املعمـد بـاملريون   . ا يقول بولس الرسولوليس موم أخرى، كم

املقدس، إعالناً أنه صار كاهناً ملوكياً مكرساً للرب، وأنه دخل حلبة احلياة يف 
هلـذا  . لتحليق حبرية يف مساء الـروح لهذا الصراع للتحرر من أثقال الرغبات و

حياة اجلسد فقط،  ينفخ الكاهن يف وجه املعتمد، ألنه يعطيه حياة جديدة ليست
  .كما نفخ اهللا يف آدم يف الفردوس فصار نفساً حية، أي عارمة باحلياة الروحية

أي توقّف ال يعين أبداً استراحة . من حلظة املعمودية نبدأ حياتنا الروحية  
، وهو "اجلهاد الروحي"قد يبدو هذا . لكن هو خسارة، ال بل وتراجع وخيانة

لكنه حيـاة  . ، قد يبدو سلبياً من وجهة نظر خارجية"حيةاحلياة الرو"ما نسميه 
، أي تتجلّى صورة اهللا الباهتة فينا بشكل أوضح يومـاً  "التجلّي"إجيابية نسميها 

  .تتجلّى حياة اهللا فينا، ويكون لنا هذا الكنـز يف آنيتنا اخلزفية. بعد يوم
األدب كلّ يوم ميضي دون صالة هو يوم ضائع من احليـاة، يقـول     

ة  . الرهبانـيى تشمل كلّ حياتنـا املسـيحيوميكننا تعميم هذه الصورة حت .
هذا يعين متاماً أنّ "! وكل حياتنا للمسيح اإلله"ونكرر يف صلواتنا وطلباتنا دوماً 

، ألننا سـرقناها  "خطيئة"أية حلظة ضائعة من زمن منونا الروحي ومسحنتنا هي 
فالزمن ليس .  ليعمل معنا ما نريده ويريده فينامن زمن الروح القدس الذي يأيت
يسرق الشيطان منا  ئالّإذا عشنا يف السهر ل الّإ. بالضرورة هو زمن حياة روحية

إذا مل يرتبط الزمن بالتقـديس  "! ها وقت موافق ليعمل للرب. "وقت خالصنا
على بنية وهلذا قامت الكنيسة ليس فقط . ينقلب زمناً للشيطان وتارخياً خلطايانا

فالصلوات حتيط بساعات . تعليمية وإنما باألحرى على بنية ليتورجية تقديسية
واملائدة املقدسة تنظم حياتنـا  . النهار كلّها، وحتمي كلّ حتركات وأعمال اليوم

بني هذين القطبني يشد املسيحي شراع حياتـه  . على درب االستعداد والشكر



حينها حييا يف السالم والفـرح  ). كأس املقدسةبني احلياة اليومية وال(كلّ حلظة 
  .والشكر
  
وإذا ما خانت يوماً إرادةُ اإلنسان حاملَها، وترددت الركب اخلاشـعة    

إنّ الرب حنون، وحني ننسى . عن السجود وخارت قواها فهذه ليست النهاية
يذكّرنا، وحني ننكره ينتظرنا، وهو يقوي الركب املخلّعـة بسـر االعتـراف    

السقوط من . يكفي أن نثبت النظر إىل الشرق ولو كنا للحظة واقعني... التوبةو
يف املعمودية أقسمنا أنه مهمـا  " استقساماتنا"طبيعة املسري، لكن من يوم لفظنا 

طرأ يف احلياة من وض أو سقوط فهذا ال يبدل فينا وجهتنا وال يعكس حنـو  
احلـنني إىل اهللا  "الطريق تؤجج فينا  على العكس، السقطات على. احلياة نظرتنا

ة وجتعل القلب يف سهر "احلية احلياة الروحيفتصري طاقة أكرب تلهب ديناميكي ،
أكثر، والسهر يهيئونا الستقبال اخلنت، واخلنت حني يأيت جيعل له عندنا مسكناً، 

بـه،  فنأكل معه ونتعشى فصحه السري، جسداً ودماً إهلياً، مائدةً ممدودة من ح
  .مع املسيح اإلله" كلّ حياتنا"وتصري 

  



  

  الروحيةبدايـة احليـاة 
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تفترض احلياة املسيحية . املسيحية ليست مسألةً فردية أو حواراً مع الذّات

نّ اهللا هو املبادر إلينا وحنن األحرار بقبول حضوره أو التغاضي قبل كلّ شيء أ
هذه املبادرة، أي . لذلك إنّ احلياة الروحية هبةٌ إهلية نقبلها منه أو نرفضها. عنه

الكشف اإلهلي ليس أحداثاً خارجية عرب تاريخ اخلالص فقط، إنما هي حركةٌ 
  .بني اهللا وكلّ نفس بشرية داخلية أيضاً

اهللا إلينا، كما يذكر مثل الزارع، ويبذر فينا زرع احليـاة  " خيرج"ا هكذ
وهذا يستدعينا لنخرج حنن أيضاً من انطوائيتنا وجنيب على الـدعوة  . الروحية

هذا هو دور اإلنسان متامـاً، أن  ! إنه واقف على الباب يقرع فمن يفتح. اإلهلية
اإلهلي بـني اهللا  حينها تتحقّ. ينفتح على العطاء الروحي ق خربات لقاء شخصي

إنّ اهللا ال يتخفّى بل يكشف ذاته للجميع، إالّ أننا حنن من . واإلنسان يف داخله
، "رقيقة"إنّ دعوة اهللا هذه لنا هي . يعرض عنه، يقول القديس مسعان الالهويتّ

هكذا كان يتكلّم بأمثال . فهو يقف على الباب خارجاً يقرع منتظراً من يسمع
مـن لـه   : "بذلك ملن يشاء أن يتجاهل بأنه فهم أن يتجاهل، كان يردد ساحماً

  !، أي من يريد أن يفتح أذنيه فليسمع"أذنان للسمع فليسمع
يتعلّق إذن عمق احلياة الروحية املسيحية عملياً مبقدار قبـول اإلنسـان   

قـدار  ، لكن كلّ منهم يأخذ مب"ميطر على األشرار واألبرار"إنّ اهللا . واستعداده



"! هدئ عني أمواج نعمتـك "يصرخ القديس اسحق السرياين . رغبته وإرادته
. حني فتح هذا الناسك مصراعي بابه مل يتحمل غىن فيض النعمة والعناية اإلهلية

  !إنّ اهللا يريد أن يسكب أمواج نعمته بفيض، لو تقبل الناس ذلك
    

وبني غوايـة الشـيطان    لكن حرية اإلنسان دائماً مترددة بني نعمة اهللا
ليذهب العامل "هلذا كان املسيحيون يف اجتماعهم الليتورجي يصرخون . والعامل

يفتح اإلنسان نفسه أمام النعمة اإلهلية حني يعرض عن غوايات ". ولتأت النعمة
احلقيقي وهـذه  . الشيطان وخدعة العامل، وحني يرفع أشواقه إىل العشق اإلهلي

ألنّ اإلنسان مشترك يف أشواقه . حنو األخرى ليست أمراً سهالًااللتفاتة من جهة 
وأشواقه هذه، مرات عديدة، تفسدها وشاية الشيطان . وحاجاته مع العامل أيضاً

، "إنّ قطع األهواء أصعب من قطع األعضـاء . "وخدعةُ العامل اهلابط احمليط به
النسكي رادة ال يسـهل  متلك األشواق سلطة على اإل. يقول األدب الرهبانـي

هكذا مثالً يهجر الراهـب  . قطعها إال بسيف اإلميان وباستبدال شوق بشوق
إنها قضية . بل ملمارسة فضائل" حرمانات"ليس ليعيش حياة ) العامليات(العاملَ 

هكذا مل يكن االبن الضال، عندما ! خيار ومعرفة لما نريده أن يرجح يف حياتنا
علـى  . قد حرم فيه ذاته من طيبات الدنيا وخرنوا عاد إىل أبيه، يف وضع يبدو

لقد قال يف . العكس، كان فرحاً ألنه أدرك أنّ بيت أبيه أمجلُ من رعاية اخلنازير
... كم يف بيت أيب من عبيد يفضل عنهم اخلبز وأنا أهلك جوعـاً "قرارة نفسه 

ـ  ). ٢٠-١٧، ١٥لو " (إذن أقوم وأذهب إىل أيب رية حني ختتار احلريـة البش
  .اإلرادة اإلهلية حتول اإلنسان من مدعو إىل خمتار، كما يقول القديس كريللس

هذه احلركة أو االلتفاتة، كإعراض عن غواية الدنيا ورفع القلب لسماع 
صوت الرب على الباب يقرع، فيها شيء من األمل ظاهرياً ولكنها حتوي على 



الدعوة اإلهلية تتطابق والعطش البشري  ألنّ. الكثري من التعزية الداخلية بالعمق
  .احلقيقي، على عكس أكذوبة رغبات الدنيا

يوقظ النسك اإلنسان ويضع حريتـه يف  . ، هو فن هذه احلركة"النسك"
فيلتصق اإلنسان بكلّ ما هو طاهر، باألحرى يتناول العـامل  . االنتباه كلّ حلظة

تص بالرهبان، وإن كان هـؤالء  ليس النسك كلمةً قاسية غريبة خت. بعفّة الروح
لذلك ليست . الرغبات" تطهري"النسك هو . يتفرغون هلا ويصبحون قدوةً فيها

ما هي الفنا الغايـة فهـي   أ. الصالة وال األصوام وال األسهار هي الغاية، إنم
وهذا الفن ذو أشكال عديـدة  . ألنّ أنقياء القلوب يعاينون اهللا. طهارة القلب
حنـو اهللا  " اخلروج"ليست طهارة القلب إال . حياة اإلنسان وبيئته ترتبط بطبيعة

". احملبة"طهارة القلب هي بكلمة خمتصرة . بدل االنغالق على الذّات إلشباعها
  .وهذه تربيها فينا الصالة واألصوام واألسهار

النسك إذن هو حركة وضع األشواق اإلنسانية يف إطارها الذي تستحقّه، 
أي لكن هذه احلركة، . ع احلرية البشرية يف رعاية اإلرادة اإلهليةإنه حركة لوض

نجح كلّ حلظة، وخاصـة عنـد   تال  ،الترفّع عن الغوايات ورفع القلب إىل اهللا
، أي أن نتوقّف عن "الكسل"لذلك اخلطيئة األساسية يف املسيحية هي . املبتدئني
خيتم القديس يوحنا السلمي ، ذه الكلمات "اصعدوا يا إخوة اصعدوا. "الصعود

  .كتابه
هكذا، تبدأ احلياة الروحية من اهللا دوماً، لكنها تبدأ عندنا عندما نتمسك 

 انتباهنا كلّ حلظة إىل النداء اإلهلـي ة موافقة لنا تشدإنّ الصـالة  . حبياة نسكي
والصوم والسهر هم جمرد ممارسات ورياضات ضرورية جتذبنا من الكورة البعيدة 

ة دون هذه الفضائل. إىل البيت األبويوال لقاء هللا مع . ال بداية للحياة الروحي



تكلّم يـا  : "هو يقظة تؤهلنا لنقول" النسك". "أعط دماً وخذْ روحاً! "الكسول
 ".رب، إن عبدك يصغي

  نـآمي



  

  "املعرفة"
  شيطانيةوال نهجية اإلهليةبني امل

  
  
ل يف ذاا قدرة على غواية القلب البشري هذه الكلمة اليت حتم"! املعرفة"

توازي تولّعه باأللوهة؛ أليست هي إهلة عصرنا احلايل؟ ولقد كانت أيضاً كذلك 
أو " هـو أفضـل  "إن عقل اإلنسان ال يهدأ عن التفكري مبا . يف األزمان الغابرة

هو حالة ظرفية، لـذلك ال يقبلـه اإلبـداع    " الواقع احلايل... "أعظم أو أمجل
يعلن عـن  " الركون"التبديل والتطور هو مدلول احلياة و. شري كحالة دائمةالب

  .املوت
أمكنـها أن  ! عطشاً كانت أيضاً غوايـة " املعرفة"لكن طاملا كانت هذه 

لقـد أدرك  . تكون مرات أداة تطور وأضحت مرات عديدة معثـرة تـدهور  
لـذلك جربـه ـا يف    الشيطان مبعرفته أنّ اإلنسان يهوى املعرفة ويتعلّق ا، 

يوم تأكالن من الثمرة تنفتح أعينكما وتصـريان  .... فقالت احلية: "الفردوس
فرأت املرأة الشجرة جيدة لألكل وأنها جة للعيون . اخلري والشر عارفنيكاهللا 

" املعرفة احلقيقية"بواسطة مقدرة ). ٦-٤، ٣تك " (وأنّ الشجرة شهية للمنظر
" املعرفة الكاذبة"وبواسطة غواية ). عدد كبري(لقديسني إليه رفع اهللا سحابة من ا

وهذه هي التجربة اإلنسانية الدائمة منذ . جذب الشيطان العديدين إىل الشرور
  .إنها حمنةُ العقل البشري واالختبار للحرية البشرية. أيام آدم يف الفردوس

  



جية اليت عرضـها اهللا  يبدو أنه من اللحظة األوىل يف الفردوس كانت املنه
على اإلنسان للوصول إىل املعرفة معاكسة متاماً للمنهجية اليت اسـتدرج ـا   

فـنلحظ أنّ اهللا  . الشيطان اإلنسان إىل السقوط واعداً إياه بالوصول إىل املعرفة
لقد كان الصوم وسيلةَ تعبري عن العهد . ومل يعده مبعرفة" الصوم"وضع لإلنسان 

ائمة بينهما وتعبرياً عن إمكانية السكىن يف الفردوس، وما الفردوس الق" العشرة"و
واملقصـود هنـا   . ويعاشر اإلنسان فيه خالقه" يتمشى فيه اهللا"إال املكان الذي 

بالصوم هو وضع اإلنسان يف حالة اليقظة الروحية والسهر، وبكلمة واحدة، أن 
كتساب كمال املعرفة هللا يتدرب اإلنسان بالنسك للوصول إىل معاشرة اهللا وا"

واملعرفة كانت هـي  " النسك"هكذا كانت املنهجية اإلهلية هي ". والعامل وذاته
  ".العشرة"

" مبعرفة نظريـة "بينما نرى من الناحية األخرى الشيطان يغوي اإلنسان 
لذلك عندما يقول ). عكس الصوم(ويعتمد يف الوصول إليها على إشباع اللذّة 

يعين مبعرفة اخلري شيئاً كمعرفة الشـر،  "  عارفني اخلري والشرتصريان كاهللا"هلما 
لكن من يعرف الشر؟ هل هو من خيتربه؟ وهل جيهله مـن  ! أي املعرفة النظرية

. يعرف اخلري؟ إن أكثر من يعرف الشر هو من ال يعمله، ولكن من يعمل اخلري
هنا بكـالم الشـيطان   ! ال أحد يعرف ويقدر مثالً مساوئ الكسل إال اتهد

كانت معرفة اخلري ومعرفة الشر تعنيان معرفةً نظرية أي موضـوعية وعقالنيـة   
  .وليس معرفةَ خربة وعشرة، كما هي املعرفة مع اهللا كعيش مشترك

هي املعرفة اليت عرضها الشـيطان علـى   " معارف"املعرفة كمعلومات 
كلقـاء  " تعـارف "ها هـي  اإلنسان، بينما املعرفة اليت درب اهللا اإلنسان علي

فمن يعرف وزيراً مثالً من خالل السمع عنه ". عالقة مشتركة"شخصني يبنيان 
يعـرف  . أو عن أعماله أو من خالل التلفاز ال حيق له أن يقول إنه يعرفه حقّاً

  .ةً عليهالّص من له عالقة شخصية به ورمبا دالشخ



وقد متنعنا عن معرفة اهللا  تلك املعرفة املعلوماتية عن اهللا هي معرفة خاطئة
. اإلميان باهللا ال يعين فقط االعتراف بوجوده. احلقيقية، ألنها سطحية وخارجية

لذلك األعمال هي مدلول . ألنّ الشياطني تؤمن هكذا إميان باهللا وختاف وترتعد
اإلميان حبسـب القـديس   ). ١٩، ٢يعقوب (اإلميان احلقيقي وليس القناعات 

، ولـيس هـو   "اآليت من نور النعمة املشرقة يف الـنفس : "هو اسحق السرياين
يقول القديس كريلس االسكندري إنّ اإلميان النظـري غـري   . الرباهني النظرية

فاملعرفة عن اهللا عندما تنحصر يف حدود النظريات بعيداً عن احلياة تصبح . مفيد
شياطني املسـيح  هناك يف اإلجنيل عدة حوادث واضحة عرف فيها ال. شيطانية

أـم  "وهذا ما يقوله بولس الرسول ). ٢٤، ١؛ مرقس ٢٨، ٨مىت (ومن هو 
  ).١٦، ١تيطس " (عرفوا اهللا ولكن باألعمال أنكروه

إن معرفة اهللا . فمعرفة اهللا دون قبول سيادة حمبته علينا هي معرفة شيطانية
لذلك .  وثنياتناجيب أن تقودنا إىل حبه وليس إىل عداوته، إىل طاعته وليس إىل

منذ أيام آدم كان ج الشيطان طريق التمرد علـى اهللا للوصـول إىل املعرفـة    
على العكـس، كانـت   . الكاملة، وسلَك طريق االستقالل عن اهللا ليصري مثله

املشيئة اإلهلية هي حتقيق العشرة معه لنصري مثله، واحلياة على مثاله لنصـري يف  
وهذه احلالة . باالماس، معرفة اهللا الكاملة تعين حالة التألّهللقديس ). مثله(جمده 

تتحقّق بتطهري الذّات والنسك، وكلّ معرفة ال تسلك هذه املنهجية ستؤدي بنا 
يقول القديس مكسيموس املعترف، إنّ من يطلب معرفة . إىل املعرفة الشيطانية

ألن ! هوت شيطاينّسيصل إىل ال) fantasy-φαντασία(اهللا عن طريق التخيالّت 
فإنّ ). ησυχία(طريق الالهوت احلقيقي هو اهلدوئية والسالم والطهارة الداخلية 

وهذه هي بالعمق احلـرب بـني برلعـام    . أنقياء القلوب هم من يعاينون اهللا
، لكنـهم  "اهللا"لقد كانت رغبة الفالسفة صادقة أحياناً يف تفسـري  . وباالماس



التعليـق  "ماتية وكانت خاطئـة، أي اسـتخدموا   سلكوا لذلك منهجية املعلو
  ".اخلربة والعشرة"بدل " والتفسري والتأمل

ألنهم كانوا علمـاء أمـام   . حبسب برلعام يتفّوق الفالسفة على الرسل
لقد كانوا ميلكون معارف وبراهني ومنطقـاً  . بساطة وسذاجة الرسل الصيادين

بينما الرسـل واألنبيـاء   ). العقل( وعرفوا اهللا بواسطة اجلزء األهم من اإلنسان
حاول باالماس يف ! أي بواسطة كشف خارجي عن اإلنسان... عرفوا اهللا برؤى

احلقيقية وأنها أمسى مبا ال يقـاس  " املعرفة"و" احلكمة"حربه ضد برلعام إيضاح 
و  ٢٠، ١كـو   ١" (فإنّ اهللا جهل حكماء هذا العـامل "عن احلكمة البشرية 

  ).٣،١٥يعقوب 
وهلما معنيان متعاكسـان  ). έκστασις(الرؤيا هي غري التخيل أو الدهش 

) νούς(يف الفلسفة يعين الدهش خـروج الـذهن   . بني الفلسفة وبني املسيحية
ولكن الرؤيا يف التعبري املسيحي تعين ) fantasy(خارج حدود اجلسد عرب التخيل 

  .من النـزوات اجلسدانيةإىل أعماق اإلنسان بعد حترره ) νούς(دخول الذهن 
  
كخالق، هذه هـي  " اهللا"كبدعة و" اهللا"كشخص، " اهللا"كفكرة و" اهللا"

الصور واحلقائق املتضاربة اليت تقود إليها منهجيتان متعاكستان يف طلب معرفة 
لكنه ". اهللا"هكذا ال يضر الشيطان أن نعبد أفكارنا اليت جعلناها إهلاً يسمى . اهللا

ال يضر الشيطان أن نتكلّم عن اهللا إذا . اهللا يف مشاركته حياتهحيارب أن نعرف 
. على العكس إنها الطريق األسهل عليه لكي ال نعرف اهللا حقّاً! كنا حنيا بدونه

، وكأنّ من يعرف اخلري يستطيع أن يعرف "تعرفان اخلري والشر"هذه هي خدعة 
ىن خيتربه يكون قد فقد لكن بالواقع من يعرف الشر مبع. الشر أيضاً كموضوع

إنّ الشر للقديس . ، ألنه ال ميكن أن جيتمع النور مع الظلمة)خربته(معرفة اخلري 
فليس الشر واخلري موضوعني نعرفهما ! غريغوريوس الالهوتـي هو غياب اخلري



ولكن مها حالتان خنتار عيش إحدامها حبريتنا، فإما نكون يف حالة خري  ،باملعلومة
ألما ليسا معلومتني ! يف حالة الشر، إما نعرف اخلري أو نعرف الشر أو نكون

وإنما حالتان، وهكذا إذن معرفة اهللا كمعلومة هي خدعة شيطانية متنعنا عـن  
  .معرفته احلقيقية

  
أليس الشيطان . هلذا أيضاً هناك معرفة للذّات شيطانية وهلا منهجية خداعة

جند اهللا يوصي اإلنسان بالصوم، كأداة للرياضة هو أب اخلداع والكذب؟ فيما 
ما هـو  "الروحية واليقظة والسهر؛ جند الشيطان ينصح حواء باألكل وإشباع 

، أي باالستسالم لرغبات احلواس، أو مـا نسـميه   "شهي للنظر وج للعيون
مل تكن تلك الثمرة أو الشجرة أمجل شـجار  . األهواء أو النـزوات اجلسدانية

كنها كانت تشكّل الوصية اليت تقود اإلنسان إىل التدرب والنمو الروحي اجلنة، ل
والعيش فوق أطر الغرائزية واحلواس، أي فوق الطبيعة احليوانية، يف إطار احلياة 

مل حيرم اهللا آدم من أمور ضرورية للحياة عندما أوصاه أالّ يأكل مـن  . الروحية
لقد أنعم اهللا . كلّ شجر اجلنة، عدا هذههذه الشجرة، إذ ترك له أن يأكل من 

، وهذا يعين الكثري من الفيض والنعم وغياب "خبريات اجلنة كلّها"على اإلنسان 
ولكنه بالوقت ذاته أنعم عليه بالرياضة الروحية حني أوصاه بالصوم عن . العوز

 كما أنّ الصوم ال. فاخلريات ال تعين التراخي. شجرة واحدة بني كلّ األشجار
. عميف الـنِ ) يضبطها(أن حيفظ اإلنسانُ احلواس  ،وميكن، بل جيب. يعين العوز

" حيكم يف كلّ شيء وال يحكم عليه من شيء"فاإلنسان الروحانـي هو الذي 
  ).١٥، ٢كور  ١(

"    من املستحيل أن نعرف ذواتنا إال عن طريـق التحليـل النفسانــي
هـو أن هـذه الطريقـة هـي     ما جواب باالماس فأ. ، حبسب برلعام"والفهم

). ανάλυσις-analysis(فهؤالء اعتمدوا على حتليل الذّات . الفيثاغورية والرواقية



لكن انقالب الفالسفة لرغبام وخمالفتهم حبيام لنظريام يكشف، حبسـب  
إن معرفة الذّات احلقيقية تأيت من ذهن . باالماس، جهلهم لذوام وليس معرفتها

 نقي)ويتعب يف أعمال النسك والتوبة" يعرف"ال  )يتنقى الشر.  
  
والطريقة الشائعة اليوم هي ". أن تعرف ذاتك"غري " أن تعرف عن ذاتك"
إعـرف  "، أي "γνώθι σεαυτόν"هناك منهجيتان، تلك اليت ألفالطون . األوىل

انتبـه إىل  "، أي "πρόσεχε σεαυτώ"، وتلك اليت لباسيليوس الكبري "عن ذاتك
مـا يف  أ. بالطريقة األوىل نتبع متاماً ما اقترحه الشيطان على آدم وحواء". ذاتك

أن نعرف عن ذواتنا، يعين . الطريقة الثانية فنسلك الدرب اليت أوصى ا الرب
وقـد  ... أن جنمع يف عقلنا املعلومات الكثرية عما حنب ونشتهي ونريد وحنلم

كذا إذن، نعرف عن ذاتنـا  وه... حنب اللون الفالين ونكره الشخص الفالين
لنظرنا "فنأكل ما هو شهي . فنستطيع آنذاك أن نرتب أمور حياتنا. الكثري الكثري

  . حنن" ج لعيوننا"وما هو " حنن
، فهي منهجية تفترض موضوعπρόσεχε σεαυτώ( " (انتبه إىل ذاتك"أما 

تعين " كاعرف عن ذات. "القياس إىل شيء آخر، وهذا اآلخر هو اهللا وليس حنن
لذاتك. "حقق فعالً ما حتب أنت انتبه "ر ذاتك على صورة اهللا اليت هي يعين سي

يعين أالّ تنحرف عن الطريق والصورة اليت هي باألصل " انتبه. "صورتك احلقيقية
فنحن نعرف أن ليس كلّ ما نشتهيه هو اخلري وليس كلّ ما يبـهجنا هـو   ! لنا

لذلك معرفة الـذّات  . هي خرينا" مشيئة اهللا"إن . لذلك ننتبه إىل ذواتنا. الصاحل
ال فكمن ينتبه للماء ليكون صافياً . احلقيقية ال تعين حتديد رغباا إنما تطهريها

أو تأهيلها، أي " تدريبها"معرفة الذّات تعين ! يتناول اإلنسان أي ماء يصل إليه
ا يف سبيل السعي على املثال اإلهليهلذا معرفة الـذّات  . معرفة استخدام طاقا

  .مترافقة مع معاين التطهري واالستنارة والتألّه



  
وعندما يسعى اإلنسان إىل معرفة ذاته ومعرفة اهللا معرفة حقيقية، يستخدم 

وإذا كانت . معه الشيطان أسلحة خمتلفة إلفشاله وحرفه عن املنهجية الصحيحة
ة والتألّه، فإنه يستخدم التطهري واالستنار: درجات الكمال الروحي هي الثالث

  :يف كلّ مرحلة األسلحة املناسبة هلا، وهي التالية
وتعين مرحلة تنقية القلـب مـن امليـول العامليـة     : يف مرحلة التطهري

وهنا، حياول الشيطان أن حيول هـذه  . والدنيويات اليت متانع منو احلياة الروحية
حية، فيحول مثالً العبادة بالروح احلركة الداخلية العميقة إىل جمرد ممارسات سط

إىل جمرد عادة فريسية، وحيصر مفهوم الرب بالتربير، أي أن نقوم ببعض األعمال 
" شـريعة "ويقزم املسيحية إىل جمـرد  . اخلرية لكي نربح من اهللا شعورنا بالتربير

 .أخالقية تتطلب بعض الواجبات حنو القريب أو اهللا

هكذا . خلط بني الفضائل والرذائل، فيقلب القيموخيلق الشيطان فوضى و
خيتلط لدينا األمر بني التواضع يف موقف وبني الذلّ، وبني الكربياء حيناً وبـني  

وكما يقول السلمي إننا أحياناً وحنن . القوة، أو نتحير بني الكرامة وبني االنتقام
واضـع بالكسـل   فيخـتلط الت . ننهل من ينبوع املياه نبتلع معه باخلطأ ضفدعاً

لذلك إن فضـيلة التمييـز هـي    . واالستضافة مع الشراهة والقوة مع الكربياء
 .ضرورية جداً، وحني يناهلا اإلنسان يبدأ يعرف ذاته حقّاً

وتعين املرحلة اليت يدخل الذهن فيهـا إىل القلـب   : يف مرحلة االستنارة
. تلك الفوضى السابقةويتجاوز . ومييز اإلنسان بني ما هو شيطاينّ وما هو إهلي

هنا يصل إىل حالة الوقفة احلية الدائمة أمام اهللا، ويف األدب الرهبانـي يسـمى  
 :لذلك. ذلك حالة الصالة الدائمة

حياول الشيطان أن حيصر صالتنا مبجرد تالوة بعض الصلوات أو التراتيل، 
ويبقى . لصلواتوليس إىل تالوة عدد كبري من ا" حياة صالة"علماً أننا نسري إىل 



. وقد خيتلط هنا القلب بالـذهن . املكان األساسي للصالة الشفاه وليس القلب
حني نظن أنّ جمرد التأمل جبمال الصلوات قد عىن تطهري القلب بواسطة الصالة، 

 .واألمران خمتلفان جداً

فيفقد الناس . يوحي الشيطان لكثريين أن احلياة اخلارجية أهم من الداخلية
لتوازن بني الروحانية واخلدمة وبني البشارة والتأمل، ويقلّل من أمهيـة احليـاة   ا

 ...الرهبانية وفضائلها، كاهلدوء والسهر واملطالعة

ت ميـو وتعين املرحلة اليت يتحد فيها اإلنسان مع اهللا، و: يف مرحلة التأله
ق له إال اهللا حياةً العامل له بعد أن مات هو عن العامل يف مرحلة االستنارة، ومل يب

عندها حياول الشيطان أن خيلط بني اخلالق واخلليقة، ويتراءى هو بشـكل  . له
ويندس يف شرح الكتاب املقدس والعقائد اإلهلية مفسـداً معانيهـا   . مالك نور

وذلك حني خيلط بني مواهب الروح واملواهبيات  ،وجيدف على الروح. احلقيقة
بإعادة أمور شيطانية إىل الروح القدس أو بنسب أمور  أي ،العديدة غري احلقيقية
 .الروح إىل الشيطان

  
"تعرفان اخلري والشر"بغوايته اإلنسانَ الذي اصطاد الشيطانُ ، كان الطعم .

فتقودنا إىل معرفة " النسك"هناك إذن املعرفة احلقيقة هللا والذّات اليت تعتمد على 
وهناك املعرفة الشيطانية اليت تعتمد على . ريهااهللا بعشرته وإىل معرفة الذّات بتطه

وتقودنا إىل تكوين دائرة معارف عن اهللا ولكن العيش بدونـه وإىل  " الشهوة"
  !معارف عما يطيب لذواتنا، لكن دون تقديسها

ألنّ مصارعتنا ليست مع حلم ودم بل مع . لنلبس إذن سالح اهللا الكامل"
امل على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الرؤساء، ومع السالطني ومع والة الع

وهذه هي درب املعرفة اليت وضعها ). ١٢، ٦أفسس " (الروحية يف السماويات
اهللا أمامنا، وهي التقديس يف معركة داخلية روحية عميقة يؤازرها اهللا بالنعمـة  



عرفْين يا "لذلك ردد املرنم يف املزامري . واحلق وحيارا الشيطان بالغواية واخلدعة
  ". رب طرقك فأعمل وصاياك

  آميـن



  

  أبديةأم  دهرية
  
  

"K �ًM6*( 6ّ7و$ُ %O9 <ّآ"  
  

هل هناك اتصال بني هذين الواقعني؟ أم أننا يف وضع انفصال؟ أم أنه من 
  املمكن االحتواء؟ وأي من الواقعني حيتوي اآلخر؟

إن كان على صـعيد   هذه هي املنافسةُ احلقيقية وصلب كلّ صراع قائم،
القلب البشري، قلب كلّ واحد منا، أو على الصعيد االجتماعي، وأيضاً علـى  

إنه صراع أبدي بني ما هو مادي وما هو روحي، بـني  . الصعيد اإلثْين والدويل
دفع اهللا فيه مثناً غالياً، ليس دفاعاً عن ذاته اليت هي فوق . اهللا والشيطان منذ البدء

  .لكن دفاعاً عن حمبوبه اإلنسان ضحية اخلدعة املاديةهذا الصراع، و
لقد أوجدنا اُهللا لنوجد، أي خلقنا لنبقى ولنتجاوز دهرية زمن هذه احلياة 

لذلك من املؤمل جداً، هللا أوالً وللخـربة  . شاخصني بعني اإلميان إىل أبدية احلياة
، "األبدية"ن بصرية ترى دو" الدهرية"يبصر " اإلنسان"اإلنسانية ثانياً، أن نرى 

إنّ اإلنسان مؤهـل يف هـذه   . أن يتعاطى واألمور مادياً دون أية غاية روحية
املعركة ليجد غاية حياته، ومهدد باآلن ذاته بأن يفقدها، أي أن خيسر هويتـه  

ليست آثار هذا الصراع، وغلبة طرف على آخر، ليست هي آثـار  ! اإلنسانية
  . تنعكس على كلّ نواحي احلياة صغرية وحسب، وإنما

قد ال يطرح أي سؤال كهذا على إنسان غري مؤمن، وقد ال يشعر حتى 
ألنه . هذا حقيقة ولكنها ليست حقيقية، أي ليست دائمة. بوجود هذا الصراع

حتى غري املؤمن خبربته البشرية اإلنسانية، ومهما غض النظر، خيترب للحظـات  



ولطاملا قادت خـربات  .  تأخذ معناها احلقيقي بتعاريفه فقطعديدة أنّ احلياة ال
كهذه العديد من املفكرين واخلالّقني واألطهار، دون معرفة واضحة باألديـان،  
إىل لفظ اللون الدهري للحياة والبحث عن لوا احلقيقي، حيث أن احليـاة ال  

  .تريد أن تقبل ايتها مبا هو عكسها؛ املوت
فطرف الدهرية هو املاديـة  . الواقعني هو واقع خاطئ إنّ طرف كلّ من

إما اإلحلاد، فهـو  . وطرف األبدية، أي التطرف فيها، هو األصولية. واإلحلاد
. ليومنا ليس إنكار وجود اهللا وحسب، وإنما العيش دون إعطاء أي حسبان له

  . أي أن نعيش بطريقة وأهداف هو ال يؤثّر عليها وهي ال حتتاجه
اليوم ال يعطي هللا احلق أبداً بأن " نمتد" وأ" حضارتنا"الواضح متاماً أنّ من 

يتوسط حياة اإلنسان أو أن حيتلّ فيها مركزاً يتعدى بعض املمارسات الدينيـة،  
من الوقت، أي وقت الفراغ، إن وجد بعـد  " الفارغ"ربما ال يزيد وقتها عن 

إحلاد يبشـر لـيس    .ل بشكل مطّردهذا الوقت يف مدنية يضغطها إرهاق العم
، وإنما مبقولة ألطـف ولكنهـا   "أبشروا قد مات اهللا"مبقولة القرون الوسطى 

إنّ . مل يعد هللا مكاناً إال مسـاه . من حياتنا" أبشروا قد خرج اهللا"تساويها وزناً 
اهللا أو الكنيسة أو اإلميان أو الطقوس أو أي أمر خيـتص باحليـاة املسـيحية،    

لكـن  . نسبة لألغلبية منا، تعترب أموراً هامة جداً ومقدسة وحمبوبـة أيضـاً  وبال
فندرجها يف رتبة امللحقات من  ،تهاخطيئتنا جتاه كلّ ذلك هي أننا نسلبها أولوي

ثقافتنا، . وأحياناً يأيت ترتيبها بعد الرفاهيات أيضاً وليس بعد العمل فقط. احلياة
ساعات العمل الالزمـة  : ن أولويات حياته كالتايلوالدينية منها، ترتب لإلنسا

" لربـك "لتأمني احلياة، ساعات التسلية والرفاهيات للتمتع باحلياة، وسـاعات  
مستقبل ومصري هذا الترتيب هو زيادة عدد . لتأدية الواجبات الضرورية الدينية

اسـتطالعاً   ساعات األولوية األوىل والثانية وتقليص حصة األولوية الثالثة، وإنّ



بسيطاً سوف يؤكّد لنا قدوم زمن إلغائهـا، أو حصـرها بـبعض األعيـاد     
  !اليت ال بد منها" والعادات"واملمارسات 

  
تزداد يوماً بعد يوم، فإن " تأمني احلياة"إذا كانت متطلبات  ،لكن وبالواقع

يكون يا ليته . ما تزداد أمهيته معها هو السهر على ساعات تنمية حياتنا الروحية
. لنا القرار واإلميان أن نضع ساعات الصالة والنشاط الروحي يف الترتيب األول

، ...أي ولدنا األكرب، وساعاتنا األفضل واألنقـى " أبكارنا للرب"حيث نقدم 
. وذلك بناًء على وصية الكتاب يف العهد القدمي". بكر اهتمامنا"وبكلمة خمتصرة 

ن اإلميان فلنسهر جيداً على األقل لنحفظْ للحصة وإذا مل يكن لنا هذا املقدار م
  .حقّها الذي بقي هلا من الزمن) حصة حياتنا الروحية(األخرية 

مـع اهللا يف أدىن   العالقـة . العالقة مع اهللا ليست مشاعر وال مراسالت
هـذا  . لذلك تقاس مبقدار الزمن الذي نقضيه معه ولـه . شرةمستوياا هي ع

للحفاظ على طقوس وجوهر عالقتنا بالسيد بات أمراً ضرورياً واالنتباه " السهر"
  .بني األرباب ويف زمن فلسفة عبادة اهللا واملال معاً" اخللط"جداً يف دهر 

  
والصراع بني الدهرية واألبديـة،  . ال بد لنا أن نعترف أنّ الصراع قائم

ليس . راع منطقيبالنسبة لنا حنن املسيحيني، ليس صراعاً جوهرياً وإنما هو ص
وليست املـادة  . وليس يف الدهر جناسة كما قال عديدون. الدهر عكس األبد

  . اخلطأ ليس يف املستخدم وإنما يف غاية املستخدم. دنيئة
كيف نتناول العامل وكيف نتعاطى معه وكيف نتعامل فيه؟ اجلواب على 

يف الفلسفة الدهرية أو وخياره سيكون إما  ،هذا السؤال هو أمر حر لكلّ إنسان
  .والنـزاع يتطلّب اليقظة"! بني بني"أو يف نـزاع ما . يف مبدأ األبدية



معىن هذه اآلية يفسـر  ). ١٥، ١مرقس " (توبوا إن ملكوت اهللا قريب"
األوىل أن البعيد للطبيعة البشرية واخلربة اإلنسانية هو الواقع خـارج  . حقيقتني

واحلقيقة الثانية هي ". األبدية"القريب هو امللكوت، ، وأنّ "الدهرية"امللكوت، 
أنّ الدخول إىل امللكوت، أو العودة إليه حني ننساه أو جره، هو أمر قريـب  

وأن نعيد لألولويات ترتيبها أو حلصـة احليـاة   " نسهر"يكفينا أن . املنال أيضاً
سهر على األبدية يف أن ن: احلقيقية، هذه هي التوبة يف عمقها" حصتها"احلقيقية 

  .ضغط املمارسات الدهرية
. ال فصل بني الدهرية واألبدية من حيث الزمن، وإنما من حيث املسلكية

" املادية"أو " املتدينة"احللول . على األبدية أن تبتلع الدهرية فتقدس املادة والزمن
لغـة  " لتوبـة ا"اليت تعطي ساعة لك وساعة لربك تتطرف بإحدى االجتاهني، 

إننا نعيش دهرنـا  . إننا حنيا دهرنا يف فكرنا األبدي. الكنيسة وتعين تبديل ذهنية
  .يف غايته األبدية

توبوا فإن . "األبد هنا ومن اآلن، حني نعيد هللا مركزه احلقيقي يف حياتنا
غياب التوبة حيصرنا يف مادية الدهرية والتوبة جتعل الدهر ". ملكوت اهللا قريب

  .يف مجال األبدية



  

   املطالعة الروحية
  
  
السـلّم  "، تتصدر هذه الفاحتة مقدمة كتاب "هذا الكتاب ليس للمطالعة"
إنّ أول ما يتوجـب  . ولعلّها تشري إىل املعىن العميق للمطالعة الروحية". إىل اهللا

بالذات؟ فليسـت هـي احليـاة    " احلياة الروحية"علينا توضيحه هنا هو معىن 
لكنها . اخل... رومنطيقية بالطبع، أو جمرد االهتمام باألمور والنصوص اإلنسانيةال

لست أنا أحيا بعد "كما يقول بولس الرسول . فينا" الروح"باختصار هي حياة 
وهذه غاية احلياة املسـيحية حبسـب القـديس    ". يفَّ) بالروح(بل املسيح حييا 

) حتيا(لذلك تتأجج احلياة الروحية . "أن نقتين الروح القدس: "سريافيم ساروف
. من ضمن هذه الطرق هي األعمال اليومية أيضـاً . يف اإلنسان بطرق عديدة

فاملهن واألعمال واألشغال مل توضع لكي تصري سبباً لنسيان اهللا، وإنما باألصل 
بعرق جبينك تأكـل  : "قال الرب آلدم، الذي نسي الوصية اإلهلية يف الفردوس

جيب أن تكـون  . وذلك لكي يقوده اجلهد وعرق اجلبني إىل تذكّر اهللا ،"خبزك
  ".الرياضات الروحية"أعمالُنا ومهننا مندرجةً يف إطار 

هي الصلة املباشرة اليت تفتح قلبنا على نِعم الـروح  " الصالة"ال شك أنّ 
به  االتحاد"، وهي "العشرة مع اهللا"فالصالة هي، كما يعرفها السلمي، . القدس
ولكن نـود هنـا   . وهذه الصالة واألعمال هي أطر للقاء النعمة اإلهلية". تعاىل

  . التوقّف أكثر عند إطار آخر
  



تشكلّ املطالعة الروحية اإلطار الضروري جداً، والذي تظلمـه دومـاً   
ظروف احلياة باإلضافة إىل إمهال املؤمنني، أو ربما أيضاً اخللط بني املفيد مـن  

  .بني العديد املتعب من الكتب ولرمبا أحياناً املعثِّرالكتب و
ال تدع الشـمس  : "ينصح القديس إفاغريوس الرهبان واملسيحيني قائالً

وهناك قوانني شريفة توعز إىل الكهنـة  . ١٠"تراك إال والكتاب املقدس يف يديك
  .حثَّ املؤمنني على املطالعة الروحية وقراءة الكتاب املقدس املتواترة

يعترب القديس يوحنا الذهيب الفم أنّ مطالعةَ الكتاب املقـدس والكتـب   
: الروحية ضروريةٌ جداً للرهبان، لكنها ليست أقلّ أمهية عند العائشني بالعـامل 

حباجة أكثر للمطالعة من هـؤالء، ألن اجلروحـات   ). العائشني بالعامل(حنن "
ويـؤمن  . ١١"األكثـر لألدويـة   الدائمة بسبب االهتمامات تتطلّب االستخدام

أورجينس أنّ املطالعة ليست نشاطاً إضافياً بل إحدى مقومات احلياة الروحيـة  
إنّ . ١٢ألنها الطريق الذي يدرجنا على احلياة الروحية وينمينا فيهـا . األساسية

ة هي شيء من تكويننا الروحيس والكتب الروحي١٣مطالعة الكتاب املقد.  
لعة الروحية بتقليدنا وجتعلنا نطّلع بواسطة حياة القديسني على تربطنا املطا

املطالعة هي البيئة اليت ننشأ فيها بتقليد آبائنا وليس يف أوسـاطنا  . طريقة حياتنا
  .الدهرية، اليت ال تترك هللا واحلياة الروحية مكاناً

 )١٤القرن (ليس غريباً إذن أن نرى مثالً القديس غريغوريوس باالماس 
 الفم القرن الـ (، وليس حسناً أن نفكّر حنن )٤القرن (يفكّر متاماً بروح الذهيب

. إالّ كما فكّر هؤالء والرسل القديسون يف املسـائل اجلوهريـة للحيـاة   ) ٢١
                                                           

١٠ PG 40, 1283 A. 
 .٥، ٢، "يف شرح مىت"  ١١
 .٢٠، ١، "البساط"أكليمندس اإلسكندري،  ١٢
 .PG 79, 213 Cنيلوس،  ١٣



فاألخالق املسيحية هي هي بروحها وتقليدها، وإن كانـت تتماشـى مـع    
ذا ال ميكنها إالّ أن تنطبـق  الظروف، ألنها بالنهاية أعمالٌ وليست مقوالت، هل
  .على الوقائع احلالية لتظهر فيها خلقاً روحياً مسيحياً

اإلميان املسيحي ليس تسليماً . هي الصيغة احلقيقية لإلميان" اإلميان مبعرفة"
مبهماً، بل إنه إميان حياكي العقل البشري وجييبه على احلقائق، إنـه بالنهايـة   

لغي أنّ هذا اإلميان وإن كان خياطب العقل سيذهب إىل ما وهذا ال ي". احلقيقة"
يتبادر إىل ذهن كثري من الشباب يف سن املراهقة . بعده ولكن به وليس يتجاوزه

أسئلة عديدة حول وجـود اهللا واخللـق   ) سنوات الدراسة اجلامعية(وما بعده 
هي مظـاهر  اخل ويظن البعض منهم أحياناً كثرية أنّ هذه ...والثالوث والكنيسة

على العكس، إنّ هذه األسئلة هي طبيعية، ال بل ! عدم إميان أو شيء من اإلحلاد
فهذه هي تساؤالت . ضرورية، وهي دليل على وجود اإلميان وليس على غيابه

إنها املرحلة اليت يطلب فيها اإلنسانُ حتويلَ إميانه . حقانية وليست شكوكاً إميانية
، الثابـت  "مبعرفـة "وروث دون أسئلة إىل نوعية اإلميان من اإلميان الفطري وامل

هـذه هـي   . لاللتزام به ونشـره  ،والراسخ والذي اختارته القناعة الشخصية
السنوات من العمر البشري اليت يمكن لإلميان فيها أن يصري بدلَ جمرد عـادات  

أخذمت جمانـاً   جماناً"دوافعاً بشارية، وعندها يلهج القلب البشري بعبارة الكتاب 
تعالَ وانظر، لقد وجدنا مسيا "ويكرر كلّ شاب عبارة فيلبس لنثنائيل ". أعطوا

عندها يصري التعبري عـن  . ١٤..."الذي مسعنا عنه مبوسى واألنبياء والعهد اجلديد
هذه املعرفة لعمق وحقيقـة  ". مسعنا"وليس " وجدنا"يتم بفعل ) مبعرفة(اإلميان 

ولكن، . نها أن تتم دون املطالعة، واملطالعة احلكيمة واملختارةوأبعاد إمياننا ال ميك

                                                           
 .٤٥، ١راجع، يوحنا   ١٤



ة كبرية، يبقى هناك السؤال املهمكيف نطالع : ما دامت ضرورة املطالعة الروحي
  الكتب الروحية؟

  
النوع األول هو القراءة املعلوماتية . ال شك أنّ هناك نوعني من القراءات

ختص أيـة  ... ات علمية وجغرافية ودميوغرافيةعندما نطالع مثالً دراس. والدينية
وهذه ميكن أن يكتبها ويقرؤها . مسألة حول اإلميان أو تفاسري الكتاب املقدس

أن تقودنا إىل املطالعات  -باحلالة السليمة -هذه جيب. حتى امللحدون أنفسهم
ؤلفات عن العديد من امل" املعلوماتية"من هذه الكتب . الروحية وتساعدنا عليها

تاريخ الكنيسة واحلق الكنسي وحتى بعضها يف شرح الكتاب املقـدس ذاتـه؛   
  .وسواها

. ولكن هناك املطالعة الروحية، تلك اليت تنقلنا من القـراءة إىل الصـالة  
ثالثة درجات لقراءة الكتاب  -حبسب القديس اسحق السريانـي -هناك إذن

  .املقدس والكتب الروحية
على " نطّلع"حني . حبد ذاا" القراءة"أي " السطحية"وىل هي فالقراءة األ

وبذلك نعرف احلـدث أو  . أقوال وأحداث الكتاب املقدس أو الكتب األخرى
ومن هذا املنظور فإنّ قراءة نص مـا  ). نطّلع" (نتعرف ألول مرة"الكلمة مبعىن 

ين مثالً أن أقول أني أعرف هكذا ميكن. ملرة تكفي وتغنينا عن قراءته للمرة الثانية
منذ (مثَل الفريسي والعشار وأعرف قصة السامري الصاحل وأعرف كلّ الوصايا 

حفـظ  "وهكذا نعلّم األطفال على ). صباي كما قال الشاب الغنـي للمسيح
  .والتعرف عليها" بالذاكرة"أي احلفاظ عليها " األحداث

عنـدها  ". العقالنية"، فهي الدرجة أما الدرجة الثانية من املطالعة الروحية
فكلمة . نبحث يف الكتب ونطّلع ليس على احلدث بل على ما يريد أن يشري إليه

"ة لفهم احلدث وتفسريه" فريسيمثالً حتتوي على كثري من املعاين الضروري ...



وحتتـاج  . هنا يشترك العقل يف حتليل النصوص وفهمها وكشف معانيها العميقة
  .للدراسة واملطالعة الكثريةهذه املرحلة 

". الروحيـة "والدرجة احلقيقة الكاملة والثالثة يف املطالعة، هي الدرجـة  
وتصري . عندها نقرأ األمور اليت ختصنا من هذه السطور والكلمات والصفحات

. لنا، أي تنقلب من نص إىل سؤال، ومن صفحات إىل حـوار " رسالةً"الكتب 
نّ من يعرف لغة أجنبية بشكل سطحي بسيط، عندما هكذا يقول الذهيب الفم، إ

مـا  أ. تصله رسالة بتلك اللغة، حياول فك رموزها، وميكنه أن يتكلّم عنها قليالً
. من يعرف ويفهم تلك اللغة فعالً، فإنه يقرأ يف الرسالة معانيها الكاملة والغنية

هنا تصري ". صل باملرسليت"لكن أخرياً، عندما يقرأ اإلنسان الروحانـي الرسالةَ 
  .املطالعةُ صالةً والقراءةُ حواراً

.  هلذا علينا أالّ منسخ القراءات الروحية إىل حدود العقـل أو السـطحية  
حماولةً لالطّالع على ما فيه، ولكنها عشرةٌ  تمطالعة الكتاب املقدس، مثالً، ليس

يتكلّم فيها " مطالعة"ه الكتاب املقدس ليس كتاباً نقرأ فيه حنن ولكن. مع يسوع
هكذا عندما جنلس خبشوع ونطالع الكتاب املقدس يـتكلّم فيـه   ). يسوع(هو 

وهذا احلوار هو املعىن احلقيقي للكتاب، ودونه نكـون يف قـراءة   . يسوع إلينا
 الذي هو اللقاء بـالرب حروف والسري على سطور دون ملس املعىن احلقيقي .

عدا . أحداث الكتاب املقدس وحنياها حني نطالعهافقط يف احلالة األخرية ندخل 
  .ذلك فإننا نقرأ الكتاب تارخيياً كرواية، وهذه ليست مطالعة روحية

إنّ الصوم والصالة واملطالعة الروحية هي رياضات روحية متكاملة وفيها 
هكذا . ١٥يطرح اإلنسان السؤال وجييب اهللا، فيها يبحث اإلنسان ويكشف اهللا

  .طالعة اكتشافاً للحب والتدبري اإلهلينيتصري امل
                                                           

 .PG 120, 385نظر، مسعان الالهويت احلديث، أ ١٥



هلذا إنّ الوضعية احلقيقية واألسلم للمطالعة هي احلالة اليت تصـري فيهـا   
مطالعة الكتاب املقدس مثالً هي شكل آخر للصالة . أي صالة" عشرة"املطالعة 

" نلتقي فيها مع يسوع"فالكتاب املقدس هو صفحات . ١٦ننصت فيه إىل يسوع
إنّ الشهداء هم أكثر من فهموا وفسروا الكتاب املقدس، . منها يسوع ويرسلنا

  .وليس العلماء والبحاث
  
من . واحلروف" الكلمات"اإلهلية اليت يف الكتب الروحية ليست " الكلمة"

الكلمة ". الكلمة"الذي فيها أي إىل " اخلطاب"هذه األخرية جيب أن نذهب إىل 
لذلك ال حترك فينا املطالعة الذهن وإنما القلب  ،"للطاعة"بل " لالطالع"ليست 

هلـذا ال  . وال تبدل فينا املعلومات فتغيرها أو تغنيها بل تبدل فينا احلياة ذاـا 
حنـن  . بل الكلمة تقودنا) وإن كانت الشروحات ضرورية(نشرح حنن الكلمة 

ن كلمات الكلمة اخلارجة إلينا م) نطيع(ونسمع ) نصغي(ونفهم ) نقرأ(نطالع 
  .وحروف الكتب اإلهلية

  
لذلك ال تتم املطالعة الروحية مبحاولتنا الشخصية والفردية، إنما تتحقّـق  

يتلو الكاهن يف القداس اإلهلي تضرعاً قبل . القدس، الذي ينري أذهاننا" بالروح"
لوبنا نور أيها السيد احملب البشر، أشرق يف ق: "تالوة النص اإلجنيلي على املؤمنني

. ..معرفتك اإلهلية الذي ال يضمحلّ، وافتح حدقتي ذهننا لفهم تعليم إجنيلـك 
وتدرج كتب ...". لكي نسلك سلوكاً روحياً، فنتفكر بكلّ ما يرضيك ونعمله

الصلوات اليومية هذا التوسل فيها لنصليه قبل مطالعة الكتاب املقدس والكتب 
لكي نقرأ ونفهم وحنيا  "شرق اهللا فينا نور املعرفةأن ي"إننا نطلب . الروحية عامة

                                                           
 .٢، ٦٢و ١، ٢٠، "اس اإلهلييف تفسري القد"نقوال كاباسيالس،  ١٦



ينصح القديس أفرام السريانـي أن نصلّي إىل الرب ليكشف . فنعمل ما يرضيه
  .لنا قبل املطالعة الروحية إرادته بواسطتها

  
هي ليست جمرد قراءة وإنمـا   ،بعد كلّ ما سبق ،إذن" املطالعة الروحية"

نا اجلوهري وحصتنا الضرورية من النعمة اإلهليـة،  نتناول بواسطته خبز" غذاٌء"
إذن ". ده حييا اإلنسان بل بكلّ كلمة خترج مـن فـم اهللا  ليس باخلبز وح"ألنه 

إنّ اللقاءات واملصادفات الـيت تـتم   . الكتاب املقدس هو مائدة وليس روايات
خالل املطالعة الروحية مع اهللا والقديسني والذات، هي نفحات نعمة وحيـاة  

وهي غذاء روحي.  
الكلمة والثاين حول  يقسم القداس اإلهلي إىل قسمني، األول يدور حول

نتناول فيه بالقسم األول النعمة بالكلمة، ونتناول النعمة منه بالقسـم  . التقدمة
لذلك جيري الكالم لـيس عـن   . ١٧الثاين بواسطة جسد الرب ودمه الكرميني

وهكذا . ١٨عند أورجينس" تناول الكتاب املقدس"مطالعة الكتاب املقدس بل عن 
نكسـر  "، فنحن ١٩ء ناوهلم كتابه كسفر ليأكلوهوهكذا عندما كلّم اهللا األنبيا

من هنا تأيت أمهية الصالة قبـل املطالعـة، أي أن   . ٢٠"نكسر الكلمة"و " اخلبز
ألننا نقرأ هـذه الكلمـات   " ليفتح حدقيت ذهننا"نطلب حضور الروح القدس 

بناء على ذلك رتبت الكنيسة أن نقرأ الكلمة قبـل أن نتنـاول   . كبذار حياة
  .لقداس اإلهلييف ا" الكلمة"

                                                           
 .١، ١، "البساط"كليمندرس االسكندري، أ ١٧
١٨  PG 13, 130. 
 .١٠؛ رؤيا ٣حزقيال  ١٩
، ٤٥هويت، كلمة ؛ غريغوريوس الال٢، ٦، "يف شرح التكوين"؛ الذهيب الفم، PG 13, 1714أورجيبنس،  ٢٠
 .١٣، ٣" شرح اجلامعة"؛ إيرونيموس، ١٦



فعالً الكلمة الروحية اليت يف اإلجنيل أو " نقرأ"ال تكفي الشروحات لكي 
لقد كانا مـنطلقني   ،وسهناك حدث مميز مت مع تلميذي عما .الكتب الروحية

. فجر يوم القيامة إىل تلك القرية، وكان نسوة قد أخربم أن يسوع قد قـام 
أي كل ما نطقت بـه  " الكتبوشرح هلما "وجاء يسوع وسطهم وسار معهم 

ومل . كما تقول ترانيم السحر" ولكن أُمسكت أعينهما عن معرفته. "األنبياء عنه
ال ميكن إذن أن نفهم الكتاب دون أن يفـتح اهللا  ". فتح أذهام"يفهموا، حتى 

  . ٢١أذهاننا
  

هلذا . إذن إن املطالعة الروحية هي حماولة تريد أن تضعنا يف حالة الصالة
ليس . فهي بالواقع تدخلنا إىل الصالة". نصف صالة"ا اآلباء القديسون يسميه

من السهل أن خيرج اإلنسان من ضجيج حياته اليومية على الفور ليقف أمـام  
لذلك تعبر بنا املطالعة الروحية . تناساها طيلة اليوم وأاحلضرة اإلهلية اليت نساها 

فاملطالعة الروحية هي خـري  . صالةمن الدهر إىل امللكوت ومن الضجيج إىل ال
  .سلم نرتقيه لكي نقف أمام اهللا بالصالة

خنرج لنعود إىل عاملنا املضطرب، وما أسرع أن نؤخذ به ! وما بعد الصالة
وهنا تأيت املطالعة كضرورة لكي حتمل نعمـة  . ونسلم الرفقة اإلهلية إىل النسيان

  .زمانالصالة ومتدها على مسافة أطول من النهار وال
، أي حني يتشبع الذهن من "هذيذاً"تصل املطالعة إىل غايتها عندما تصري 

وأمام . الكلمات الروحية فترافقه بعد وقت املطالعة طيلة وقت العمل واألشغال
كلّ موقف تعود هذه الكلمات لتنـزع من قلبه صرخة الصالة اليت هي قادرة 

تذكرت . "وليس حبسب الغواية الدنيويةأن تقرر فيه قراراً حبسب اإلرادة اإلهلية 

                                                           
 .٣٠، ٢٤لوقا  ٢١



كما أنّ املطالعة هي مـدخل إىل  . يقول داؤود يف املزامري" وصاياك فما زللت
إنّ املطالعة الروحية ختمر زمن النهار كلّه فتحضـر  . الصالة هي أيضاً امتداد هلا

  .للصالة ومتتد ا، حتول املطالعة ساعات اليوم إىل زمن امللكوت
املطالعة ذهن اإلنسان وجتعله فامهاً ملعاين احلياة والصالة، يلـتقط  ختصب 

هلذا الذهن اخلصيب جيد يف كلمات الصلوات معـان  . بذار النعمة وال يضيعها
على عكس الذهن الفقري . عديدة غنية، وجيين منها االنكسار واخلشوع بسهولة
ّفيه أل ة وال تستقرعليه الكلمات الروحي ا غريبة يف طبيعتـها عنـه  الذي متر .

وجتعل نفسه شفافة متحمسة جتاه " احلس الروحي"تعطي إذن املطالعة لإلنسان 
 أمام النعمة فإنّ احلس ة ال جترحها، ويف حال أدىن تقصري إنسانـياحلضرة اإلهلي

  .الروحي يقود اإلنسان إىل الصالة بعمق وبتوبة
  

ح هلم بعيش امللكوت وسالمه عند املبتدئني تسم" نصف صالة"هذه الـ
على مساحات أوسع من النهار، ملا كان هؤالء ال جييدون بعد فـن الصـالة   

لذلك تعترب املطالعة األداة األساسية يف عيش السالم الداخلي، وهـذا  . الدائمة
سالمي أعطيكم ال كما يعطيكم العامل "السالم هو سالم اهللا وليس سالم العامل 

السالم الناتج عن حلمة اإلنسان بالنعمة واجللوس واحلياة يف احلضرة إنه ". السالم
  .اإلهلية

فهي ال . وأخرياً وليس آخراً، تصورنا املطالعة الروحية على صورة كاتبيها
فمـن  . تصلنا بالتقليد املعلوماتـي فقط، أي النصوص، وإنما تصبغنا بصـبغته 

أوىل مثار املطالعة الروحيـة هـي   لذلك . يطالع حياة القديسني يتلون بطيفهم
زار مرة بعض الدارسني والبحاث األملان . ، إىل جانب الصالة والسالم"احلكمة"

فصادفوا هناك راهباً طاعناً يف السن مل يسمح لـه ال عمـره وال   . جبل أثوس
ظروفه بدراسة اللغات والفلسفات، وكان يطالع كتاباً روحياً عند باب قاليتـه  



! وهذا ما أدهش هؤالء العلماء، فالكتاب عميق وصعب"! إىل اهللا السلّم"وهو 
إن : "جاءهم جوابه مدهشاً أكثر، فقال هلـم " أتفهم هذا الكتاب؟: "وملا سألوه

لقد طالع هذا الراهب سنوات فانتقلت إليـه  "! شئتم خذوه وأكتب لكم مثله
" املطالعات" وال نستغرب أن. عليها زاحتلك اخلربة الروحية اليت يف الكتب، و

وحنن نعرف أنه كلّما تقدم اإلنسان يف . أكثر من املتقدمني دئنيتالعديدة تلزم املب
وقضى السائح الروسـي  . احلياة الروحية كلّما تقدمت الصالة على املطالعات

، ولكن كـان كـل وقتـه يف    "الفيلوكاليا"حياته كلّها على كتاب واحد هو 
  ".الصالة الدائمة"

والكتـب  . لعات املتنوعة غري الروحية على أشـياء عديـدة  تعرفنا املطا
والروايات والّدات كلّها أشبه بالنوافذ احمليطة بعامل اإلنسان، يطّل منها علـى  

إالّ أنّ . أشياء جديدة وجديدة، ويزور بواسطتها عواملَ أخرى ليست من عاملـه 
وإنما نوافذ علـى   إنها نوافذ ليس إىل اخلارج. املطالعة الروحية هي غري ذلك

. ونعاين ذاتنا" السلّم إىل اهللا"نقرأ . إنها ليست نافذة باألحرى بل مرآة. الداخل
كان التالميذ يتساءلون عن ملكوت اهللا، وكان على الكتب اإلهلية أن تـدهلّم  

هلذا املطالعـات  ". ملكوت اهللا يف داخلكم: "لكن يسوع أجاب بوضوح. ليهإ
  .شيء آخرشيء واملطالعة الروحية 

إذا كانت املطالعة إطّالعاً فهي ال حتتاج لتكرار، ونقرأ الكتـاب مـرة   
ونضعه جانباً، لكن ملا كانت املطالعة الروحية صالةً وغذاًء وسالماً واكتشـافاً  

 ة، فإن الكتاب الروحيياً للحكمة الروحيبل هو " ليس للمطالعة"للملكوت وتبن
وكلّما تناولناه كلّمـا  . الشفاه وعذباً يف اجلوف سر حياة نتناوله فنجده مراً يف

  .ازدادت احلاجة إىل االغتذاء منة مرة ومرات
إذن هو كتاب حياة نتناوله غذاًء ونقـرؤه  " هذا الكتاب ليس للمطالعة"

  .صالةً



  

  الصالة هي غاية احلياة
  
  

الصـالة  . الصالة بالطبع هي أكثر من الطلبات. الصالة هي غاية احلياة
أن نذكر اهللا وقت الضيق أو أن نرفع لـه الشـكر   . شكراً هللا وحسب ليست

لكن الصالة أمشل مـن  . ليباركنا وقت الفرح، كلّ ذلك هو من أنواع الصالة
هي العشرة مـع اآلب  "ما الصالة يف تعريفها أكلّ ما ذُكر ينتهي؛  ألنّ. ذلك

ها اال". السماويها رفع القلب إىل السماء، إنحلظة إىل اهللا احلاضر  لتفاتة كلّإن
، الصالة يف فعلها هي الشعور حبضرة اهللا يف كلّ جماالت حياتنا .معنا غري منظور

تفاصـيل  هذه احلضرة اليت نفقدها بسبب اهتماماتنا اليت تبلغ حد اهلم جتاه كلّ 
  .حضورهظلّ  حتت ريستهذه التفاصيل كلّها أن كان على بينما . احلياة

  
! وليست أيضاً لنوعية معينة مـن النـاس   ،فقط" انللرهب" تالصالة ليس

اه اإلجنيل الرب يسوع كما مس .وباألحرى ليست لظرف من احلياة دون سواه
 .هو ليكون معنا يف كلّ ظرف وكل حنيإذن جاء . انأي اهللا مع" عمانوئيل"هو 

للجميـع . ه يسعى إلينا وحنن غالباً ما نتناساهإن ـ  ،الصالة هي فن مسيحي ا إنه
إعادة املصاحلة بني اهللا الواقف على الباب يقرع كلّ حلظة وبني قلوبنـا الـيت   

مينعنا عن  أنال يوجد شيء أو ظرف يف احلياة يستحق . ندائه عنكانت مغلقة 
ظرف هو مناسبة لنشارك الرب يسـوع   الصالة، على العكس كلّ شيء وكلّ

ذا غري كاف، جيب حسن أن نرغب بالصالة، ولكن ه .فيه، وهذه هي الصالة



 هاي كلّ أمور احليـاة ال تفيـد  هصص برناجماً لتحقيق هذه الرغبة، كما أن خنّ
  .دون الربنامجا الرغبة 

  
من املالحظة أن أه من األحسن أن نصلّي قليالً مع وعي وتبدءاً، ال بدل م

فالصـالة ليسـت واجبـاً    . نصلّي الكثري دون فهم وإدراك أنودوء عوض 
أن نضع برناجماً يوميـاً  هي من األمور العملية  .لكنها حاجة مطلوبةمفروضاً و

وهـذا  . وأسبوعياً يذكرنا بالصالة ونعطي هلا من خالله زماناً ومكاناً الئقاً ا
  .األعمار والظروفمع الزمان وهذا املكان يتناسب ويتعلّق، بالطبع، 

نهوض من النوم، لكن عموماً هناك صلوات فردية حمبوبة وسهلة كصالة ال
، والصلوات الصغرية قبل الطعام وبعده، قبل )النوم الصغرى(وصالة قبل النوم 

ة يف األعيـاد وخاصـة   إضافة إىل ذلك هناك الصلوات اجلماعي .الدرس وبعده
اس اخلاصام اجلمعة هذه كلّها حتفـظ   غروب العيد والقدام اآلحاد أو أيبه وأي

ة حني حنضر هذه الصلوات بوعيٍ ونتقـدم مـن   خاص. فينا الرغبة إىل الصالة
  .الكأس املقدسة باحترام واستعداد

  
ته وخياره وظروفـه،  كلّ  دهإىل جانب هذا الربنامج، الذي حيدا حبريمن

هناك رسائل خاطفة والتفاتات سريعة إىل وجه الرب يسوع؛ وهذه ليست قليلة 
  ...معبداًوال تتطلب فترات طويلة وال مكاناً خمتلياً وال 

إنها تلك التنهدات والعبارات القلبيخالل  ة اليت نرفعها من األعماق للرب
 اه يف يدي اآلب احملـبا هو يف داخلنا واضعني إير فيها عمة ونعبحياتنا اليومي. 

اً  الربنامج عملية حلظة مفيدة جـدة املرفوعة يف أيالصلوات العفوي ،وضروري .
  .خر ويعطيه عمقاً أكثروي اآلقصالة يوكال النوعني من ال

  



ة جداً وسـهلة  ريعدا ذلك ميكننا أن نعود ذواتنا على ترداد صلوات صغ
إىل نظام لروتني حول هكذا افن. ةن نربطها بتفاصيل من يومنا روتينيأوحمبوبة و
وجنعل الرب حاضراً معنا يف كلّ هذه املفاصل اليوميـة  . والسالم تعةيتحلّى بامل

ميكننا مثالً أن نلفظ عبارة صالة صغرية أو أن نرسـم إشـارة    .ابتة واهلامةالث
رج من املنـزل أو حني ندخل إليه؛ خنما عندأو  ،الصليب عندما نرتدي لباسنا

ميكننا أن نصلّي بشكل خاطف مثالً قبل أن نوجه مالحظات  .قبل الطعام وبعده
ق لآلخرين أو قبل أن جنيب على سؤال، أو قبل أي س رار وسنرى كيف تقـد

أدق  هذه الصلوات السـريعة جتعلنـا نـدرك أنّ   ... الصالة كلماتنا وقراراتنا
وهي ضـرورة   التفاصيل يف احلياة ليست تافهة بل هي جزء شريف من احلياة

هناك قول  .قهاالصالة سر، عندما منارسها نبدأ نتعش .مقدسة يف مسريتنا الطويلة
ة من صلّ: "يف األدب املسيحيمصريه أن يصلّي دائماً) فعالً من القلب(ى مر".  



  

  )١( االستعداد للمناولة
  - الصالة- 

  
  
"    الكينونيكـون "هـذا هـو   " ذوقوا وانظـروا مـا أطيـب الـرب "  

)το κοινωνικόν ( كينونيـا "أي ترتيلة التحضري للـ "κοινωνία –  املناولـة .
أطعمة هذا "من صائماً عن ترددها الكنيسة يف الصوم األربعيين، عندما يكون املؤ

  .أي املن السماوي" اخلبز اجلوهري"ومركزاًَ انتباهه وأشواقه على " الدهر
ة، اليت حتثّنا على التقدس  وأمام هذه العبارات الروحيم إىل الكأس املقـد

القدسـات  "، يرتل املؤمنون جواباً علـى صـرخة الكـاهن    "بشوق وإميان"
مث ". واحد يسوع املسيح د اهللا اآلب آمـني  قدوس واحد رب": "للقديسني

  "!خبوف اهللا وإميان وحمبة تقدموا"خيرج الكاهن منادياً 
األول هو الشوق إىل : واضح متاماً أن حوار املؤمنني والكاهن يظهر أمرين

فالقدوس واحد واملتقدم . الكأس املقدسة؛ واألمر الثاين هو الرهبة والتردد أمامها
كلمات بولس الرسول "! خبوف وإميان وحمبة"لشركة اإلهلية عليه أن يتقدم إىل ا

مشاة، أنه من تناول دم الرب وجسده دون استحقاق إنما يأخذ لذاته دينونة 
  .وناراً عوض النور

ال أحد يستطيع وال مرة يف احلياة أن ! فمن هو املستحق؟ سوى املنسحق؟
ودمه الكرمي جسد الرب ميكننا حنن أن نشعر باحلاجة كما تقـول  . نييستحق

لكي ال أصري بطول تباعدي عن شركتك اإلهليـة  "صلوات االستعداد للمناولة 
والتوبة يف خضم احليـاة اليوميـة   . التوبة هي أُم االنسحاق". فريسةً للشيطان



لذلك رتبت الكنيسـة املقدسـة   . وضغطها وحاجاا وإغوائها هي أمر صعب
 -ق ألبنائها، اليت تساعدهم أن يتقدموا من الكأس املقدسة بانسحاق بعض الطر
  .استحقاق

وأوهلا هو فحص الضمري واالعتراف، وبدون هذه ال يعـاين اإلنسـان   
التوبة هي وليدة معاينة النكران . تقصريه وال ميكن أن ينسحق أمام احملبة اإلهلية

وكلّها . النعمة باهلجران اإلنسانـيالبشري للحب اإلهلي، ووليدة مقابلة عطية 
هذا الفارق بني الدعوة والواقع، بني مـا حنـن   " معاينة"هذه تبقى مغيبة دون 

مدعوون إليه وبني ما نقوم به، بني حقيقتنا كأبناء اهللا واختيارنا أن نبقى أبنـاًء  
بنا  لذلك حيسن. غالباً، بني لون ثوب املعمودية وألوان مسلكيات احلياة -للدهر

ونضع الوصايا اإلجنيلية حكَماًَ على ! دائماً قبل التقدم أن نتوقّف ولو للحظات
  .أفعالنا البشرية

كان الرب يسوع يف اإلجنيل يعيد سبب عدم التوبة عند كثريين من بـين  
وقساوة القلب تكوا اضطرابات احلياة واالهتمام ". قساوة القلب"عصره إىل 

 -بشكل أو بآخر -وهذه كلّها صورة . اس املفرط يف ملذااالزائد ا واالنغم
لذلك من أهم ما يساعد على التحرر من هذه القشرة القاسـية  . إلنساننا اليوم
  .الصلوات اخلشوعية يعلى القلب ه

. أي التحضري للمناولة" املطالبسي"لذا رتبت الكنيسة للمؤمنني صلوات 
ب اإلهلي واجلفاَء البشـري، وأمجـلَ   وهي صلوات خشوعية، تعرض كلّها احل

ألن الرب يريد عودة "احلوادث اإلجنيلية عن التوبة واحلنانَ اإلهلي وقبولَ املخطئ 
إنّ تالوة هذه الصلوات اخلشوعية تضعنا فعالً . وليس أن ميوت" اخلاطئ ليحيا

اإلهلي ا نصـلّي  إنّ وقفة صادقة كهذه، أي عندم. أمام ذواتنا يف مواجهة احلب
  .هذه الصلوات من القلب، هي كافية لتولّد فينا االنسحاق وروح التوبة



أمام رهبة الكأس املقدسة يقدم اإلنسان أيضاً شيئاً من اإلجالل يعبّر عنه 
بالصوم الذي يلعب دوراً هاماً يف حتضري املؤمن، حني يضع جانبـاً األطعمـة   

جت العادة أن يصوم املؤمن علـى  وقد در". للخبز اجلوهري"الثانوية ليستعد 
ما عند القداس الـذي يـتم   أو. األقل من مساء اليوم السابق للقداس الصباحي

إذا . مساًء، فإنه ميكننا أيضاً طرح وجبة سابقة جانباً، نوعاً من التحضري للمناولة
ساعات مثالً، فإن عليـه أن   ٦كان املرء يتناول وجباته الثالث يف النهار كلّ 

سة بعد يتقدساعات من الصوم على األقل، أو أن يلجأ إىل  ٦م إىل الكأس املقد
  !تناول وجبة الغذاء مبكراً وجيعلها بسيطة

أين حنن من االعتراف والصلوات والصوم قبل تناول جسد الرب ودمـه  
 ب"الكرميني؟ جسد الربللصائم واملنسحق واملصلي وهو آنـذاك نـور  " طي .
ر ما جنعل أنفسنا أكثر انفتاحاً للنعمة اإلهلية ولعملها فينا، ومبقدار ما نستعد بقد

هذه، الصوم والصالة، جتعلنا أكثر قدرة على معاينة الـذي  . والعكس بالعكس
وخماطبته كمنظور كحاضر بيننا، يناولنا بيـده العزيـزة   " هو معنا غري منظور"

  . جسده الطاهر ودمه الكرمي
" هلّلوييا -ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب"  

  



  

  )٢( االستعداد للمناولة
  - الصوم- 

  
  

  "ه���A$�� -ذوA7ا وا�P%وا �� أ��1 ا	%ب"
  

ذه الكلمات الرائعة نتقدم إىل تناول القرابني املقدسة خـالل الصـوم   
  "! فنصري بشوق ورعدة مشاركي احلياة األبدية! "الكبري

التغذّي من مصـادر  ، أي أنّ حياته ال تستمر دون "تبعي"اإلنسان كائن 
واإلنسان كائن مركب من . مكوناا؛ لذلك هو متعلق بتلك املصادر وتابع هلا

لـذلك ال ميكنـه   . طبيعتني، جسدية من هذا العامل، وروحية تصله بعـامل اهللا 
االستمرار يف احلياة دون أن يستمد دائماً جلسده أغذيته املناسبة من عناصر هذا 

ذاته، إن حياة اجلسد ودوراـا البيولوجيـة ال تلبـي     وأيضاً بالوقت. الكون
فهو إذن حباجة الستمداد حياة مـن  ! حاجات كلّ حياته من السعادة واإلبداع

االنسـان  ): األب باييسـيوس (فكما يقول قديس معاصر . املصدر اإلهلي أيضاً
شبهه شبه النسر، ولو وضعت له عنـزة وأقفلت عليه يف قفص، فإنه بـدل أن  

ألن حياة النسر هي بالواقع أن حيلق متحرراً من القيود يف جلـد  ! كلها ميوتيأ
. فمهما أطعمت جسمه إذا حرمته الطريان ميوت ،السماء ويرقب اجلبال من علُ

بل بـإرواء العطـش   ! وكذلك اإلنسان ال يعيش من تأمني أغذية اجلسد فقط
. النسبة لإلنسان هو األهمولربما الطعام الروحي ب. اإلهلي والسامي داخله أيضاً

إنهم الذين حني تعارض اجلسد مع الروح، دفعوا . فحاالت الشهداء تربهن ذلك
  !باجلسد مثناً حليام الروحية وليس العكس



ولقـد  ! من هنا، إنّ احلفاظ على هذا التوازن هو حكمة احلياة يف عاملنا
حلفاظ على حياة رتـبت الكنيسـة أسرارها وأصـوامـها وعبادا يف سبيل ا

اإلنسان مكتملة وليس بشكل مقتطَع، لتقدم هي للروح أكثر مما يقدم العـاملُ  
  :هناك ثالث طرق يتناول فيها اإلنسان طعامهو. للجسد

  
حني يأكل اإلنسان ال للشبع والتحرر من اجلوع وإعطاء ": اإلباحية" -١

قلـيالً  " يشرب ليس وحني. اجلسد حقه من أجل احلياة، وإنما للنهم والشراهة
وإنما الكثري الذي جيعل قلبه ثقيالً مـوم  " فرح قلب اإلنسانيالذي من اخلمر 

وحني يـنظّم  . وحني يلبس ال للكساء وإنما مثالً لإلغواء. وملذّات هذا الدهر
وإذا ما راجعنا تفاصيل حياتنا جند، . حياته ال للترتيب ولكن للرفاهيات القاتلة

يف وباعتراف حقيقي أنّ هناك على األقلّ ذيوالً وامتداداً هلذا الشكل اإلباحي ،
حياتنا، تهذه ال ختدم احلياة، ال بل تكون دائماً علـى  ! ر هنا وتطول هناكقص

وهناك أمثلة عديدة يف الكتاب املقدس توضـح  . حساب الطعام الروحي حلياتنا
بكوريته وحق االبـن   فعيسو باع". فهم"قاتالً للـ " النهم"حاالت صار فيها 

وبعد عجيبـة  . ويهوذا باع السيد بثالثني من الفضة. األكرب بثمن صحن حساء
تكثري اخلبز والسمك األوىل صد يسوع العديد من اليهود الذين حبثـوا عنـه   
وجاؤوا إليه ألم تناولوا العجيبة مادياً وليس روحياً فعادوا يطلبون منه خبـزاً  

هكذا تصـري،  ! وبة إىل اهللا بل إىل رغبة اشباع اجلسدأيضاً، وما قادم األعج
، وهي باألساس أعطيت هدية من اهللا لتصري "للكلمة"قاتلة " اللقمة"ولألسف، 

  !خادمةً مؤديةً للشكر
  
فنلبي ! حني جناهد ونتيقّظ حبيث نتوازن يف تناول األطعمة": اليومية" -٢

لـيس بـاخلبز   "بقول السيد للجسد حاجاته وال ننسى للروح طعامها، عاملني 



ونعمل ليس ). ٤، ٤مىت " (وحده حييا اإلنسان، بل بكل كلمة خترج من فم اهللا
حقّه ونصيبه الكايف " خبزنا اجلوهري"ونعطي . للطعام الفاين وإنما للطعام الباقي

وهذه هي احلالة املعتدلة اليت نسعى للحفاظ عليها طيلة أيام السنة بني . من احلياة
فنواظب، إىل جانب مهننا وأعمالنا اليومية، على املشاركة بالكأس . تعثّرجناح و

لقمـة  "فتخدم هكذا . املقدسة بكل ما تعنيه من عمق والتزام حنو اهللا والقريب
وهذا ما تعبر عنه صالتنا اليت نرددهـا قبـل تنـاول    ". حياة اإلنسان" "العيش
هذا هـو  ". ب، فتحيا قلوميأكل البائسون ويشبعون، ويسبحون الر: "العشاء

الرجاء الكتابـي العام، أن يشبع الناس مجيعاً، ولكن لكي يتحرروا من عثرات 
فالشـبع اجلسـدي   . احلياة ويلتفتوا إىل تسبيح الرب، ألن من ذلك حتيا قلوم

  !وال ميكن لغري املتحرر أن حييا، ال حييا القلب مقيداً" حيي"والتسبيح " حيرر"
  
إذا صح استخدام هذه الكلمة فقط –حني حنرم جسدنا ": صياميةال" -٣
القليلَ من حقوقه وحاجاته، ولكن بإرادتنا، رغبة منا بالتفرغ لفترة  -للتوضيح

ضمرت كالعشب ويبس قليب، "لذلك يقول النيب داؤود يف املزامري "! للكلمة"ما 
اً لـه  ، وصارت دموعه مشـرب "سهوت عن أكل خبزي، لصق حلمي بعظمي

هكذا هناك فتـرات  . حني جرحت التوبةُ حياته تاق إىل الصيام. والرماد طعاماً
شيئاً من حاجاتنـا اجلسـدية    -وليس حنرم ذواتنا -نصوم فيها فنترك بإرادتنا 

لنولـي اهتماماً خاصاً حباجاتنا الروحية، وذلك لزمن معني نسـميه رياضـةً   
لرفاهيات، فهذه هي حالة الشكل الثاين يف الصيام ال نتخلّى فقط عن ا. روحية
لذلك نأكل لـيس  . نتخلّى يف الصيام حتى عن بعض ما هو ضروري. األسبق

لنشبع بل حتى يبقى القليل من اجلوع، ونشرب ال لإلرتواء كما هو عموماً، بل 
هذا اجلزء املتروك هو بـاحلجم ال يـؤذي   . لدرجة يبقى فيها ذكرى للعطش

ويعلّمنا باملمارسة أن نبـدّل األذواق   ،د على تنشيط الروحاجلسد، وإنما يساع



بصوم كهذا حنن نقتـل األهـواء   . من شهوة الدنيويات إىل شهوة السماويات
  .وليس اجلسد

وهنا كلمة ! حتى جاع" أربعني يوماً وأربعني ليلة"لقد صام يسوع مدة 
كلّ "لقد صام . تعين للدرجة اليت مل يعد اجلسد يتحمل دون ضرر" حىت جاع"

يف حـدث لقـاء   . هكذا صام كبار األنبياء، وموسى وإيليا. بشرياً" املستطاع
يسوع بالسامرية، ذهب التالميذ ليبتاعوا طعاماً مث عادوا فوجدوا الرب يتحدث 

وذلك حبكم الشكل الثاين السابق ذكـره،  ". يا سيد كُلْ: "للسامرية، وقالوا له
، ٤يوحنا " (طعامي أن أعمل مشيئة أيب"فقال هلم . الذي تصرف التالميذ حبسبه

وهنا كالم يسوع ال يعين إلغاء الطعـام  . وهذه هي صورة الشكل الثالث) ٣٤
من احلياة ولكن أن احلاجة الروحية املعينة اقتضت شيئاً من التفرغ، أي تـرك  

  . وهذا هو الصيام. حاجة ما للجسد اآلن اهتماماً حباجة الروح
  

لقد أكل أباؤنـا املـن يف الربيـة    ". اخلبز النازل من السماء"يسوع هو 
مشرباً حقيقياً و دمه مأكالً حقيقياًيشرب ن يأكل جسد يسوع ولكن م. وماتوا

خبـز  "هذه احلقيقة تشدنا يف الصوم الكبري لكي ننسى بعضاً مـن  . حييا لألبد
شوق واحلرارة إىل يتولد آنذاك فينا ال". اخلبز اجلوهري"ونطلب أكثر " الكفاف

ففي حلظة جيوع فيها اجلسد ما أمجل املرنم واملـؤمن الـذي   . الكأس املقدسة
  !هلّلوييا"! ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب: "يصرخ

 

  
  
  
  
  



  لصوم املعىن الروحي ل
  

I. اريخ الصـومت  
  

  مقدمـة
دت أشـكاله  وتعـد  .مع كل األديان ة ارتبطتبشري ةالصوم هو ظاهر

فعنـدما  . ةة خاصالصوم أمهي ة حيتلّويف املسيحي. د هذه األدياندومفاهيمه بتع
عجز التالميذ عن طرد الشيطان مرملاذا "يسوع بعد أن أخرجه،  ةً، سألوا الرب

. ٢٢"إن هذا اجلنس ال خيرج إال بالصالة والصـوم : "، أجام"مل نستطع حنن؟
وهذه األمهية يشهد هلا الكتاب املقدهناك مثّ جند أنّكما . يهس بعهدر يف ة تطو

فهم معىن الصوم وممارسته، بلغ ذروته يف زمن العهد اجلديد، عهـد النعمـة،   
ره التقليد النسكيوفس الشرقي ةخباص.  

بتأثري منه، ال يعطـون   نياملسيحيبعض و ة الغريب، وخاصعاملنا احلايلّ إنّ
امتدحوا االعتـدال   نلذلك وإ .وجيهلون معناه الصحيح للصوم قدره احلقيقي

غدا أغلب الناس ميلكـون   ،اًخاصrégime ((محية وا له ضوابط وبالطعام ونظّم
مناذج منه، فإناً للصحة وال يرون فيـه  هم يعتربون الصوم تعذيباً للجسد ومضر

ا ة؛ وقد يعتربونه يف أفضل األحوالفائدة روحية ال يعرفون ضرورممارسة ديني 
 ة ضـد ال يدركون فائدا لذلك قد يبدو هلم جمرد فرائض ديني، و"ةالشرعي" إالّ

بالطبع ليس الصوم جمـرد   .اته تتطلبها بعض القساوة اليت يف الديناجلسد وملذّ
للصـوم   إنّ! أو كما يعتربه البعض استغفاراً" تعذيباً"أو " كبتاً"أو " حرمانات"

                                                           
 .٢٩، ٩مرقس  ٢٢



 أن نفهم دوره احلقيقي يستحقاً، لذلك اً عميقاً جداً وروحينثروبولوجيأمعىنً  
  .ة ممارستهد إذن كيفيدحياتنا وبالتايل نكتشف ضرورته، وحنيف 

هلذا يتوجاألديانالً حتديد معىن الصوم وممارسته يف ب علينا أو ويف  ،ةعام
 نثروبولـوجي البعد األ ندبعدها ع فتوقّنوأن . ةمث اجلديد خاص ،العهد القدمي

رهكما  الروحيال يفسنسيسون يف تقليدنا الشريفاك والقد.  
ا من باته رغبةًعن بعض متطلّ عفّوالترالصوم هو إشراك للجسد يف العبادة، 

روحي ة حنو اهللايف التعبري عن معان .ا كان اإلنسان نفساً وجسـداً كيانـاً   فلم
النفس لكي تلتـزم   إنّ. ة حمضةر ديانة روحيوتصواحداً، كان من العبث أن ن

لذلك يعبر عن . ةما وتعبر عنه حتتاج إىل أفعال اجلسد وأوضاعه اخلارجيبشيء 
مثالً باللباس واالحنناء أو السجود، وعـن الفـرح   ) موضوع روحي(االحترام 

يعبر داؤود . اخل... باأللوان وأشكال واحتفاالت، وعن احلزن بالصوم واللباس
عن شوقه إىل اهللا فيقول النيب" :سـي وتـاق كـثرياً إليـك     إليك نف عطشت

  .٢٣"جسدي
الصوم بأحد شكلني،  يتم"أو  "االنقطاعي"أو بالشكلني معاً"االمتناعي ،، 

ة خالل االقتضاء عن العالقات اجلنسي وعندعن الطعام والشراب،  االنقطاعأي 
  .أو باالمتناع عن بعض األنواع من املأكوالت ،فترة حمددة

  
  الصوم يف األديان .١

مياً مبعظمهم من األطباء، لذلك ترافق الصوم قـدمياً مـع   كان الكهنة قد
 ٧م وبـني  اأي ٦تتراوح بني  فتراتون يصومون كان املصريمفهوم الصحة، و

ذميتـرا  وصام الرومان قبل أعيـاد   .وصام اليونان دائماً قبل احلروب .أسابيع
                                                           

 .٢، ٦٢مز  ٢٣



)∆ήµητρα ( وسوذي)∆ίος .(ّالصوم كان حيتـلّ  ويالحظ مؤرخو األديان أن 
ل إىل اهللا ة بدافع النسك والتطهري واحلداد والتوسكاناً هاماً يف املمارسات الدينيم

  .اإلهلي وبالضعة البشرية والسمواالعتراف 
  
  الصوم يف العهد القدمي .٢

قبالة األعياد الكـربى لـديهم   أصوامة صام اليهود يف العهد القدمي عد .
وصـاموا   ٢٥للتواضع أمـام اهللا وذلك  ٢٤فصاموا يوماً واحداً قبل عيد الغفران

مجاعياً يف ذكرى النكبات الوطنيويتكلّ. يبة بعد السيف املزامري عن  م داؤود النيب
  ".من الصوم حىت كلّت ركبيت" :أصوام كثرية

ـ . يوم اخلميس أسبوعياً اًدت صومة كانت قد حداليهودي ويبدو أنّ ا أم
لذكرى صعود  إحياًء وذلك ،ني أيضاًون فكانوا يضيفون عليها يوم االثنالفريسي

تني يف ه يصوم مـر أمام اهللا أن يسيالفرهلذا ادعى  .منه موسى إىل اجلبل ونزوله
ويذكر إجنيل لوقـا حنـة    .٢٦س مرة واحدة كما العامة من الناساألسبوع ولي

وتالمذة يوحنا املعمدان ٢٧ةالنبي. ضح أنّكما يت انيني كانوا يصومونمجاعة األس 
سة صـامها  مقد" اتيأربعين"وهناك  .عن اللحم واخلمر كلّياًكثرياً وينقطعون 

بالطبع إنّ. ٣٠وعلى غرارهم صام يسوع. ٢٩وإيليا ،٢٨ياء مثل موسىاألنب كبار 
هو ة بل هذا االمتناع عن األكل ال يعين احتقاراً للمادة بسبب من دوافع روحي
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ةخاص .ألنالجه اإلنسان حنو ه بالصوم يتأو يلـتمس   ٣٢أو يطلب الغفران ٣١رب
 كما ميكن أن نصوم من ،٣٥أو ملنع وقوع كارثة ما ٣٤يعبر عن حزنهأو  ٣٣شفاًء

٣٦أجل فتح القلب على النور اإلهلي ٣٧ة لالستعداد من أجل مالقاة اهللاوخاص. 
إىل املسـاء  ) انقطـاع (ة تقوم على تأخري الوجبـات  كانت األصوام اليهودي

  .تمنع الزجيات يف الصوم كما كانت. واختصارها
  
  الصوم يف العهد اجلديد .٣

ه مل يشدد على كما موسى وإيليا، لكن يظهر أن" ةاألربعيني"صام يسوع 
حفظ أصوام العهد القدمي والعادات اليهودية بل وكأنات كـان  ه يف بعض املر

 ك ساد تعاليمه، فهو ملوالنس فالتقشنوعاً من  ومع ذلك فإنّ. يدعو لتجاوزها
ب من أجل اخلبز الكايف ي ونطلمنا أن نصلّوعلّ .٣٨موإمنا جاء ليتم يأت لينقض
ويبدو  .وبعدها أي شيء آخر" أن نطلب أوالً ملكوت اهللا وبره"و ٣٩لليوم فقط

ه كان، كما يف كلّأن د يف روحانيد على تعليمه، جيدد "ة الصوم فيشدالتجـر "
فع وجتنمثـل خطـر    ،"األصوام"نت تترافق مع ب بعض األخطار اليت كاوالتر

التمسوكان  ."ظهر للناس صائمنينلكي "ات والكربياء، أي الصوم ك بالشكلي
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فمىت صمتم ال تكونـوا عابسـني   " :يدعو ألن نصوم بكتمان وتواضع، أي هللا
  .٤٠"بل ألبيك الذي يف اخلفاء... كاملرائني

  
ة ولكـن  ليهوديولقد حافظت الكنيسة يف القرون األوىل على األصوام ا

وهناك ذكر ألصوام يف سفر أعمال الرسـل  . يسوع لروح اليت أمالها عليهابا
٤١ةكانت تتطلبها بعض االحتفاالت واحلاالت اخلاص: "بينما هم خيدمون الرب 

ويصومون قال الروح القدس افرزوا يل برنابا وشاول للعمل الذي دعوما إليه، 
لقد سبق يسـوع  ". ا األيادي مث أطلقومهافصاموا حينئذ وصلّوا ووضعوا عليهم

ودافع عن تالميذه أمام اتهم ال يصـومون كتالمـذة   هامات اليهود عليهم بأن
ولكن سيأيت . دام العريس بينهم ال يستطيعون أن يصوموا ما" :ه قاليوحنا، لكن

فإىل أن يـأيت إلينـا    ."رفع العريس من بينهم، ففي ذلك اليوم يصومونزمن ي
مل يكتـف  . ة يف الكنيسةمبكانة خاص اًتفظحمن جديد، سيبقى الصوم العريس م

 ،رغم العطش واجلـوع واألسـفار  ف ،ةباألصوام العادي -على ما يبدو -بولس
  .٤٢أضاف إىل ذلك أصواماً عديدة

ـ   وتابعتالكنيسة هذا التقليد  استلمتلقد  ة األصوام الـيت يف اليهودي
". تربيـر  مفخرةَ"وليس " توبة أداةَ"صوم فصار ال ،بالروح اليت جددها املسيح

 رقعةٌتوضع ال وهلذا مالت الكنيسة يف أيامها األوىل إىل إبراز هذا التجديد، لكي 
القـرن  ( "تعليم الرسل االثين عشـر "هلذا يذكر كتاب . قدمية قطعةجديدة يف 

على خـالف اليهـود   ) الصلب(واجلمعة ) التسليم(صوموا األربعاء ): "األول
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وجنـد  . ٤٤ة بالصيامالوصي )القرن الرابع(" األوامر الرسولية"ر وتكر. ٤٣"نيئااملر
لقـد  . ٤٥صوم األربعاء واجلمعة هو تقليد رسـويلّ  يس أبيفانيوس أنّعند القد

ويذكر . وقيامته، موت املسيح متحورت األصوام يف الكنيسة حول العيد األهم
ة هـذا الصـوم بشـد   ني حفظـوا  املسيحي يوستينوس الشهيد والفيلسوف أنّ

  .٤٦وقساوة
  

مـع   مـا، حين. دة حىت القرن الرابعمل تكن فترة الصوم قبل الفصح حمد
ت ،ةتنصري اإلمرباطوريددفكانت يوماً  ٤٠بـ  حسـة  اقتداء باألربعينات املقد

مع املسـكوينّ . ة يسوعملوسى وإيليا وخاصيرد ذكر هذا الصوم يف ا ل األو
٣٢٥( النيقاوي (ويف ا   لقانون اخلامس من جممـع الالذقيـة احمللـي )٣٦٤ .(

وباإلضافة إىل هـذا  . ٤٧ة تسبق األسبوع العظيم والفصحوصارت هذه األربعيني
األعياد  كلّ قبلته ولطول فترته، هناك ، الذي دعي هكذا ألمهي"الصوم الكبري"

األساسيوامليالد  أعياد ة، قبلة أصوماً متهيديأصوام وهناك . الرسلودة رقاد السي
  ...خل، إعيد قطع رأس يوحنا املعمدان ويفيف برامون األعياد الكربى وسواها 

  
ة يف حياة الكنيسـة  ة خاصالصوم مكانة روحي حيتلّ كم لنا هكذا يتضح

هلـذا علينـا   . شريفوالتقليد ال والرسلمنذ العهد القدمي مروراً بيسوع املسيح 
وضرورته  للصوم، وذلك لفهم معناه احلقيقية س الروح احلقيقيمبالتايل أن نتل
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اًللصوم وجه رغم أنّ. لننال مثاره الصاحلة ،ة ممارسته بالنهايةوكيفي اًكنسي اًعام 
فإذا كان الوجه العام يشري إىل مشاركتنا مـع الكنيسـة   . خاص وجهأيضاً  فله

ختبـار  اال"يفتح الفرصـة إىل   فيها، فإن وجهه اخلاص عضويتنا ويثبتمجعاء 
العميق للحياة بالروح" الشخصي .  
  

 والرغبةة لقد صام آدم يف الفردوس متاشياً مع الوصي ة، وذلك قبل اإلهلي
وجود اخلطيئة ووجود حاجة لالستغفار أو وجود احلالل واحلـرام والطـاهر   

ـ  حولوهذه املالحظة تقودنا إذن إىل التساؤل  !والنجس ة، غاية الصوم احلقيقي
منذ البدء قبل السقوط، مهما دخلت على معانيه ممارسات جديدة له اليت كانت 

ة العميقة، وذلك بناًء سنناقش الصوم إذن من أبعاده النسكي .بعد السقوط أيضاً
انطالقـاً إذن مـن    .األرثوذكسي الشرقي النسكي نثروبولوجيعلى املفهوم األ

غري االستغفار واألعياد  وضرورةً اًللصوم دور نعترف أنّ ،صوم آدم يف الفردوس
أصيل قبل  فللصوم إذن وجه إجيايب. خريةوسواها، على ضرورة هذه الدوافع األ

لقد كان . ةبعد السقوط واليت متارسها األديان كافّعليه ة الدخيلة الوجوه السلبي
  .٤٨ةاحلياة الفردوسي طريقةَ

وط كان بسبب السق مبا أنّ :دونيسني يشدمن اآلباء القد اًكثري ال بل إنّ
. العودة والتوبة جيب أن تبدأ من حيث سقطنا أي من الصوم كسر الصوم فإنّ

إنّ أول وصية وضعت لطبيعتنا منذ البداية كانت عدم تذوق بعض الطعـام،  "
لذلك فإنّ أولئك الذين جياهدون من أجل حمبة . ومن هنا سقط أول بين جنسنا

إذن يدخل ). اسحق السرياينّ" (ضربة اهللا جيب أن يبدأوا من حيث كانت أول
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حلالة اإلنسان الساقطة، فهو طريقة " حلّ"و" دواء"ة كـ الصوم يف احلياة الكنسي
ة للغضـب  سترضـائي إة ديني ممارساتهو أكثر بكثري من جمرد وعالج وشفاء 

إ. اإلهلينه إذن رياضة روحيعمق أعماق الكيان البشري لكي تصلحه،  ة متس
ما هو احلالـة  وإن) اخلطيئة(حرى واجب مفروض على حالة خاطئة وليس باأل

عند آدم يف الفردوس تة كما كاناألصيلة للحياة البشري.    إذن للصـوم بعـد
هذا املفهوم للكائن  أساس سنحاول أن نعاجله علىوعميق جداً،  نثروبولوجيأ

الصوم هو حركة . البشري"ـ "أي عودة باإلنسان من " ةروحاني ـ حالت ة ه احلالي
إىل " ةالالطبيعي"احلالة اإلنسانيةة األصلي".  

  
* * * * *  

II. ة للصـومالقراءة الروحي  
  

  مقدمـة
ختفي هذه الكلمات يف طياا معان عميقـة  "! حلَّ آدم الصوم وسقط"

إا حقيقة اسـتبدال حيـاة   . تتجاوز كثرياً املعىن القضائي للتعدي على الوصية
من : "بوصية الصيام كطريقة حياة آدم) وهذا هو اخلري(اهللا لقد أوصى . بأخرى

لكن آدم اختار طريقةً مغايرة ثانية ". كل شجر اجلنة تأكل إالّ من هذه الشجرة
كلّ مـا هـو شـهي    "للحياة، لقد  تصرف ليس حبسب الوصية إنما حبسب 

ة ـا أو  ذات طبيعة خاص) معرفة اخلري والشر(مل تكن هذه الشجرة ". للمنظر
معرفة اخلري والشر، كانـت  " لـ"لقد كانت شجرة ! كان هلا مثار جتلب املوت

مفترق طرقٍ بني اجتاهني لطريقتي حياة متغايرتني، تلك اليت مع الصوم وهـذه  
  .اليت مع كلّ ما هو شهي للمنظر



لقـد  ! لقد كان قرار آدم تفضيل حياة احلواس على إحياء العالقة مع اهللا
بعد أن أُعطيت له . من اهللا إىل املادة) عشقه و اهتمامه(اته الداخلية حول حرك

  ةً، العاملَ وكلَّ ما فيه، أراد هو أن يأخذها لذاته غاية، فلم تعـدةً إهليةُ هدياملاد
تستملك أهواءه " شهية للمنظر"تشبع حاجاته وحسب، ولكنها بقراره صارت 

وهذا ما يعنيه . خاطئاً يف استخدام العاملكان السقوط اختياراً . وميوله ورغباته
بينما كانت الوصية هي إشارة إىل طريقة اسـتخدام  . أو الوصية" حلّ الصوم"

لقد كان مقدراً للعامل أن . العامل حبقيقته كصلة وعمل مشترك بني اهللا واإلنسان
لكـن   -وهذه هي حالة استخدامه الصيامية -يدخل اإلنسان مع اهللا يف شركة

لقد كان السقوط . داعي آدم أمام احلواس جعل العاملَ أداةَ فصلٍ بينه وبني اهللات
كان طريقاً للتألّه مبنياً على تأليه احلواس، . سعياً للتألّه قبل أوانه وخارج طريقه

لقد أضحت اخلليقة صـنارة  . لكن احلسيات تعيدنا إىل العامل وال ترفعنا إىل اهللا
نسان، فاحنرفت هكذا ميولُه عن الرغبات األصلية إىل جمرد شيطانية اصطادت اإل

استبدل الشيطان لإلنسان مثُلََه وأولوياته، فأضحى العاملُ بعد أن . األمور املادية
. كان هديةً إهليةً سيعيدها اإلنسان قرباناً صار أداةً للغواية واخلدعة الشـيطانية 

وتركّـزت  . ب الـروح أمـام املـادة   فالتصقت حياة اإلنسان باملاديات وانغل
حتـى أنّ آدم  . االهتمامات البشرية حول احلسيات وضاعت احلضرة اإلهليـة 

ألنّ . عندما عاد ومسع خطوات اهللا، بعد أن مال إىل إشباع الشهوات، اختبـأ 
هذه احلضرة اليت كانت كلَّ حياته سابقاً صارت مقلقةً ومزعجة لثمرة هـذه  

  ! الشجرة،  الشهوة
ندما ضلَّ اإلنسان استبدلت شركته مع اهللا بشـركته مـع املاديـات    ع

ثالثة "هلذا يعترب آباؤنا القديسون أنّ سقوط اإلنسان أدى إىل سيطرة . والعامليات
فيها كل أسباب النــزوات   وتتلخصتتفرع عنها كلُّ املشاكل " أهواء جبارة



بسبب االنشغال (والنسيان ) دعةبسبب اخل(وهذه األهواء هي اجلهل . واألخطاء
  ). ألنّ املادة بدون الصوم ال تعطي روحاً(وأخرياً الكسل ) باملاديات

ومل تعد أشواق اإلنسان إىل اهللا، بعدما استبدلَها باشتهاء احلسـيات، مل  
وصارت طاقات اإلنسان موزعة بـني اهللا  . تعد تكفيه لسعيه إىل غايته احلقيقية

أن حيب اهللا فقط ويتناول حاجته مـن   اإلنسانكان يفترض على  والدنيا، بينما
  .العامل دون غواية، أي بعفّة

لقد أراد آدم أن يتألّه دون صوم، أي حاول أن يصـل إىل غاياتـه دون   
نتناول من الثمـرة  (سعي وتعب، وكأنَّ املسألةَ سحريةٌ جمرد أن نشتهي العامل 

لقد استعاض عن أتعاب احليـاة  . آهلةً -رنصري عارفني للخري والش) ونشتهيها
املسألة هي . ، والسحر ال حيقّق حقيقة)الشهوة(بالسحر ) وصية الصوم(الروحية 

هل حنن : أن حندد غاية حياتنا؟ أهو اهللا أم هي املادة؟ وهذا جييب على السؤال
 احلسيات، وحنن نصـوم  وأدخلصائمون أم ال؟ لقد أخرج آدم اهللاََ من حياته 

لكي حنيا حياة آدم الفردوسية اإلنسانية األصيلة، فندخل اهللا إىل حياتنا وال جنعل 
وحىت حني نتناول العامل فإننا ال نأخذ لنا أية . األطعمة واحلسيات تأخذ اهتمامنا

الصوم . مادة منه قبل أن نروحنها، أي نستخدمها كأداة صلة مع اهللا وشكر له
  .لروح على املادة، إنه سعي إىل القيامة الروحيةإذن هو حركة لنغلِّب ا

اجلهـل  (ال ميكن لإلنسان أن يتلمس مقدار تسلّط هذه األهواء الثالثـة  
، أي العودة إىل الذات واهللا، وهذه األخرية "االعتراف"دون ) والنسيان والكسل

ويل تستخدم العامل كأداة تذكري باهللا وليس كانشغال عنه، والصوم هو طريقة حت
ال يعين الصوم هجر املادة بل الترفّـع  . املادة إىل هذه اآللة بعد أن كانت غواية

  .فتلك مباركة وهذه غباوة. والزهد عن غوايتها
  



  شفاء اجلهل .١
يغتين لنفسه ولـيس  "ذه الكلمة عبر يسوع عمن أراد أن "! يا جاهل"

وملا متادى ! صار جاهالًلقد أخطأ آدم اخليار بني طريقتني يف احلياة، ف. ٤٩"باهللا
لذلك ". غباوة"يف اخلضوع للحسيات جعلت هذه األخرية ذهنه أكثر ظالماً و

لوال أن نبوزردان رئيس طباخي البابليني مل يـذهب إىل  : "يقول الراهب بيمني
إىل مدى تأثري التهافت إلشباع لـذّة   بذلك، مشرياً "أورشليم ملا احترق املعبد
هكذا اإلنسان ال حيترق إذا مل : "وحي واحلرية الداخليةاجلوف على الصفاء الر

ويتكلّم األدب الرهبانـي عن حاالت دقيقة جـداً  ". تسيطر عليه شهوة الطعام
لقد زار أحد الرهبان مرة األب أشعياء يف زمن صيام فقدم لـه هـذا   . ومرهفة

كان حيتاج : "وملا ذاق الراهب الطعام قال لألب أشعياء. األب قليالً من العدس
ـَي أننا قدمنا لـك اليـوم   : "فأجابه األب". لبعض السلق أيضاً اشكر اهللا يا بن

نعم يدقّق النسك الرهبانـي على وجـود هـذا   ". مائدة فصحية، هذا يكفينا
ولـيس عـن   " الشهوة"الصوم يعين التخلّي عن . اهلوى حتى يف حاالت كهذه

وة ال تغادرنا قبل أن نتجرد عن األطعمة الطعام حبد ذاته، وإن كانت تلك الشه
ولكن ترك األطعمة واحملافظة على شهوا هو صيام ناقص، أو غري . نوعاً وكماً
  .ناضج متاماً

ويروى أنّ أباً راهباً اصطحب يف الصيام معه تلميذه إىل عيد دير جماور؛ 
ـ  د القـداس  وكانت العادة يف األعياد أن ميد الرهبان مائدة الطعام مباشرة بع

لكن التلميذ تردد يف تناول . وهذا ما حصل متاماً. االحتفالـي أي عند الظهرية
الطعام ألنّ صومهم كان يستمر بالعادة حتى الغروب كما يف األديار، وهلذا قرر 

وبالطبع جلس . أنّ معلّمه األب يتناول منها حالأن يتناول من املائدة فقط يف 
                                                           

 .٢٠، ١٢لوقا  ٤٩



املائدة وتناولوا طعام العيد، ومثلهم صنع هذا الراهـب  اجلميع واألب معهم إىل 
مث يف طريق العودة مع معلّمه بلغا إىل عني ماء، وكان العطـش قـد   . التلميذ

ألسنا : أضناه، فاستأذن التلميذُ من معلّمه أن ينتظره حتى يشرب، فقال له املعلّم
نعم يا بين هناك  :أجاب األب! يف صيام؟ قال التلميذ، لقد تناولنا ظهراً الطعام

  !كسرنا صومنا من أجل احملبة، ولكن هنا أنت حتلُّه من أجل الشهوة
، وهـذا لـيس   ٥٠الذهن من العـامل إىل اهللا  حتويلأول دور للصيام هو 

لذلك يعتـرف  . بالضرورة عن طريق ترك العامل، إالّ تدبريياً حني يتحتم ذلك
فيسـتبدل عشـقاً   "كنه حيوله األدب الرهبانـي أنّ الراهب ال حيرق عشقه ول

الصوم يصلح . العشق اإلهلي -بالصوم يعرف اإلنسان الشهوة احلقيقية". بعشق
لقد كان السقوط احنرافاً يف الذوق ويأيت الصوم ليصلح ". الذوق"و" التهذيب"

ال حييا بـاخلبز  "بالصوم يؤكّد اإلنسان لذاته أنه . هذا الذوق البشري املخدوع
يكون الصـوم هـذه   ". ألحرى على كل كلمة خترج من فم اهللاوحده بل با

إن صوم اجلسـد  . وال تأيت حكمة كهذه دون تعاط مع العامل كهذا. احلكمة
  .٥٢"النبوة"، إنّ الصوم حيرر اإلنسان من اجلهل وخيلق فيه ٥١يشدد الذهن

  
 ويرتب أولويات اهتماماتنا وحدود كلّ" اجلوهريخبزنا "حيدد لنا الصوم 

هلذا بالصوم رتبت الكنيسة أن يزداد تواتر . اهتمام منها ومساحته يف زمن حياتنا
ولعلّ التقشف ". قداس السابق تقديسه"املؤمنني على الكأس املقدسة وأدخلت 

يف " الرفاهية"والبساطة يف الصوم مها أحوج األمور إلينا للرد على تسلّط هوس 
يتسابق الناس . إىل مبتغاه الصحيح" السباق"اية يعيد الصوم . حياة الناس اليوم
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يف احلياة، وصارت الكماليات أساسـيات ولـو   " الرفاهيات"اليوم على تأمني 
اضطرتنا إىل التضحية بكلّ ما هو أساسي يف حياتنا من الراحـة والعالقـات   

صار إلـه هـذا   " السهل"وطلب " الكماليات"إنّ صنم . االجتماعية الضرورية
لقد بات الصوم . العصر، وال حتطِّمه إالّ بساطة احلياة وتقشف املعيشة يف الصوم

اليوم أكثر ضرورة من أي زمن أسبق، وذلك بسبب هيمنة الشهوة والطيَـب  
يتراكض الناس ولكن يف اجتاهات . للنظر واحلواس على جمتمعاتنا وعلى مفاهيمنا

، بينما يعيدنا الصـوم إىل السـعي   "تالكماليا"، ويتسابقون على اقتناء "ضالّة"
إنّ حكمة النـاس يف دهـر   . القتناء اخلبز اجلوهري والتسابق يف طرق الفضيلة

أي ألكرب حد ممكن طبيعياً أو غري مضر " كُلْ بقدر ما تستطيع"الكماليات هي 
، أي ال تأكل "صم قدر ما تستطيع"لكن حكمة اإلنسان يف الصوم هي . صحياً
تتبدل يف الصوم النظـرة إىل احليـاة يف غاياـا ويف    . تستطيع بِشرتك قدر ما

اسحق " (يف بطن امتأل من األطعمة لن يوجد مكانٌ ملعرفة أسرار اهللا. "مصادرها
السريانـي.(  
  

. ومع أعمال اإلحسان) اخلبز اجلوهري(لذلك يترافق الصوم مع الصالة 
حنو غاياـا الصـحيحة حنـو اهللا     فتتحول طاقات النفس وملكاا وممتلكاا

يفتح الصوم اإلنسان على عـامل  . والقريب، حنو بناء عالقة وليس بناء ملكيات
قيمة الصوم ليست باالبتعاد عن املآكل بقدر مـا هـو   . "اآلخر، اهللا والقريب
فماذا يفيدنا اإلعراض عن أكل حلوم اخلنازير والسـمك  ... االبتعاد عن اخلطايا
وغياب الصوم . ، يقول القديس باسيليوس الكبري"خينا اإلنسانحني نأكل حلوم أ

  .يغلق اإلنسان على ذاته اليت ال تشبع وجتعل القريب جحيماً واهللا مغيباً



يا رب خلقتنا ميالني إليك ولن "املسيحي  القولخيترب اإلنسان يف الصوم 
غياا جهالـة   أو ليسأليست هذه احلكمة أساسية يف احلياة؟ ". نرتاح إالّ بك

  فظيعة وظلم يف حق احلياة البشرية؟
  
  شفاء النسيان .٢

  هـياليت ن ،دة شجرة معرفة اخلري والشرتذكر رواية التكوين وبدقّة متعم
وجعل اهللا الشـجرة يف  : "الفردوس" وسط"عنها آدم، وتروي أنها كانت يف 

بالوصـية اإلهليـة    "التذكري"وهذا يعين متاماً أنّ دورها كان ". وسط الفردوس
حياة آدم أينما التفّـت أو  " وسط"هكذا كانت الشجرة يف . والعهد الفردوسي

انتقل كانت جتربه وتضعه يف اخليار، أن ينظر بشهوة إليها أو أن يتـذكّر ـا   
ة والربالوصي.  

ذا املعىن ميتلئ الكتاب املقدس بآيات وأحداث تريد أن تظهر رغبة اهللا 
". أنا أكون يف وسطهم وهم يكونون يل شـعباًً ": "وسط احلياة" أن يكون يف

فالصوم . ذه املعاين) األسبوع قبل الصيام(ومتتلئ قراءات األسبوع ملرفع اجلنب 
هو طعم املائدة اليت نتعشاها مـع  " اجلوع"إنّ . هو أداة جتعل اهللا يتوسط حياتنا

صويت ويفتح يل أدخل إليه ها أنذا واقف على الباب أقرع فمن يسمع : "الرب
أو بكلمة أخرى . اجلوع هو مذاق العشاء اإلفخارسيت مع اهللا. ٥٣"وأتعشى معه

   إنّ اختبار اجلوع، أو قليالً من اجلوع، جيعل كلّ طعام ذا مـذاق إفخارسـيت
طه الربويتوس.  

كالصالة واإلحسان والسجدات حتتاج إىل زاوية  املسيحيةأغلب الفضائل 
خاص ملمارستها، خاصة لدى املبتدئني؛ إالّ الصوم، فيمكنه بدون  خاصة وزمنٍ
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ال ميكننا مثالً الدراسة واإلحسان أو الصالة . كلّ ما سبق أن يكون وسط حياتنا
إنّ الصوم هو . لكننا نستطيع أن نقوم بأي عمل وحنن صائمون! يف الوقت ذاته

دائم داخلنا خفـي غـري    الصوم هو منبه. صالة يف اجلسد بل هو صالة اجلسد
يتعشى وإيانا " اهللا معنا: "، أو باألحرى"اهللا هنا"منظور يرافقنا كلّ حلظة ويقول 

  .بالصوم -هذا الطعام بالطعم اجلديد
بواسطة هذه املمارسة الرائعة، عندها نكون يف  حياتناوعندما يتوسط اهللا 

ملتمسـاً مـن   اسهروا وتيقّظوا إبليس خصمكم كأسد زائـر جيـول   ! "يقظة
  ".النسيان"، هذه اليقظة تنقذنا من ٥٤"يبتلعه

  
وحيبون تطبيـق الوصـايا   . أغلب املسيحيني يؤمنون باهللا، وأيضاً حيبونه

لكن لو سألنا ذواتنا ملاذا ال نقوم بكلّ ما حنبه وخنطّط . والصالة وأعمال الفضيلة
يقول املثل ". النسيان" هذا هو عدو املؤمن،". نسينا"له؟ لوجدنا أنّ اجلواب هو 

ال تعمل عمالً خرياً وفاضالً ألنّ ذلـك   ألحدالرهبانـي إنّ الشيطان ال يقول 
ال تصلّي بل صلِّ بعد : ، ال يقول لنا"أجلْه للغد"يعادي الضمري، ولكنه يقول له 

إنّ أسهل وأفتك ! وهكذا...قليل، ال يقول لنا ال تساعد بل ساعد يف وقت آخر
لو قال لنا الشيطان ". النسيان"لّه الشيطان ليبطل فضيلة اإلنسان هو سالح يستغ

ولكنه يقول لنا صلِّ غداً فيأخذنا بالنسيان . ال تصلِّ ألوقظ فينا ضرورة الصالة
لكن املـؤمنني الـذين   . وليس باجلهل، ألنه ال يوجد مؤمن جيهل أمهية الصالة

لكثري مما ينقصنا يف جهادنا الروحي مل إنّ ا. جيهلون خدعة النسيان هم كثر جداً
ينقص بسبب قناعاتنا السلبية جتاهه، ولكن غالباً بسبب مرور الوقـت دون أن  

والنسـيانُ عـادة كلَّمـا    . خنصص له حقَّه منه، إنه النسيان عدو اإلميان اليوم
                                                           

 .٨، ٥بطرس  ١ ٥٤



الصوم ممارسة سهلة تضـعنا يف  . كررناها تفاحشت، وهذه العادة يقتلها الصوم
". جعلت الرب أمامي كلّ حني"يؤهلنا الصوم لكلمات داؤود النيب ". اليقظة"

  .وهذا ممكن أحياناً بالصالة وممكن دائماً ما دام الصوم
وللنسـيان  . ال شيء حيجب اهللا عنا وخيرجه من وسط حياتنا كالنسيان

". ون قلبكألنه حيث كنـزك هناك يك"أسبابه، أمهّها تعلّقنا بالدنيويات أوالً، 
  فيصري خبـز ،على حساب اجلوهري وثانياً انشغالنا الزائد باخلبز غري اجلوهري

يعيدنا الصوم إىل هذه احلضرة أمـام اهللا، أو  . كفايتنا غايتنا وننسى خبز احلياة
مبجرد أن يبدأ اإلنسان بالصوم، . "جيعل حضرة اهللا يف القليل من اجلوع ترافقنا

  ).اسحق السريانـي" (هللايتشوق العقل لعشرة ا
ينصح اسحق السريانـي بالصوم الدائم وضبط الذات يف مكان واحـد  

: ، وينجم عن ذلك كما يقول األمور التالية)عدم التشتت باالهتمامات العديدة(
الذهن وتذكّر اهللا، وداعة األفكار واسـتئناس   يقظةإخضاع احلواس وضبطها، 

لذهن، التأمالت السامية، الدموع املدرارة، األهواء الشرسة، استنارة حركات ا
  .ذكر املوت، والعفّة

  
عكس النسيان، أي طرد اهللا من وسط احلياة، هو الصوم الذي جيعلنـا  

ترتيب األصوام باألساس يف األديان كان استعداداً ملالقاة اإلنسان ". نعاين اهللا"
موسى ملالقاة اهللا،  لقد صعد. الكتاب املقدس حوادثوهذا ما تشدد عليه . باهللا

. فالصوم مرتبط مباشرة بلقاء اهللا، كتهيئة له. وهلذا صام قبل ذلك، وهكذا إيليا
إنّ إيليا ملّا تنقّى بالصيام شاهد اهللا عياناً يف طور حوريب، فلنطهرنَّ وحنن أيضاً "

هكذا بالصوم ندخل إىل معاينة اهللا، أي ". القلب بالصيام وسنعاين املسيح إهلنا
  ".حياتنا املستترة باهللا"إىل 



حبسب غريغوريوس الالهوتـي كانت الشجرة هي رؤية اهللا، أي أنّ اهللا 
أن يهتم يف ذهنه بالبحث عـن اهللا  ) وسط احلياة(هيأ آلدم يف وسط الفردوس 

األسبوع (تشدد قراءات أسبوع مرفع اجلنب . احلقيقيومتجيده وهذا هو النعيم 
قـراءة السـاعة   (وتربط ذلك بالصـوم كطريقـة   على رؤية اهللا ) قبل الصوم

وأقتادهم وأسكن يف وسطهم ... ها أنذا أخلّص شعيب): "يوم اجلمعة -السادسة
هذه األقـوال  : "ونبوءة مساء اجلمعة. ٥٥..."ويكونون يل شعباً وأكون هلم إهلاً

فلننطلق سائرين لنطلب وجه الرب ... صوم الرابعيقوهلا الرب الضابط الكلّ، 
  .٥٦..."أورشليم يفبط الكلّ ونبتغي وجهه الضا

. يقودنا إذن الصوم إىل احلضرة اإلهلية وإىل املثول أمامه، فيغـدو صـالةً  
يرتبط الصوم بالصالة، وهو مبثابة اجلمر يف املبخرة كما الصالة مبثابة حبـات  

خيلّصـنا  . البخور، فإذا ما اجتمعا رفعت  هللا رائحةُ طيب زكية، عبادة تسبيح
  .تصري احلياة وقفة يف حضرة اهللا، أي صالةً عندماا الصوم من النسيان هكذ

  
  شفاء الكسل .٣

إنّ رياضـة الصـوم   ". أعط دماً وخذْ روحاً"، الروحالصوم حطب لنار 
وإنّ هذه األتعاب هي اليت حتفظنـا متقـبلني   . جتعلنا دائماً منتصبني وجاهزين

سلبياً قـد  ) الصوم(اجلهاد الروحي إذا ما نظرنا إىل هذا . لسكب النعمة اإلهلية
يتراءى لنا كحرب ضد اجلسد، وهكذا يفهمه البعض، ولكن إذا ما عرفنا معناه 
إجيابياً كسعي إىل النور وحماولة لتلقّي النعمة، آنذاك يصري الصوم رياضة روحية 

  .حمبوبة
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على ضرورة األتعاب، وذلك التزاماً بوصي الشرقي د أدبنا الروحية يشد
إنّ الكسل ". ادخلوا من الباب الضيق"و" ملكوت اهللا يغتصب اغتصاباً"السيد 

الكسل هو مظهر لألنانية املتخفّية، إنّ غصب الذات هو نوع . عكس التغصب
يف . وهذا يتم عندما نعرف أنّ الراحة ال تأيت من االستراحة. من إنكار لراحتها

يف اليـوم  ) توقّف عن العمل(ستراح جواب يسوع على إعالن اليهود أنّ اهللا ا
يقـول اسـحق   ". أيب يعمل حىت اآلن وأنا أعمـل : "قال) يوم الراحة(السابع 

عرق السجدات أطيب لدى اهللا من رائحـة   رائحة"و" أحب التعب"السرياين 
إنّ االستسالم ألية رغبة حيرمنا من قوة اإلرادة، وغياب اجلهاد حيرمنا ". البخور

  . من النعمة
ولقد مارس كثريون الصوم هلـذه  . طبع للصوم وجه هو تقوية اإلرادةبال

. الغاية، لكن الصوم مسيحياً ال يبتغي اإلرادة القوية وحسب بـل والصـاحلة  
إنّ . يهذّب إذن الصوم اإلرادة فتغتصب ما تريد بدل أن تعمل مـا ال تريـده  

تتشدد الـنفس  ينحطّ اجلسد بالصوم  حينما. "٥٧"ملكوت اهللا يغتصب اغتصاباً
هلذا يقول بولس واصـفاً جهاداتـه   ). اسحق السريانـي" (روحياً يف الصالة

ميوت فإنّ إنسـاننا الـداخلي   ) اجلسد(فإن كان إنساننا اخلارجي : "وأصوامه
للجسد ليس حرباً على اجلسـد بـل   " الغصب"لكن هذا . ٥٨"يتجدد) الروح(

 .٥٩ألننا نقتل األهواء وليس األجساد. ذيب له

 

                                                           
 .١٢، ١١مىت  ٥٧
 .١٦، ٤كور  ٢ ٥٨
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اجلسد يف العبادة بالروح واحلق  
  
  

"ة إىل العبادة كـان حتويلـها   "! اهللا روحجتديد أدخلته املسيحي إنّ أهم
لكن هذا ال ). ٢٤، ٤يوحنا " (العبادة بالروح واحلق"والسمو ا إىل كماهلا إىل 

. يعين أنها عبادة عقالنية مبعزل عن اجلسد دون عالمات وأوضـاع خارجيـة  
إما اإلنسان فيعبد . نفسه، لكن الروح القدس-روح هنا ال تعين روح اإلنسانفال

إنّ اإلميان عنـدما يغمـر   ). ٢٣، ٥تسا ١(بكلّ كيانه روحاً ونفساً وجسداً 
فليس . وهذا يظهر يف احلركات والعالقات اخلارجية. اإلنسان حيرك كلّ كيانه

  .ة أو بأخرىمن عبادة حق دون اشتراك اجلسد يف التعبري بطريق
اجلسد، يف املسيحية، ليس سجناً للروح، تتحرك هذه فيه وتريد أن تتحرر 

وهناك دور . إنّ اجلسد هو أداة احلياة الروحية. منه، فليس هو عالة على النفس
هام له يف كلّ عالقات اإلنسان، فعدا العبادة، يف كلّ أطر احلياة، تأخذ حركات 

م والظاهر من التعبري الروحي والنفسـي للكـائن   اجلسد ووضعياته اجلزء األه
ـة .. فإحناء الرأس أو رفع اليد أو الوقوف. البشريا الروحيكلّها هلا مدلوال .

  ة فقط بل هي الشكل الطبيعـية أو حمليوهذه املدلوالت ليست تعابرياً اجتماعي
ئن البشري هـو  الكا. للحياة الروحية والنفسية لإلنسان يف مظاهرها عرب اجلسد

واإلنسان يعبد بالروح واحلق بواسطة جسده ونفسه، . كيان واحد غري متجزئ
بالطبع إنّ احلركات اخلارجية واملظاهر دون مشاركة القلـب  . أي بكلّ كيانه

. وهي عبادة مرفوضة باملطلق" مراآة"والعقل تبدو باطلة، وهذا ما مساه يسوع 



ي ضرورة التعابري اجلسدية وقدرا علـى  لكن وجود مثل هذا االحتمال ال يلغ
حي ها كتعبري كيانـيمساعدة القلب يف العبادة وحقيقت.  

  
، عبارة تتكرر يف افتتاحيـات  "هلم لنسجد ونركع للمسيح ملكنا وإهلنا"

طقوسنا وخالهلا، وهذه إحدى ألوان مشاركة اجلسد يف العبـادة، أو بكلمـة   
  .ن العبادة بالروح واحلقأخرى هي إحدى أشكال التعبري ع

. هو طريقة للتعبري إما عن العبادة هللا، أو عن اإلكرام للقديسني" السجود"
فاإلنسان يسجد . وهو عادة بشرية متبعة حتى خارج املسيحية واألديان عموماً

والعبيد يسجدون أمـام  . أمام األقوى منه استرحاماً، أو يسجد شكراً وامتناناً
لسجود هو التعبري العميق عن اإلتضاع واالحتـرام، والكتـاب   إنّ ا. ملوكهم

لقد سجد بين يعقوب ألخيهم . املقدس مآلن باألمثلة يف عهديه القدمي واجلديد
هلذا يعلن . وسجد يعقوب ألخيه عيسو سبع مرات إىل األرض. يوسف يف مصر

وعلـى   المسه جتثو كلّ ركبة يف السـماء " بولس يسوع املسيح املصلوب رباً 
وسجد التالميذ للمسـيح عنـد   ). ١١-٩، ٢فلييب " (األرض وحتت األرض

). ٥، ١٤؛ لوقـا  ١٧و ٩، ٢٨مـىت  (ظهوره هلم بعد قيامته من بني األموات 
، مقدمني له واجب العبادة )١١و ٢، ٢مىت (وسجد اوس ليسوع وهو طفل 

القادر عل. حبق ى كلّ شيء الـذي  وخيربنا سفر الرؤيا عن تلك العبادة هللا احلي
فكان الشيوخ األربعة والعشرون خيرون قدام اجلـالس  "كان والكائن واآليت، 

على العرش ويسجدون للحي إىل أبد اآلبدين ويطرحون أكاليلهم أمام العـرش  
وهذا ما فعله يوحنا ..". أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ الكرامة واد: قائلني

فخررت أمام رجليه ألسجد له، فقال "ود للمالك الرسول يف رؤياه وهم بالسج
  .)١٠، ١٩رؤيا " (اسجد هللا... يل انظر ال تفعل



كلّ مرة نسجد فيها إىل األرض نشري إىل كيف أحـدرتنا اخلطيئـة إىل   "
األرض، وحينما ننتصب نعترف برمحة اهللا اليت رفعتنا وجعلت لنـا نصـيباً يف   

اسجد يف صالتك واسأل اهللا بانسحاق ). "القديس باسيليوس الكبري" (السماء
عكّرتنا األفكار أثناء الصالة وشعرنا بامللل،  اإذ"، "ليعطيك الصرب وضبط الفكر

فلنخر على األرض وكتاب الصالة يف أيدينا ونضرع وحنن ساجدون أن يهبنـا  
) دون مشاركة اجلسد(الفضائل اليت تقتىن بالراحة ". "اهللا النشاط لنكملَ صالتنا

إنّ رائحة عرق التعب يف الصالة هـي  ". "ن يف النهاية من نصيب الشيطانتكو
ـ؛ يقول القديس اسحق السريان"أذكى من رائحة البخور لدى الربي.  

  

: وقبل كلّ حلظة تتطلّب منا اهتماماً خاصاً يف الصلوات يعلن الكـاهن 
رعات من وتتلى أغلب الصلوات والتض. للرب االسالم جلميعكم، لنحين رؤوسن
كما أنّ العديد من الصلوات اجلماعيـة تـتم   . الكاهن والشعب حانياً أعناقه

ولدينا خدمة خاصة تتم يـوم العنصـرة وتسـمى صـالة     ". بإحناء الركب"
إنّ وضعية االبتهال والركب منحنية هي الوضعية املتضرعة بشـدة  ". السجدة"

اجلميع خارجاً وجثا علـى   فأخرج"وهذا ما نراه عند بطرس الرسول . وحرارة
جثـا  "وكذلك بولس عندما ودع أهل أفسس ). ٤٠، ٩أع " (ركبتيه وصلّى

هلذا أحين ركبتي لدى : "وهو يف رسائله يقول". على ركبته مع مجيعهم وصلّى
لكي يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة بروحه يف اإلنسـان  ... أيب ربنا يسوع املسيح

فع اإلنسان يديه إىل اهللا يف تضرعاته احلارة، كما وير). ١٥،  ٣أفسس " (الباطن
وغالباً ما يترافق ذلك مع الركوع وإحناء  ،"إليك بسطت يدي"يقول  املزمور 

  .الركب
  

كلّ هذه الوضعيات اجلسدية يف العبادة هي ممارسات مسـاعدة جتعـل   
شرط فيهـا   وتضفي على جو العبادة أهم. الكيان البشري بكامله مشاركاً فيها



وهو اخلشوع، وجتمع الذهن أكثر وتساعده على إدراك معاين العبادة، هكـذا  
  .وتبتعد عن جو العادة. تصري العبادة مبعرفه

  
أنّ ركبتـها  : "يقول القديس غريغوريوس الالهوتـي عن أخته القديسة

ويروي كتاب بستان الرهبان أنه عندما توفّى أحد ". تصلّبت من كثرة الركوع
الرهبان، دخلوا غرفته فوجدوا األرضية اخلشبية أمام األيقونة حمفورة من كثـرة  

  .السجدات اليت كان يقوم ا
  

لذلك يستغرب البعض منا أحياناً مشهد بعض املصلّني يف الكنيسة وهـم  
واألغرب من ذلك مشهد سيد يضع رجالً . جالسون طيلة الصلوات والطقوس

هذه مشـاهد  . ليت يف فصل الصيف ز مروحة اليدعلى األخرى، أو السيدة ا
ملسـرحية  " مشاهدين"وإنما " عابدين"تعين أنّ هؤالء السادة والسيدات ليسوا 

  .كما يتابعون شاشة التلفزيون" ويتابعوا. "الطقس
مىت نقف يف القداس أو يف الصلوات، ومىت جنلس؟ ال قانون عام علـى  

دائماً هيبة وخشوعاً وحنين الرأس ونسجد ولو  لكن املفهوم هو أننا نقف. ذلك
وجنلس عندما . باالحنناء فقط يف العبادة العامة، وربما لألرض يف عبادتنا الفردية

هلذا عندما تكون صلواتنا لفترة طويلة حناول أن جنلس عند تـالوة  . نتعب فقط
ـ  ع بعض الصلوات ونقف أغلب الوقت خاصة عند قراءة الكتاب املقدس أو رف

  .التضرعات احلارة مع الكاهن
املعيار األساسي يف العبادة هي أن تكون حقيقية، أي من كـلِّ القلـب   

جيلـس اإلنسـان يف   . والنفس والذهن، وهذا يعين أيضاً بكلّ قدرتنا اجلسدية
إنّ تفشي عادة اجللـوس  . ويقف ويسجد بكامل طاقته. الصلوات عندما يتعب

طابع الذهنـي يسيطر على الصالة وجيعلنا أقرب إىل الدائم يف الكنائس جيعل ال



إن اجلسد يتوق إىل اهللا بلغة داؤود . إىل تقدمي عبادة يف املعبد منهحضور مسرح 
  ".عطشت إليك نفسي وتاق إليك كثرياً جسدي... يا اهللا إهلي: "النيب

   عـذب وحـار يصري هناك وقع خاص من منظار هذا احلماس الروحي
 النحين رؤوسـن : "ت الكاهن أو الشماس يف الكنيسة حني يعلنلكلمات ونداءا

للمسيح ملكنا وإهلنـا "، أو عندما يبدأ القارئ بـ"للرب ونركع نسجد هلم ."
وهذه االحنناءات والسجدات جتعل كياننا كلّه يصلّي ويعبر عن إكرامه وسجوده 

أي بعمق ومن كلّ الكيان -هللا بالروح واحلق .  
 ـنيآم
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  لوكيكهنوتنا امل
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لعلّ من أكثر املواضيع حساسية وأمهية أيضاً، هو موضـوع مشـاركة   

أحياناً إىل حدود وتصل املشكلة يف هذا املوضوع . العلمانيني يف حياة الكنيسة
فيبدو . غري مقبولة، والسبب يف ذلك غياب الرؤية الكنسية احلقيقية حول ذلك

إدارة شـؤون  "مرات أنّ هناك شبه صراع بني اإلكلـريوس والعلمـانيني يف   
  "!الكنيسة

ولعلّ اخلطأ يبدأ من األساس الالهويتّ، الذي يفصـل بـني الكهنـوت    
 (وس وكهنوت اإلكلري) العام(امللوكيني ميلكـون  ). اخلاصإذ نعترب أنّ العلماني

وقد يبدو . اخلاص -"سر الكهنوت"الكهنوت امللوكي بينما اإلكلريوس ميتلك 
غريباً للبعض أن يتكلّم إكلرييكي عن كهنوته امللوكي ألنـه مـن الكهنـوت    

اخلاص!  
لـذي  إنّ من أهم املمارسات الطقسية يف حياة الكنيسة األرثوذكسية، وا

يغيب يف الكنائس األخرى، هو دمج األسرار األساسية الثالثة زمنياً، أي إمتـام  
يف وقت واحد مباشرة مع طقـس  ) املعمودية، الشكر، املريون(األسرار الثالثة 

وتوصلُ الكنيسة األرثوذكسية إىل هذه اخلـربة مل يكـن ألسـباب    . املعمودية



ولعـلّ  . ص لدور املسيحي ولغاية حياتهاجتماعية، إنما نتيجة الهوت وفهم خا
العلمانــي  "يف هذه املمارسة يكمن اجلواب على السؤال حول دور كلّ من 

  .يف الكنيسة" واإلكلريوس
ال شك أنّ للعلمانـي دوراً يف حياة الكنيسة، وأنّ لإلكلـريوس دوراً   

رثوذكسية أيضاً، لكن ما هو الفارق؟ وهل هناك من متييز؟ وما هي املمارسة األ
احلقيقيّة اليت ال ترى يف الدورين من تناقض أو صراع، وإنما ترى ضرورة إحياء 
دور كلّ مسيحي معمد ككاهن للعلي؟ هل هناك تقاسم على األدوار، أم هناك 

أم أنها " إدارية"تناغم، أو تكامل؟ أو تراتبية؟ وهل احللول املطروحة هي مسألة 
 إكل(ذات بعد عميق كنسيا )يزيولوجيمن ؟ هذه وغريها، أسئلة عديدة تستحق

التأمل مبفهوم األسرار اإلهلية اليت تكون حياتنا وتعطينا موقعنـا يف الكنيسـة،   
  .وبالتايل حتدد دور كلّ منا

إنّ سر املعمودية هو احلدث الذي يضمنا بنعمة الروح القدس إىل جسد 
تغذّي أعضاءها بدم السيد وجسـده  ولقد رأت الكنيسة أن . الكنيسة -املسيح

حنيـا ونتحـرك   "الكرميني منذ حلظة دخوهلم إل هذا اجلسد، ألنه ذا الغذاء 
ولسنا هنا بصدد مناقشة ضرورة البدء باملناولة من يـوم املعموديـة،   ". ونوجد

وإنما تتطلّب خصوصية موضوعنا التوقّف عند ممارسة الكنيسة األرثوذكسـية  
  .نح سر مسحة املريون املقدس مباشرة مع املعموديةالفريدة يف م

تكونـون يل مملكـة   : "إنّ بطرس الرسول يكرر عبارةً من سفر اخلروج
ورغم ذلك كان الكهنوت يف العهد القدمي عمالً وقفـاً  . ٦٠"وأمة مقدسة كهنة

. ومل يصر هذا الكهنوت عاماً إالّ يف زمن العهد اجلديـد . ٦١على سبط الوي
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وهـو  . "كهنةً للعلي) يسوع(يع املؤمنني يصريون اآلن بعد متقدمهم هكذا مج
مرساةٌ للنفس مؤمتنةٌ وثابتة تدخل إىل ما داخل احلجاب، حيث دخل ) يسوع(

ألجلنا صائراً على رتبة ملكي صـادق رئـيس كهنـة إىل    " سابق"يسوع كـ
كهنـوت   "أنتم: "هلذا يعمم بطرس هذا الكهنوت على مجيع املؤمنني. ٦٢"األبد

هكذا حبسب بطرس وبولس يشترك كلّ املـؤمنني يف  . ٦٣"ملوكي أمة مقدسة
  .املذبح مع يسوع رئيس الكهنة األعظم على رتبة ملكي صادق

كان سر املسحة يف العهد القدمي حمصوراً بامللوك أو الكهنة أو األنبياء من 
ية جعال من لكن العهد اجلديد وممارسة كنيستنا األرثوذكس! بني مجيع الشعب

مجع سر املعمودية والشكر واملريون معاً دليالً على أنّ كلّ معتمد صار علـى  
دات اومل تعد هذه املواهـب فـر  . كاهناً وملكاً ونبياً) أو مفروزاً ليصري(الفور 

لبعض األفراد من الشعب، ويوحنا احلبيب يفرز غري املؤمنني عن املؤمنني قـائالً  
أما أنتم فلكـم  "وذلك بناء على سر املسحة " مجيعهم منا ليظهروا أنهم ليسوا"

إىل كلّ املـؤمنني  " أنتم"وهنا تشري . ٦٤"مسحة من القدوس وتعلمون كلّ شيء
يف العهد اجلديد كلّه " شعب اهللا"لقد صار . وليس إىل الرسل أو الكهنة حصراً

م امللوكيكهنة وملوكاً وأنبياء؛ يشاركون يسوع يف كهنو.  
يف " كـاهن "إىل " املعتمد"ر مسحة املريون املقدس هو سر تكريس إنّ س

، "نبـوءة "وموهبـة  " ملوكياً"رتبة الكهنوت امللوكي، وسر يهب املعتمد حقّاً 
ومـن  . ولكن بالوقت ذاته، جيلب هذا التكريس معه كلّ املسؤولية اليت تلحقه

"صة" خدمة"أي شعب اهللا خيرج البعض إىل " مسحاء الربيف الكنيسـة   خمص
فما . باملعىن اخلاص والطقسي للكلمة" كهنة"تعتين بالتعليم والطقوس، فيصريون 
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هلذا على سـبيل  . مييز الكاهن عن املؤمن هو نوع اخلدمة وليس فرقاً أنطولوجياً
املثال، إذا ما ترك أحد الكهنة األرثوذكس الكهنوت لسبب ما، فهـو عنـدها   

يفقد مباشرة املوهبة والنعمة، وهلذا فهو ال حيمـل  وبالتايل " اخلدمة"يفقد هذه 
، وميكنه أن يتزوج، بينما إذا ترك أحد كهنة الغربيني هذه اخلدمة، "كهنوتاً"بعد 

ويعترب كاهنـاً  ) أنطولوجياً(فإنه بالنسبة هلم حيافظ على هذه الصفة الكهنوتية 
دينا هو موهبة مبعـىن  فالكهنوت ل! متوقّفاً عن اخلدمة، وال حيق له بعد الزواج

  .اخلدمة
كلمات شـعرية   -"ملك، كاهن، نيب"-ال تشكّل هذه املواهب الثالثة 

لكنها تعبر متاماً عن طبيعة وواجبات وحقوق كلّ . مجيلة أو لغة ليتورجية مبهمة
إنها الكلمات الوحيدة اليت جتيب علـى األسـئلة   . معتمد ومؤمن يف الكنيسة

علمـاً أنّ الهوتنـا   . لريوس ودور العلمانيني يف اخلدمةالعديدة حول دور االك
هنـاك الكهنـة   ). علماينّ، اكلريوس(األرثوذكسي ال يستخدم هذه الكلمات 

املؤمن، وهذا الشعب حيمل نعمةَ ومسؤوليةَ امللك والكاهن " شعب اهللا"وهناك 
 .هي عبارة من يسوع موجهة لكـلّ الشـعب  " اذهبوا وبشروا األمم. "والنيب

موجهة للرسل ومن شرطنوهم بوضع ..." من غفرمت خطاياهم تغفر هلم"ولكن 
، إنه إنسـان  "املرسل"كلّ معمد نال مسحة الروح صار رسوالً مبعىن . األيدي

بشاري بطريقته اخلاصة، وهذه البشارة هي غاية حياته وهي شهادته يف العـامل  
و القربان الذي يرفعه املؤمن هللا الذي يعمل ويعيش فيه، وهذا العامل املبشر منه ه

  .ككاهن يف كلّ قداس إهلي" ذبيحةَ التسبيح"
كما كانت املسحة تعطى لألنبياء لتجعلهم ملوكاً أنبياء، هكذا يمسـح  "

، "اآلن املسيحيون باملسحة اإلهلية ليصريوا ملوكاً وأنبياء وخدمة أسرار مساويـة 



هكـذا إذن  . ٦٦حلارث أسقف قيصريةومعه أيضاً ا ٦٥يقول القديس مكاريوس
  .يعطي سر املسحة ثالثة مواهب، امللكية والكهنوتية والنبوية

  
  املوهبة امللكية

يف اإلنسـان هـي   " صـورة اهللا "يعترب القديس يوحنا الذهيب الفـم أنّ  
فكما أنّ اهللا هو ملك السماء واألرض واملنظورات وغري املنظورات، ". ملوكيته"

ويعتمد على . سان هو على صورته ملك األرضيات وكلّ املنظوراتكذلك اإلن
لنصنعن اإلنسان علـى صـورتنا   "كلمات الكتاب املقدس، أنه بعد أن يقول 

وهو يعتـرب هـذه   ...". فيتسلّط على طري السماء ومسك البحار"يتابع " ومثالنا
وعلى عامله الروحي ة سلطة له على العامل املاديها سلطة . أيضاً السلطة امللكيإن

هلـذا  . من جهة أخرى) الرغبات واألهواء(على اخلليقة من جهة وعلى الذّات 
وهذا البـهاء  ". البهاء امللوكي"اإلنطاكي القدمي عبارة " تقدمة القداس"يرِد يف 

. يعين السلطة على املادة والرغبات، أي التحرر من عبودية العـامل والعامليـات  
خدمة حياة اإلنسان الروحية، والرغبات البشرية كلّها موجهة يف  فالعامل كلّه يف

والروحي احلقيقي ة غلبة الروح على . سبيل إرواء العطش اإلنسانـيها ملوكيإن
يأيت الشـيطان  : "يسوع ملك إذ قال. املادة، عكس عبودية اإلنسان للماديات

لكية اليت تأيت من حرية أبنـاء اهللا،  إنها السلطة امل". وال جيد سلطان فـيّ شيئاً
لإلنسان سلطة ملكية بقدر ما يستطيع أن يسـود علـى   . أي من طهارة احلياة

وكذلك يقـول القـديس غريغوريـوس    . ٦٧العامل الذي حوله والذي داخله
ة هي : "النصيصيا من العامل، ألن احلرير رغباة النفس مبقدار حترتظهر ملوكي
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العامل وسيده، خلق ليسـود فيـه   " ملك"إن اإلنسان هو ". وكصفة السادة املل
عندما يتعلّق اإلنسان بالعامل يسود العاملُ عليـه،  . ويتملّك عليه وجيعله مملكةً هللا

ولكنه عندما يقود العاملَ إىل غايته يصري ملكاً فيه؛ هكذا عندما يتحرر من غوايته 
ر من . فيه ميلك عليه، وإذا ما اخندع به يؤول إىل عبديتحر اإلنسان الروحانـي

العامليات وحبرية خياره يسري بالعامل كسيد له إىل غايته األخرية ليجعله ملكوتـاً  
وحدها تؤهل اإلنسانَ ألن يعـود  ) احلرية والسيادة(وهذه السلطة امللكية . هللا

فإنّ ملوكية ، يف تسبحة شكر، لذلك )اهللا(بالعامل الذي وهبه إياه اهللا إىل واهبه 
  .اإلنسان تؤهله إىل كهنوته

  
  املوهبة الكهنوتية

لذلك إنّ سر ". شيئاً هللا"من الدنيا " كلّ شيء"يرى الكهنوت امللوكي يف 
وليس هو جمـرد  " عالقة"مجال هذا الكهنوت أنه يعترب كلّ شيء حيمل إمكانية 

 شـيء يف العـامل   ال. والكهنوت الذي لإلنسان هو كهنوت احملبة! مادة عمياء
إنّ معيار قيمة . مستقلّ حبد ذاته، وقيمته ال تكمن يف مقداره أو فائدته وحسب

كلّ أمر يف الدنيا . أي شيء يف الدنيا هو احملبة اليت ميكننا أن نوجدها بيننا وبينه
، هذا يف إطار مـواد  "عالقة حمبة"وكلّ شيء فيها موجود لكي نقيم بيننا وبينه 

هذا هو سـر  ! باحلري يف اخلليقة العقالنية واحلرة اليت فيه، اإلنسان العامل، فكم
مل "الكهنوت الذي بدأ من عند اهللا أنه أحبنا وحنن بعد غري مستحقّني وخطأة، 

كلّ شيء يف الدنيا ليس موضـوع اسـتخدام   ". حنبه حنن لكنه هو أحبنا أوالً
هنوتية كهذه جتعل لكلّ شيء وجوداً وحمبة ك. واستهالك، بل باألوىل فرصة حمبة

هلذا يطلق اإلنسان على األشياء أمسـاًء  . كرمياً وتعطي هلذا الوجود معىن حقيقياً
اإلنسان على صورة اهللا، لذلك هو الكائن الذي يدخل . هلا، ليعبر عن عالقته ا

وتأخذ هذه العالقة بني . عالقة مع كلّ شيء ومع كلّ كائن حوله -يف شركة



هلـذا  . نسان وكلّ شيء حوله شكلها األمسى حني تصري تعبرياً عن شكره هللاإل
إنّ عبارة التقدمة يف القداس اإلهلي تلخص كلّ معىن احلياة البشـرية وتصـور   

كلّ هذا لك وهو مما لك، ونقدمه لك : "كامل حقيقة العالقة اإلنسانية بالعامل
اإلنسان كائناً حراً وحسب، ليس ". شكراً على كلّ شيء ومن جهة كلّ شيء

أو عقالنياً مفكّراً أيضاً، إنه بالتعريف االنثروبولوجي املسـيحي هـو كـائن    
حيي الشكر من كلّ شيء ومن جهة كلّ شيء يف العامل. ليتورجيأي ي.  

فأطلب : "٦٨املؤمن هو كاهن يقدم أوالً ذاته، وحبسب قول بولس الرسول
 أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية هللا إليكم أيها اإلخوة برأفة اهللا

حبسـب  . ، هذا ما يقدمه كلّ مؤمن يف القـداس اإلهلـي  ..."عبادتكم العقلية
إن الرهبان حني يقدمون بتوليتـهم تقدمـة   ": "الرسالة إىل الذين يف طرسوس"
): اينالقرن الث( Minucius Felixويورد ". يقومون بعمل كهنوتـي) ذبيحة هللا(
: وهاكم العبادة احلقيقية عنـد اهللا . إنّ كلّ من ينقذ نفساً من خطر يكهن هللا"

إنّ كلّ مـن  : "؛ وحبسب أورجينس٦٩"تقدمة الطهارة وبذل احملبة وحب احلقيقة
نال مسحة املريون صار كاهناً ويقدم ذبيحته احملرقة داخله مشعالً بيـده نـار   

أو محلنا صليبنا لنتبع املسيح، عندها نقدم ذبيحة  فإذا ما أنكرنا ما لنا،... املذبح
أو أحببت اإلخوة حلد بذل ذايت مـن  ... أو إذا ما بذلت جسدي. كاملة حمرقة

وإذا مـا  ... أجلهم، أو إذا ما جاهدت من أجل احلقيقة والعدالة حتى املـوت 
ملذبح اإلهلـي  مات العامل يل ومت أنا للعامل، حينها أقدم الذبيحة احلقيقية على ا

٧٠"وأصري كاهناً للعلي.  
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الذي يشري " تطهري الذات"الذي يذكره بولس الرسول، و" التقديس"إنّ 
. إليه دائماً األدب النسكي يعين تقدمي اإلنسان لذاته ذبيحة، فيصري هكذا كاهناً

ألوالدهـا   اشرطنتها تقـدمته " كاهنة"يسمي الذهيب الفم أم املكابيني السبعة 
القرن الثالـث  (إنّ قوانني هيبوليتس . لسبعة كذبيحة حمرقة الواحد بعد اآلخرا

كهنـوت  (تسمح للمعترفني والشهداء بإمتام األسرار اإلهلية كالكهنة ) والرابع
ال : "ويقول القديس غريغوريوس الالهوتـي. ٧١وذلك بشكل استثنائي) خاص

م إالّ من قدم ذاته قـبالً هللا  يستحق أحد الذبيحة والذابح ورئيس الكهنة األعظ
  .٧٢"ذبيحة حية

مبـا   ٧٣يشبه القديس يوحنا الدمشقي السيف الذي جيوز داخل العـذراء 
القداس اإلهلي، الذي يتم فيه العمل . ٧٤"دهناً مهراقاً"يورده سفر نشيد األنشاد 

بل هو ) االكلريوس(الكهنوتـي بشكله املطلق، ليس عملَ جمموعة من الكهنة 
، يقدم فيه كلّ املؤمنون عاملهم هللا تقدمةً وذبيحـة  )Λειτουργία(مل الشعب ع

إنّ حتويل العامل إىل ملكوت هو مهمة كهنوتية، كهنتها هم . شكر، رمحة سالم
أي كاهن يأخذ العامل كلّه ليعيـده  " كائن شكري"واإلنسان هو . كلّ املؤمنني

  .إىل اهللا تقدمة وذبيحة
  

  املوهبة النبوية
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النيب هو من يقرأ يف حوادث . يس النيب هو الساحر أو املبصر أو العرافل
إنه الذي مييز ويكتشف مشيئة ". إرادة اهللا"التاريخ العادية وجمرى احلياة اليومية 

لذلك ". الهوتـي"وذا يقترب التعريف السابق من معىن كلمة . اهللا ويذيعها
نسود على أهوائنا، وكهنة ألننـا نقـرب    حنن ملوك ألننا: "يقول إيكومينيوس

النيب حبسب تعريف ثيوفيلكتـوس  . ٧٥"ذواتنا، وأنبياء ألننا نعلّم احلقائق الكربى
ما خيتلف به الـنيب  . ٧٦"من يرى ما مل تره عني ويسمع ما مل تسمع به أذن"هو 

مني عن اإلنسان العادي، هو أنه يتكلّم ليس من عنده على عكس األنبياء واملعلّ
، ذه العبارة ابتـدأ  "هذا ما يقوله الرب". "عنديام"الكذبة الذين ينطقون من 

النيب هو رسول وصوت امللكوت يف العامل الـذي  . العديد من األنبياء تعاليمهم
لذلك فهو اسختولوجي ومسيانـي وجتديدي يف العامل الدهري ويف . ينسى اهللا

جيلب النيب . تبديل وجه العامل وحلضور امللكوتالنيب هو الداعي ل. مملكة قيصر
ويفقد النيب موهبته هذه حني حيافظ على . إىل العامل ما هو ليس منه بل من اهللا

املؤمن العادي والنيب خيتلفان . اإلميان لكن حلد ال يبخل فيه عن بعض التنازالت
الت أمام متطلبـات  على النعمة فيبيع احلق بالتناز" بازار"بأنّ األول يقبل بـ 

ويـؤمن أنّ  " أنّ امللكوت يغتصب اغتصـاباً "العامل وتياراته، بينما النيب يعرف 
النيب هو من ترجح عنده كفّة احلق ولكن . وهو من أتباعه" غلب العامل"يسوع 

إنه صديق العريس ال يفرح إال بزفاف العريس وهو يـنقص  . دوماً وليس ظرفياً
هو من فرز حياته ليصري مالكاً ميهد الطريق أمام جميء يسوع  النيب. ليزيد السيد

إنه يف العامل وليس من العامل، . الثاين، إنه السابق الذي حييا من أجل جميء اآليت
  .وليس هو أعظم من سيده حتى لو أبغضه العامل
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هذه الرسالة النبوية تسلّمنا إياها الكنيسة يف سر مسحة املـريون يـوم   
  .مودية باإلضافة إىل موهبة الكهنوت العام واملوهبة امللكية لإلنساناملع

* * *  
  

وهـذا الكهنـوت   . يتطوع البعض يف كهنوت خاص" شعب اهللا"ومن 
وهذا تقليـد يعـود إىل   ". األبوة"اخلاص حيمل موهبة وميزة معينة ليست إالّ 
ف وامليزات الليتورجية إنّ الوظائ. ٧٧القديس أغناطيوس اإلنطاكي املتوشح باهللا

وعلى حد مـا ورد يف  . يف سر الكهنوت تريد أن تعبر عن هذه األبوة للشعب
ألنه يلدنا مـن  ... إنّ األسقف هو بعد اهللا والدنا": "تعليم الرسل االثين عشر"

إنّ الكاهن احملروم خيسر هذا الدور . ٧٨"املاء والروح جمدداً إيانا وواهباً لنا التبني
وهلذا كانت الكنيسة يف قروا األوىل تنتخب هلـذا  . ذا متاماً خيسر كهنوتهوهل

ة  -السرالكهنوت والوالدة بالروح رهباناً أو رجاالً أصحاب مواهب روحي سر
عالية وعلى درجة من القداسة تسمح هلم بقيادة شعب اهللا ووالدته وضمه إىل 

ي اإلهليالتبن سر.  
  

يف الكنيسة رجال ونسـاء أهلتـهم مواهبـهم    وعلى ذلك تواجد دائماً 
الروحية دون أن حيملوا رسالة خدمة األسرار املقدسـة،  " األمومة"أو " لألبوة"

اً لذلك. أي الكهنوت اخلاصهناك جند العديـد مـن   . وتبقى األديار مثالً حي
الرهبان اآلباء وبينهم العديد القليل جداً كهنةً، يتراوح عددهم ويتناسب مـع  

لذلك ليس للراهب درجة كهنوتية خاصة بل هـو  . حلاجات الليتورجية للديرا
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احلقيقي لشـعب اهللا  . مثال للكهنوت العام امللوكي وهلذا إنّ الكهنوت امللوكي
وليس لـدينا  . وللرهبان والراهبات ذو أبعاد روحية واحدة يف جوهرها وغاياا

والعلمانيني وروحانيـة لألقويـاء   روحانيتان، روحانية للضعفاء ) األرثوذكس(
إنّ متطلّبات احليـاة الروحيـة   ! الرهبان والكهنة، كما جيري يف الغرب عموماً

. بالتسـاوي ) الكهنـوت امللـوكي  (ومطلوبة منهم ومواهبها ممنوحة للجميع 
  !االكلريوس هم بذلك متساوون يف الدعوة، من حيث املبدأ -والكهنة
  

وم بني ما يطلـب مـن الكـاهن أو مـن     لكن الفرق الذي نالحظه الي
هـذا  . مل يكن حاصالً يف ذهن اآلباء القديسني ويف تقليدنا املقدس" العلماينّ"

بدأ يظهر ليس يف الربية وإنما يف املـدن،  " االكلريوس والعلمانيني"التمييز بني 
ة يف القرن الرابع بعد تنصري اإلمرباطوريمـن   . ةوخاص حينها ظهرت طبقـات

ومـن كـلّ   " الطريق الضيقة املؤدية إىل احلياة"سيحيني تريد أن تستعفي من امل
متطلّباا ومثالياا، وبذلك بدأت ختلق درجة جديدة من اخللقيات املسـيحية  

لقد ميع هـؤالء  ! املخلوطة بالتنازالت، مدعية بذلك إنها درب احلياة العلمانية
 االكلـريوس يف   -العام، وأعادوا للكهنـة متطلّبات وصورة الكهنوت امللوكي

وهكذا مع الوقت تنحى الكثري مـن  . الروحية" املثاليات"كهنوم اخلاص تلك 
عن عمق دعوته الكهنوتية امللوكية، بينما صارت ضرورة انتخاب " شعب اهللا"

جتعل من صـورة  ) الًامللوكية أو(الكهنة بشروط حتقّق صفاء الدعوة الكهنوتية 
وازداد عدد املؤمنني من شـعب اهللا  . عموماً حمصورة يف الكهنةالعام هنوت الك

الذين يسلكون دنيوياً وليس كهنوتياً حبسب دعوم، وتضخمت احلاجـة إىل  
يـتعلْمن شـعب اهللا   "! بالعلمانيني"كلريوس ينفرز إىل الرعاية والعناية إ -كهنة

ويبلغ ). خطأً(الكهنوت اخلاص  مبقدار ما يبدو الكهنوت العام وكأنه حمصور يف



هذا اخلطأ حدوداً غري مقبولة حني خيصص القداسة أيضاً بالكهنة أو حلد أبشع 
  .ينظر فيه إىل العلمانيني نظرة دونية وكأن القداسة ليست هلم وال هي غايتهم

  
االكلرييكي هو إنسان خمتار ومصطفى من  -)الكهنوت اخلاص(الكاهن 

روحية من الكهنة امللوكيني، وذلك حني تنتدبه الكنيسة إىل أصحاب املواهب ال
جيب وإذا ما كان . خدمة ليتورجية وتعليمية خاصة، عرب سر الكهنوت املقدس

فهذا ال يعين العكـس، أنّ املواهـب   " املواهبيني"بني من انتخاب االكلريوس 
ص جيب أن يكونوا إنّ أعضاء الكهنوت اخلا! الروحية حمصورة يف االكلرييكيني

من خرية أبناء الكهنوت العام، نعم لكن اخلاص ال يلغي العام من حيث املواهب 
  .الروحية
  

وأمـا  : "هناك عدة تفسريات لكلمات بولس الرسول إىل أهل كورنثوس
فجسد املسيح وأعضاؤه أفراداً، ولقد وضع اهللا أناسـاً يف  ) مجيع املؤمنني(أنتم 

قوات وبعد ذلـك مواهـب   "مث  ٧٩"ثانياً أنبياَء ثالثاً معلّمني الكنيسة أوالً رسالً
يبدو من كالم بولس يف ذلك الفصل أنّ رعية كورنثوس كانـت  ...". الشفاء

تعاين من فوضى واضطرابات وخلل يف التنظيم الكنسي، هلذا يرسل بولس هلم 
ودرج يف عصور . نيأوالً رسالً وثانياً أنبياَء وثالثاً معلّم: هذه الكلمات الواضحة

) تالميذ املسيح(سابقة التفسري أن هذه الدرجات تقابل متاماً درجة الرسل أوالً 
وبعـدها تـأيت   ). معلّمني(وثالثاً الكهنة ) األنبياء(ومن مثّ ثانياً درجة األسقف 

لكن الفهم األرثوذكسـي  ...! درجة املواهبيني من الشعب وهي درجات دنيا
عند بولس ال يشري إىل " أنبياء"ألن معىن كلمة . اماً هلذا الشرحهلذه اآلية مغاير مت
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إىل وجود ) ٢٩، ١٤(ودليل ذلك أنه يشري يف كلّ النص وخاصة يف . األسقف
أما األنبياء فليـتكلّم اثنـان أو ثالثـة    "أكثر من نيب يف كورنثوس حني يقول 

د لكلّ رعيـة  بينما كان العرف الكنسي وما زال حيد...". وليحكم اآلخرون
إن إيراد هذا العدد من األنبياء يفترض بديهياً أم مل يكونوا مجيعاً . أسقفاً واحداً

  . أساقفةً أو حتى كهنة
  

، بلغة بولس الرسول، مل تكن تعـين آنـذاك   "نيب"أو" رسول"إن كلمة  
التدبري اإلهلي انكشف هلم سر ة، بقدر ما كانت تشري إىل مندرجات كهنوتي .

، أي الكشف اإلهلي "سر املسيح"ذلك يف رسالته إىل أهل أفسس خيربهم عن ل
لرسـله  "كما أعلـن اليـوم   ) يف األجيال(وسر التدبري، الذي مل يعلن سابقاً 

هو من رأى " الرسول"ومن ذلك ندرك أنه أوالً، . ٨٠"القديسني وأنبيائه بالروح
بشارته على األرض أو مـن  يسوع يف جمده، وذلك خالل السنوات الثالثة من 

ظهوراته بعد قيامته، لذلك يسمي بولس نفسه جبرأة رسوالً رغم أنه مل يكن مع 
هو من عاين الكشف اإلهلي ويعـاين  " النيب"وثانياً، . يسوع يف حياته األرضية

وإن كنا قد عرفنا املسيح حسب اجلسد لكـن  . "الرب يسوع روحياً يف جمده
وهذه املوهبـة النبويـة   . ٨١"بل حبسب اد"سب اجلسد اآلن ال نعرفه بعد حب

هي للكهنوت امللوكي أيضاً وليست حصـراً  ) معرفة سر التدبري واإلعالن به(
على االكلريوس ككهنوت خاص، رغم أنّ املنتخب إىل الكهنوت اخلاص جيب 

ا فهم أعضـاء هـذ  " املعلمون"ما ثالثاً، أ. ويفترض أن يكون من هؤالء األنبياء
اجلسد الذين مل يصلوا إىل رؤية يسوع يف اد ولكنهم قادرون على التعلـيم  

  .واملسامهة يف البشارة
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لقد عذّب الكنيسةَ يف عهود عديدة اختيار كهنة وأساقفة ال يتحلّون ذه 
فكيف نفرز للكهنوت . املواهب الروحية املطلوبة من اجلميع وتأكيداً يف الكهنة

فظوا على مواهب كهنوم امللوكي أوالً؟ هـذا السـؤال   اخلاص مؤمنني مل حيا
فاملواهب املطلوبة يف االكلريوس ليست ! طُرح يف تاريخ الكنيسة مرات ومرات

مواهب فوق ما هو يف الكهنوت امللوكي العام، ولكن جيب أالّ تكون أدىن من 
، مث فرزته أوالً" نيب"االكلرييكي يف ضمري الكنيسة هو مثل الرسول وهو . ذلك

  .الكنيسة إىل خدمة حياة التقديس والرعاية والتعليم
لقد تأزمت املسألة، أي املفارقة بني احلاجة إىل أساقفة وكهنـة وبـني   
 يس مسعان الالهوتـية املُشترطة قبل ذلك، خاصة يف زمن القداملواهب الروحي

ة الكنسـية  احلديث وحتى زمن القديس غريغوريوس باالماس، ومتخضت اخلرب
، أي ممن سهروا )كإطار عام أكيد(إىل نتيجة اختيار األساقفة من الرهبان فقط 

على احلفاظ على مواهبهم الروحية امللكية والكهنوتية والنبوية ومل يطلبوا شـيئاً  
  .إال الواحد الذي احلاجة إليه

إنّ هذا التطور الغريب والدخيل على حياة الكنيسـة، والـذي يفسـد    
، أي حصر املواهب الروحيـة يف االكلـريوس دون   )اكليزيولوجيتها(بيعتها ط

، متَّ "الطبقـتني "العلمانيني، أو باحلد األدىن إدخال متييز كبري يف املواهب بـني  
حيث مل تعـد  . بسبب من الرخاوة الروحية اليت صارت مقبولة لدى الكثريين

صر واهللا ويعـيش النـاس   القداسة هي اهلدف املنشود، وحيث خيلطون بني قي
يف دهرية خاضعة للمادة ومستكينة للعامل بدل أن حيملوا رسـالة  " املسيحيون"

  .تقديس العامل والكهن فيه
  

مل يكن سر مسحة املريون يعطى مع سر املعمودية سابقاً، بل كان حصراً 
ـ    تم للمستنريين واألنبياء من املهتدين إىل املسيحية ، أي كـان للتأكيـد واخل



)confirmation (حسب عضواً يف جسـد  . على مواهب اإلميانكان املؤمن ي
مثّ الحقاً كان يوهب ختم سر مسحة املريون تثبيتاً على . املسيح يوم املعمودية

  .استنارته وفهمه لسر التدبري ورؤية يسوع وجمده
لكن الكنيسة، وبعد أن صارت جمتمعاا مسيحية وصارت املعموديـة ال  

عطى ملهتدين من أديان وثنية كما يف السابق، بل تعطى املعموديـة ألطفـال   ت
عائالا مسيحية، عندها مل جتد معىن لتأخري املناولة أو تأجيـل سـر مسـحة    
املريون، ألنّ هذا الطفل املولود مل ينجبه أهله إالّ هلذه الغاية، الستنارته ونبوتـه  

ال . ك هي احلاالت الفاشلة وليست الطبيعيةوكهنوته، واحلاالت اليت ال حتقّق ذل
يتزوج املسيحيون وينجبون أوالداً لكي يتركوهم للقدر، بل من حلظة الـزواج  

إنّ ربط سر . حيلمون وخيطّطون وخيدمون سر إجناب قديسني وأنبياء يف الكنيسة
مسحة املريون بسر املعمودية هو فرصة ذهبية، لكن إذا ما أضـعنا جوهرهـا   

كما هي كلّ األسرار الكنيسة نعمة، كـذلك سـر املـريون    . ارت دينونةص
! وميزة النعمة، بسبب من مثنها الغايل، أنها حني تفسد تصري فضـيحة . املقدس

وهلذا تتعاىل هنا وهناك أحياناً صرخات حول تناقضات يف ممارسـة األسـرار   
ية يف بعدها الروحي لكن احللّ هو ممارسة هذه األسرار اإلهل. وهذا حق! املقدسة

  !احلقيقي وليس يف شكليات ظاهرية يف إطار العادة والطائفية
لكي تخربوا  ،"جنس خمتار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة) مجيعاً(أنتم "

  .بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إىل نوره العجيب، يتابع بولس الرسول
 آميـن



        

  يف الكنيسة اجلماعيالعمل 
 -  الشقاق دة وسبب الوحسر -  

  
  

. هـا مـع اآلخـرين   يطبيعة حياة اإلنسان قائمة على العالقات اليت يبن
"يسوع للشيطان يف التجربة علـى  ". اإلنسان كائن اجتماعي لذلك قال الرب

فاإلنسان ليس مبا يأكل أو يشرب،  ...".ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان: "اجلبل
حيـاة فـالن    لكي نـربهن أنّ . فقط هوحياته ال تقاس من ذلك وال تقوم علي

حني نشري  ،بل باألحرى. داًه يأكل أو ينام جينال ميكننا أن نثبت فقط أ ،سعيدة
السعادة  انإىل سعادة احلياة نعين باألغلب العالقات الطيبة والصداقات اليت تعطي

صور  من أحياناً الغىن هو صورةٌ غياب الفقر املادي وامتالك رغم أنّف .احلقيقية
 .فإن ذلك ال حيتوي كلّ معىن احلياة السعيدة أبداً، السعادة

كيف حنيا سعيدين إذن مع بعضنا البعض؟ كيف نعمل سويةً؟ وكيـف  
كيف  ؟ولسعادته احلقيقية العميقة أيضاً ،لسعادة اآلخرين يصري الواحد منا سبباً

اإلنسان ما دام  ؟يعيش عديدون دون شقاقات؟ وما هي أسس الوحدة بني الناس
التعدد والكثرة هـي   مع اآلخرين؟ أم أنّ "واحداً"فكيف حييا  "وحيداً"ال حييا 
ـ  .ليس هذا يف القصد اإلهلي !احاش؟ أسباب شقاقات وصراعاتحكماً  ز تتمي

 مدعوون العديدين ويف أنّ ،"الوحدة يف التعدد" عن مبفهومهااملسيحية بالذّات 
  .ليصريوا واحداً

  



وحيداً،  مع أن يكون اهللا فرداً  الواحد لدينا ال ينسجم أبداًهلذا مفهوم اهللا
مفهوم الوحدة لدينا، حتـى يف   "!ميكن هللا أن يكون واحداً إذا كان وحيداً ال"

، آب وابـن  فـاهللا . اهللا، يقوم على وحدة كيان وليس على عزلة كائن وحيد
وألوهيـة   وروح قدس، يف اتحاد كامل دون شقاق أو خالف، وإنما يف وحدة

ـ  .واحدة ة طلـب لنـا  هلذا عندما رفع يسوع صوته لآلب يف صالته الوداعي 
 -٢١ ،١٧يوحنـا   ، أنظرالثالوثأي " ( كما حنن"وأضاف  "ليكونوا واحداً"

تقوم الوحدة إذن من انفتاح األول على اآلخر وليس من إبعاد الواحـد   .)٢٣
  .، واخلطيئة تلد العزلة"اخلطيئة"فالعزلة هي . لآلخر

 يف والتعدد والكثرة مهـا  ،تنوع الكون العجيب هو عمل اهللا اخلالق إنّ
امنـوا  ": لذلك قـال . اإلنسانالكون واملخطّط اإلهلي الصاحل من أجل وحدة 

 .ففي العمل اإلهلي تتحقّق الوحدة عن طريق الكثرة. "األرض وامألواواكثروا 
كلّ البشر والكون كلّـه يف   قصد اآلب يف التدبري اإلهلي كلّه هو أن جيمع إنّ

أهم ما ميكن أن ننطلق به يف املفهوم املسيحي للوحدة، هو أنهـا   .الواحد االبن
وإنما .  ال يعين أن يكون وحيداً واحداً الشخصفلكي يكون ، "تحاداال"تعين 

فالوحدة . العزلة عكس الوحدة متاماً. حد مع آخرأن يت عليه على العكس متاماً
هلذا تقوم املسيحية على وجـود  . األطراف املتعددة وليس إقصاًء هلا هي اتحاد

اجلحيم يف املسيحية هـو الوحـدة مبعـىن الوحشـة     . اآلخر وليس على عزله
  .والفردوس هو جناح االتحاد، أي أن نكون حنن املتعددين واحداً. واالنعزال

ليجمـع  "أي  ،"احليـاة بامسـه  "قد جاء يسوع بالذّات لتكون لنا هذه ل
١٤ ،٢س فسأ( واحداً وليصنع من كلّ الشعوب جسماً ،"قني إىل واحداملتفر- 
بلغـة املفـرد قبـل    ) وهم عديدون(هكذا يظهر اهللا ينادي آدم وحواء . )١٨

كيان واحد كوواحدة، ليس كفرد واحد وإنما كحياة . السقوط، أي كواحد
بينمـا خلـق اهللا   . دأي كعديدين يف اتحاد واح ،يقوم بتحقيقه اثنان أو أكثر



كلّهـا  … ة والرغبـات  خطيئة اإلنسان، األناني العديدين ليصريوا واحداً، فإنّ
ل آدم نفسه عن حـواء منـذ اللحظـة األوىل    صكانت متزق وحدة البشر، فف

ة بل محللخطيئة، ومل حيمل معها املسؤولياها مبفردها وبروبينمـامل   .ر ذاتهلها إي
سؤوالً عن أخيه األصغر كان اهللا يسأله أين أخـوك؟  يعترب األخ األكرب نفسه م

وهكذا تكاثرت اخلطيئة . احلياة له يف هاً إليه كمسؤول عن أخيه وشريكمتوج
ى تبلبلت األلسنة يف بابل وتفرقت الشعوبحت.  قـت  وزادت الشـقاقات ومتز

وإذا  .الوحدة اإلنسانية بسبب واضح يشري إليه الكتاب املقدس، وهو اخلطيئـة 
ه علينا أن نضاعف واحلروب، فإن اخلالفاتبه عذّتو كاًمفكّ يـكان عاملنا احلال
اجلهد لكي نقوالشقاقات ي روابط الوحدة وننـزع أسباب .  

  
ة ابط عديدة يف الدنيا حتاول أن جتمع الناس، منها الروابط العرقيروهناك 
ى املصاحل والشركاتأو السياسيـدف إىل  ولكن تبدو كلّها . ة أو حت ها الأن

ما إىل تكوين كتل إذا ما اتة، وإنحدت مع بعضها تفصل نفسـها  وحدة حقيقي
دون أن تلغـي   ،الوحدة الكونية احلقيقية اليت جتمع الكلّ إىل واحد .عن سواها

حيث جيتمع اجلميـع دون أن  . هي الدعوة الكتابية ،شخص وفرادة كلّ واحد
وأهم مبدأ يف هذه الدعوة  .الكلَّ سمئ القجيز ينصهر اجلزء يف الكلّ، ودون أن

سة، الذي يغيب عن األيدلوجية املقدعنصر  ات والطرق األخرى، هو أنّالكتابي
فوحدة بشرية بني الناس بغياب اهللا ليست . اهللا ذاته الوحدة بني البشر ليس إالّ

جيتمعـون  " نيدين حر لنا البشر متوحيصو االرؤي سفر .يف رأي الكتاب ،ممكنة
  ).٩، ٧( "حول احلمل

ة يعطي صورة مجيلة تفسر لنا طريقنا إىل غزأسقف القديس دوروثيوس  
املتعددة الـيت  الدائرة بنقاط  ه الناسفيشب. لنصري واحداً نسري وكيف ،"االتحاد"

ـ فكلّ .واهللا هو املركزيطها، ن حمتكو ما تباعدت النقاط عن املركز كلّما تفتت 



حني تقترب كلّ  ،بينما على العكس. ط وتباعدت النقاط عن بعضها البعضاحملي
 .أكثـر بعضها البعض  إىل نشدحد ببعضها وتحينها تت ،اهللا –نقطة إىل املركز 

حني يقترب كلّ إنسان من اهللا وحييا يف رضاه ووصاياه حينها تغيب اخلطيئـة  
  .سبب الشقاق

تكوين (لبشر هو وضع طبيعي تنوع اللغات واألعراق والظروف عند ا إنّ
 .اخلطيئة هي اليت جتعل هذا الغىن سبباً ومصدراً للصـراعات  أنّ إالّ .)٢٨ ،١

الذي يفصل الناس عن بعضهم البعض والذي جاء " ياج العداوةس"اخلطيئة هي 
الوحدة ال تقوم من العزلة إنمـا مـن    ).١٨ -١٤ ،٢ سفسأ( يسوع ليهدمه

وليس  ،وحشة وإنما ممارسة احملبة، أي غياب اخلطيئةسر الوحدة ليس ال. االتحاد
سبب بيكون والشقاق  ،غاية الفضيلةهي فالوحدة  .من خطيئة إال غياب احملبة

مـن   ، أين وحدم كما أوصاهمماملسيح  تالميذَ هلذا سيعرف الناس .اخلطيئة
  .خالل حمبتهم املتبادلة

  
صـل  وإنما حـني نت . ديتفرال تقوم الوحدة بيننا حني ينعزل الواحد أو 

أنظمة وأصول، وال ميكن لعديدين أن يعملوا  وهلذا التواصل طبعاً .ونتعاون معاً
 ألنّ ،متعددون ولكن طريقة عيشنا واحدة حنن معاً. كلّ واحد منهم ةقيطرب معاً

كلّ شيء . اًمع اهللا واحد اًووصايا واحدة وعهد اًواحد وإجنيالً اًواحد اًلنا روح
شيء يضع كالً منا يف هـذا   وكلّ ،"خطيئة"ذه الطريقة الواحدة هو خارج ه

أن نكـون  "واحملبة هـي   "ليس معاً"اخلطيئة هي أن نكون ". حمبة "الطريق هو 
  ."ًمعا

أي أن حيـب   ،معاً عليهم أن حيب بعضهم بعضاً املتعددونولكي يكون 
أضع اآلخر فـوق   نيعين أ" أحب". األول اآلخر أكثر من أي سبب يعزله عنه

الــ   قبل "أنت" الــ أي، "…مصلحيت-كراميت-راحيت" أمور عديدة مثل



منا إياه الكنيسة من فضائل للمارسـة، مثـل   تعلّ وهذا ال يتم بدون ما ."أنا"
  ...التواضع واملساحمة والصرب والتضحية

احملبـة هـي    ،احملبة ليست فضيلة من الفضائل. هناك فضائل وهناك احملبة
أي عندما نتواضع أمـام اآلخـرين    .تطبيق كلّ الفضائلوغاية يجة وحصيلة نت

هناك إذن خطيئـة أو  . حينئذ نكون قد أحببنا.. .ي هلمحوحني نساحمهم ونض
. ، واخلطيئة تنـزع احملبة"أبداً احملبة ال تسقط"فاحملبة تنـزع اخلطيئة ألن . حمبة

هكذا إذا نكون واحداً مبمارسة  .اقاحملبة رباط الوحدة واخلطيئة هي سبب الشق
واحملبة تعين . على هذه الطريقة عمل معاً إالّنال ميكننا أن . "احملبة"يف  الفضائل أي

وأن حنمل أيضـا   تنا،أي علينا حباً باآلخرين أن نصلب رغباتنا وأناني. الصليب
  . خطايانا وأوجاعنا" محلُ اهللا"وعاهام كما محل أوجاع اآلخرين 

على عتبة املواسـم  وحنن ذه الكلمات البسيطة اكم ل وإيأن أتأم أردت
كبري وذلك يف سبيل  لعمل مجاعي احملبة تشكّل لنا منطلقاً .واالحتفاالت القادمة
حتقيق أحالمنا الرعويى واحـداً   األعمال تستدعينا أالّ .ةة والتنمويخنسر وال حت

حنن حباجة للجميـع  . يف العمل اجلميع ، وأن نـزج"خوة يسوع الصغارإ"من 
ليس فقط لكي يعاونوننا يف األعمال العديدة، وإنما باألحرى لكي ال نكون يف 

  .لكي ال نكون أبداً عديدين بل واحداً. اخلطيئة وإنما يف احملبة
تون حنن عديدون ومشت .يناإذا ساحمنا وتواضعنا وضح إالّ لن نكون واحداً
لقد جاء يسوع لريفع من بيننا سـياج   .ي يف غياب احملبةطاملا حنيا يف اخلطيئة، أ

  ".ولنكون واحداً كما الثالوث"فعالً  جاء يسوع لنحب. العداوة هذا
  نـآمي



  

ةمواجهة مع احملب !  
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احملبة، هي أكثر املواضيع اليت جيري الكالم عليها وجيري اخلالف حوهلـا  

بوصف عالقاا ودوافعها بأنهـا  ) ربما دون استثناء(تقوم غالبية الناس . ضاًأي
ولعلّه من أقسى العبارات هـي  ! محبة، بينما يشك اآلخرون ذه وكذا حمبة

احملبـة  : "تلك اليت جتمع بني نقيضني، بني القلب وبني الكذب، أي تلك العبارة
و صدقها، فكما ال جيتمع النور مع الظلمة ال ألنّ أمجل ما يف احملبة ه"! الكاذبة

، ال بـل إنهـا   "احملبة الكاذبة"لذلك ال معىن للـ. جتتمع احملبة مع عدم الصدق
  .أبشع العالقات اإلنسانية ومرفوضة بتاتاً

  
تصعقنا عندما نفحص صدق حمبتنا يف عالقاتنـا،  " صدمات"هناك ثالث 

ونغلبها لن نعرف حقيقة احملبة وسنبقى ودون أن منر ذه الصدمات ونتجاوزها 
وهذه الصدمات اليت علينا أن نواجه ذاتنا ". احملبة الكاذبة: "يف حيز تلك املفارقة

  : ا ونتواجه عندها مع حقيقة احملبة هي
بحوليس أن ن بحنا نطلب يف احملبة أن نلذلك العديد مـن  . أوالً، أن

وعديـدون هـم مـن    . ن لقلّة حمبة اآلخرين هلمالناس يتشكّون دائماً ويعاتبو
وكثرية هي اخلـربات واللحظـات   . يشعرون أم حيبون أكثر بكثري مما يحبون

والعالقات اليت حني نقيمها نستنتج أننا حمبون جداً لكن اآلخرين مقصرون جداً 
سن األحوال وهذا يلحقه إما العتاب أو الصراع أو يف أح. يف مقابلة هذه احملبة



يف القلب، مربرين هذا الصـمت بتقـوى مزيفـة    " اجلرح"الصمت على هذا 
  .فريسية

! الوحدة والعزلة، مها الشعور الذي ينتاب مرات عديدة احملب كذا حمبة
واحلقيقة هي أنّ هذا اجلحيم هو نتيجة هـذه احملبـة   . غياب احملبة هو اجلحيم

لقد شبه اجلحيم بغرفة كلّها مرايـا أينمـا   ". تحمبة الذا"اجلحيم هو . اخلاطئة
وهذه هي حالة تلك احملبة الـيت  . إلتفَت اإلنسانُ إليها ال يرى إال وجهه وحده

عديدون يظنون أنّ . تشعر أنها تقدم الكثري وال يقابلها الناس مبا جيب أو يكفي
الظواهر برهاناً  وإنّ أكثر"! غياب حمبة الناس هلم"مشاكلهم يف احلياة ناجتة عن 

إنّ ". أنا أحبهم كثرياً لكنـهم ال حيبـونين  "على األنانية هو ترداد تلك العبارة 
" احملبة الكاذبـة "فحصاً دقيقاً وعميقاً لألمور يف هذه احلالة سوف يفضح هذه 

وهذا الكشف ليس أمراً سهالً على اإلطالق، ألنّ حامل . اليت حنملها يف داخلنا
لكنه جيهل أنه ! هو إنسان مقتنع من أعماقه بأنه حمب جداً" كاذبةاحملبة ال"هذه 

  !ميارس احملبة بشكل مغشوش
إنّ محباً كهذا حييا يف األمل واالنتظار، يف أمل العزلـة والعتـب علـى    

. اآلخرين، ويف انتظار تبدل اآلخرين وحتوهلم إليه بتلك احملبـة الـيت ينتظرهـا   
نّ السبب احلقيقي ليس يف حمبة اآلخر لنا ولكـن يف  وسوف يطول االنتظار أل

  .حمبتنا لآلخرين
والعزلة هي . واللقاء باآلخرين يتم عن طريق احملبة. اللقاء هو عكس العزلة

لكن اخلروج من العزلة واللقاء مع اآلخـر ال يـتم   . الشعور بأننا غري حمبوبني
وهذه املبادرة هي بداية احملبـة  . همباالنتظار وإنما باالنطالق، أي باملبادرة إلي

. احملبة املسيحية هي اليت تعرف أن تحب دون أن تسأل عن املـردود . احلقيقية
ما يتعبنا ليس غياب حمبة . وإن التطلّب حملبة اآلخرين هو أنانية وليس تبادل حمبة

حملبتهم  "التطلّب"ولكن روح ) وقد تكون موجودة لكننا ال نشعر ا(اآلخرين 



. احملبة هي حب اآلخرين". حب الذات"وهو باحلقيقة " حمبة"ونسمي ذلك . لنا
هلذا احملبة احلقيقيـة  . لذلك ال يستطيع أن حيب فعالً إال من تطهر من حبه لذاته

وكلمـا  . هي مسرية تبدأ من تطهري حب األنا، أي تفضيل الذات على اآلخر
  ".احملبة"ما صار قادراً على إجنلى القلب وطَهر أكثر كلّ

  
ثانياً، أننا خنلط بني احملبة الصادقة واحملبة الكاذبة، أي بني احملبة للذات عرب 

يرفض الكـثريون  . اآلخر وبني احملبة اليت ال تتطلّب أبداً ما لذاا بل ما لآلخر
ب ما من احل"ودرج عند كثريين القول . ومرات كثرية إدعاءات آخر مبحبته هلم

وأحب واحد صديقه فاسـتأثر بـه ومل   . ولطاملا أحبت أم ابنها فأسرته"! قتل
بـولس الرسـول   ! وبني صفاء احملبة" إشباع املشاعر"وخيلط الناس بني . حيرره

احملبة ال تتطلّب مـا  ! "احملبة تتخلّى وال تتطلّب: يعطي معياراً دقيقاً لتقييم حمبتنا
  .عن الذات وليس إشباعاً هلا احملبة هي ختلٍّ"! لذاا

أوالها احملبة . يصنف القديس مكسيموس املعترف احملبة يف مخس درجات
وثانيها احملبة من أجل املال، وهي تلـك الـيت   . من أجل إشباع اللذّة واملشاعر

وثالثها احملبة من أجل اد، وهي احملبة اليت . تتخلّل الروابط القائمة على املصاحل
ا أصحاب النفوذ من النفوس الضعيفةيتمت فيتعلّق البعض بالناس الـذين يف  . ع

ويكون دافع حمبتهم ليس إال حب اـد الـذي   . املواقع الكبرية أو االجتماعية
ورابعها احملبة الطبيعية، وهي الفطرية الـيت عنـد األم   . سيكسبونه من عالقتهم

و الدين أيضاً، هذه حتـب يف اآلخـر   ولربما العرق أ... واالبنة واألب واألخ
فإن بدل اآلخر الرابط الذي حنبه تنقلب حمبتنا له إىل وبال . الرابط وليس اآلخر

أو بأخ نسي أخاه؟ بالنسبة للمحبـة  ! فما بالنا مثالً بابنة تركت والدا. عليه
، بينما املسيحية فإنها حتفظ له املكانة ذاا، كما حفظ األب حمبته ألبنه الضالّ



وخامسها ! حمبة من لون تلك احملبة الطبيعية تنقلب على اآلخر باحلقد واالنتقام
  ".أجل اهللا"وأخرياً، احملبة املسيحية اليت من 

  
أحبب . "وإنّ غياب احلرية دليل على نقص يف احملبة. ثالثاً، أنّ احملبة حترر

ألنّ اخلطأ يف احملبـة  . اخلطأإنّ احملب جريء ال خيشى حتى "! واصنع ما تشاء
ليس كلّ ما هـو  ! وهل كلّ فعل صحيح هو محب. ليس خطيئةً) وإنْ حصل(

الصـالح  ! موافق صاحل، والعكس بالعكس ليس كلّ أمر غريِ موافق غري صاحل
كلّ فعل دون . عند اإلنسان يقدر مبقدار ما حتتوي األفعال فيه من حمبة حقيقية

أي فعل من حمبـة ولـو   . والعكس أيضاً صحيح. هو خاطئ نا،قَحمبة، ولو وافَ
قيمة األفعال ليست يف مثارها وحسب، بـل باألصـل مـن    . أخطأ هو صاحل

فدافع األفعال هو لوا وجوهرها، والنتائج مرات عديـدة ال تـأيت   . دوافعها
 يف احملبة كاخلدش على سطح املاء ما إن) اخلطأ(اجلرح : هلذا يقال. حسب نياا

حمبـة  ... حمبة كهذه ال تشترط ال مصلحةً وال أتعاب! ترفع يدك حتى يتالشى
كهذه، من أجل اهللا، حتب كلّ آخر فيه صورة اهللا، وجتد هذا اآلخر مسـتحقّاً  
للمحبة، ومن كلّ القلب بغض النظر عما يقدمه يل، وإن كان يحـبين أو ال،  

منظور هذه احملبة ميكننا أن نفهم نشيد فقط من . اخل...حمسناً إيلٍّ أو خمطئاً معي
احملبة تتأىن وترفق، احملبة ال حتسد، احملبة ال تتفـاخر وال  : بولس الرسول الشهري

... تقبح وال تفرح بأخطاء اآلخرين وحتتمل وتصدق كل شيء وترجو كلّ خري
  ".احملبة ال تسقط أبداً"نعم هذه 

  نـآمي



  

  الربكة
  
  

  .اء، السالم جلميعكموي، أيها األبناء الكرام واألحبيا مباركي أبينا السما
تعابري الشكر واالمتنان، وعبرت عن فرحي بكـم   اًوجهت إليكم سابق

وبأعمالكم وبوجودي بينكم، وأكرر شكري للعلي الذي وضعين، رغم عـدم  
  .استحقاقي، أباً لعائلتكم املباركة

مـوم كنيسـتكم،   ه فيكم من غرية على العمل ومن التزإن ما ملست ام
 ين على عطـشٍ دلّأسباب تإيلّ، كلّها اليت توجهوا دوماً طلباتكم باإلضافة إىل 

أمرين؛ األول هو أن أشعر مبسؤولية أكرب؛  أمامكبرية تضعين  وعلى أحالمٍيتلظّى 
  :والثاين أن أقول لكم من القلب

  "بارككم اهللا"
هها إليكم الكاهن أو األسقالربكة اليت يوجف ليست حتي عليهـا   ة لنـرد

 .وليست دعاًء لنشكر عليه اللطف أو حسن النيات؛ إنها أكثر بكـثري . مبثلها
لذلك . كان الرب يسوع يبارك تالميذه، وهذه الربكة كانت أعمق ما هو بينهم

ه باركهم فرحوا فرحاً فألن -ه كان يغادرهمرغم أن-عندما صعد إىل السماوات
وعندما سـار  . بز والسمك شكر املسيح وبارك مث كسرقبل تكثري اخل .عظيماً

ي عمواس مل يستطع التلميذان أن يتخيلوا قيامة الرب أو أن بعد قيامته مع تلميذَ
هـذه  . وبارك؛ فعرفاه للحال ر اخلبزسك عندماخياطبهم، ومل تنفتح أعينهما إال 

وتالميذه الربكة كانت أخص ات بني الربنه وبينناوهي كذلك بي. اخلصوصي .  



اإلهلية وحسب، فهي ليست تعبرياً عـن   ةلنعماهذه الربكة ليست هدية 
للربكة حـركتني، األوىل نازلـة والثانيـة    . اجتاه واحد نازل من السماء فقط

الربكة هـي  . ألا هدية إهلية منـزلة على العمل اإلنسانـي املرفوع. صاعدة
ة رضى السماء على حهديسعلـى  . ن الفعل البشري ها مثن الرضوان اإلهليإن
  . التعب اإلنسانـي املبذول

. من يبارك؟ اهللا اآلب هو املبارك، واألب يبارك كناقلٍ للربكـة اإلهليـة  
الربكة هي أمثن عطية من اآلب ألوالده رداً على العطية الكاملة من األبناء، إذ 

  .يقدمون كلّ حيام هللا، أيب النعم
ورباط . احلياة وعالمة الرضى، لذلك هي صلة الوحدة فالربكة حتمل سر

إنها . أو دعاٍء نمبكثري من ت أكثرالربكة بيد الكاهن إذن هي . الشركة الكنسية
لذلك ليست هي . بركة الرضى اإلهلي على املوقف اإلنسانـي العامل واخلادم

  .بنعمة الرب–جمرد كلمات بل هي قول نافذ فوراً 
ذها يف الكنيسة ضمن األسرار اإلهلية كما يف القداس اإلهلي، الربكة نأخ

األسرار بالتعريف هي نبـع  ". السالم جلميعكم" :فطقوسنا مآلنة حبركة الربكة
ـ   .للربكات ره، عندما يزورنا الكاهن، أو يدخل بيوتنا ليقرأ اإلجنيل لنـا ويفس

حنن نقبل . ه اليت تباركل ميينالكاهن كصديق بل نقب ال نصافح. يدخل لنا الربكة
املقدسات واأليقونات وكل ما يباركنا، وكذلك اليد اليت سـلمتها الكنيسـة   

  .سلطة املباركة
شخص ينقل لنا الربكة اإلهليـة،   أداة وكلّ إرادة وكلّ شيء وكلّ كلّ

واألسقف، الذي يرفع يده حبرارة الصالة ليبارك ينال شرفاً كبرياً بسبب -واألب
  .هلية السامية اليت يطلبها لنامن الربكة اإل



مشاعر االمتنان اليت مألت قليب هذه األيام وأنا بيـنكم، تـدفعين إىل    إنّ
ة ونعمة خلدمة جمده يف كلّ إنسـان صالة حارة ليعطيكم إهلنا الصاحل كلّ قو. 

  :فع من قليب صرخة األب حنو أبنائه العاملني واخلادمنيترتو
  ."كلّ حني اإلهلية بنعمتهن عليكم بركته ورمحته حتالّ"

  آميـن
  



  

 الليتورجيا
  
  

من أجل الفهم األفضل ملعىن الليتورجيا وألبعادها احلقيقية الشاملة، علينا 
لذلك من احلسن يف البداية أن . أن ننطلق من مفهومها كعالقة بني اهللا واإلنسان

من هـو اهللا  األول ما هي نظرة اإلنسان إىل اهللا؟ أي : جنيب إذن على السؤالني
بالنسبة لإلنسان؟ والثاين هو عكسه، ما هي نظرة اهللا إىل اإلنسان؟ أي من هو 

  اإلنسان بالنسبة هللا؟
األوىل أنـه  . يتمتع اهللا بالنسبة لإلنسان باملبدأين وامليزتني األساسـيتني 

عتين والثانية أن اهللا هو حمبة، فهو امل. اخلالق، فهو علّة الكون ومسببه ومن أوجده
لذلك . والراعي واحملامي والسميع، وأخرياً هو األب يف التعريف املسيحي املطلق

  .جاء االبن يؤاخينا لندعو معه اآلب أباً
األوىل أنه سيد هذا العـامل،  . ويتمتع اإلنسان بالنسبة هللا مبيزتني أساسيتني

ولقـد  ...". ويتسلّط على طري السماء ومسك البحـر "وأعطي له أن يستخدمه 
أوجد اُهللا كـلّ  " فله"خلق اهللا العامل كلّه ليضعه يف تصرف اإلنسان وخدمته، 

 -العامل–وامليزة الثانية، أنّ اإلنسان، وكما ينتظر اهللا، يتناول هذه اهلدية . شيء
فكما أنّ اهللا هو اخلالق كذلك اإلنسان هو املستخدم، وكما أنّ . من اهللا شكرياً

اهللا هو الواهب واحملب كذلك اإلنسان هو الشاكر واالفخارستـي.  
لذلك ال ميكن أن نفهم عالقة اهللا باإلنسان أو عالقـة اإلنسـان بـاهللا    
أفالطونياً وفلسفياً وفكرياً، وإنما األساس يف فهم العالقة هي طريقة تعاطيهمـا  

كيف يتعاطى اإلنسان مع العامل هو األمـر  ! الواحد مع اآلخر من خالل العامل
العامل ليس كياناً مستقالً عن عالقـة  . ي حيدد جناح أو فشل عالقته مع اهللالذ



اإلنسان باهللا، بل العكس متاماً، إنه املوضوع واملادة اليت يعبر فيهـا اإلنسـان   
. إمياننا ليس ما ورائياً بـل ليتورجيـاً  . وبواسطتها عن مفهومه للعالقة مع اهللا

مع اهللا جيعله يأخـذ دوره االفخارستــي    وتعاطي اإلنسان مع العامل كعالقة
  .الكهنوتـي، وهذه هي الليتورجيا

الليتورجيا هي غري الطقوس، الطقوس هي وسـائل وتعـابري الحيـاء    
لذلك إذا "! عالقة افخارستية"الليتورجيا هي تبادل العامل مع اهللا يف . الليتورجيا

، "عمل الشعب"ة يعين كانت كلمة ليتورجيا باألصل اللغوي اليونانـي للكلم
عمل "واحملبة فإنّ  اخللقكان وما زال " عمل اهللا"فهذا يريد أن يقول، كما أنّ 

  .على عطية اهللا يف شكر أي إفخارستية الشكرهو " الشعب
الليتورجيا عملية تقدمة العامل بواسطة اإلنسان هللا وحتويل الكـون كلّـه   

  ".ذبيحة تسبيح"وبكل مسائله إىل 
فهوم لليتورجيا، نستطيع أن ندرك ملاذا التقليد األرثوذكسي هو من هذا امل

ليتورجي، وهل ميكن أن يكون غري ذلك؟ إن الكنيسة حتيـا بالليتورجيـا ويف   
أي عمل الكنيسة وحياـا وغايـة   " عمل الشعب"الليتورجيا هي . الليتورجيا

الالهـوت   إذن، من هذه النظرة إىل الليتورجيا، نقول إنّ كلّ. وطبيعة وجودها
تريد أن تشكر وتفسر احملبة  وبكلّ أجزائه ما هو إالّ تعبري وتسبحة افخارستية،

  .اإلهلية
  

إنّ تبدل النظرة إىل عالقة اهللا باإلنسان من جهة، واإلنسان باهللا من جهة 
أخرى، واختالف الرؤيا حنو العامل بسبب الفلسفات املعاصرة وسيطرة العلمنة 

(secularization)  ي إىل احنسارت وتؤدأد يف الكنيسة يف الغرب، كلّها أسباب
وبدأت الكلمة اإلهلية وحضرة اهللا يف العـامل تبـدوان   . املثُل املسيحية يف العامل



وصار يسود جو التمييز، وأحياناً بشدة، بني ما يف العـامل  . منفصلتني عن احلياة
  .وما يف السماء

"! دنيوي"، وفئة ما هو "مقدس"ة ما هو وفُرزت أمور الكون إىل فئتني، فئ
، وأحياناً يظهر ذلـك  "الدنيا"و" الدين"وصار وكأنّ على احلياة أن جتمع بني 

مستحيالً، إما عمالنياً أو أيضاً مبدئياً، من حيث أنّ التناقض ال يأخـذ وجـه   
من هنا أصـيبت  . املنافسة أحياناً وإنما وجه التعارض العقائدي مرات عديدة

. لليتورجيا بتحوير معنوي تارخيي أثناء عصـور السخوالسـتيك يف الغـرب   ا
  .املنعزلة عن الدنيا" بعض الطقوس التقديسية"واقترب معناها من معىن 

وهكذا تبدو . لذلك قُسمت األسرار الكنسية إىل سبعة، ومنها سر الشكر
حقيقتـها  هذه األسرار معزولة عن بعضها البعض وعن اخلريستولوجيا وتفقد 

االكليزيولوجية، فيبدو كأا مجلة أسرار حيمل كلّ سر فيها نعمتـه اخلاصـة   
بينما السر احلقيقي هو حدث حمدد، وهو ...). -املسحة -الزواج -الكهنوت(

 -النعمـة واإلنسـان  –سر استخدام الكون شكرياً يف عالقة متبادلة بـني اهللا  
جيا هي طريقة عمل وحياة تعين أن يقبل الليتور. وهذه هي الليتورجيا. الطقوس

سر الشكر هـو   -" االفخارستيا"لذلك . اإلنسانُ العاملَ والكونَ إجيابياً من اهللا
  .وهو تاج الليتورجيا وايتها! سر األسرار، إذا صح القول

  
تريد الطقوس أن حتافظ على هذا اجلوهر، فإنّ القرابني املقدسـة الـيت   

تعين متاماً أنّ اإلنسـان ال يـأيت إىل الكنيسـة    ) التقدمات(نقدمها يف القداس 
والقداس اإلهلي حامالً خطاياه وحاجاته وحىت توبته وحسب، إنما كلّ مـؤمن  

اخلبـز  "هذا ما تعنيه التقدمات من . يأيت إىل القداس وهو حيمل العامل كلّه معه
. هللا تسبحةً شـكرية إىل ا) يف رموزه(إنها حركة إعادة العامل ". والزيت واخلمر
ليس القداس اإلهلي حلظة ننسى فيها العامل، بل متاماً اللحظة اليت . إنها الليتورجيا



لذلك نصلّي من أجل اعتدال األهوية، وخصب مثـار األرض  . نقدم فيها العامل
  .وطقس هادئ وسليم

بتمرير ...) -اخلمر -الزيت -القرابني(إنّ استبدال هذه الرموز الشكرية 
حياول أن حيافظ على هذه احلركة والروح  -املادية-جلمع التقدمات " الصينية"

إننا إذن نقدم العاملَ هنا بتلك الرمـوز أو  . الشكرية ولكن بشكل عملي جديد
بعد القداس لنعود يف القداس التايل ونعيـد  " خنرج وننطلق بسالم"التقدمات مث 

 للعامل، كي نتناوله ونتعاطى معه دوماً تقدمي هذا العامل، وهذه هي حركة تطهري
. افخارستياً، وهذا هو الكهنوت العام امللوكي الذي حيمله كلّ إنسان معمـد 

  نقل هذه التقدمات بشكل احتفالــي اس يتملذلك يف الدخول الكبري يف القد
  .لريفعها عن الشعب إىل العرش اإلهلي) أو الكاهن(لكي تعطى ليد األسقف 

ل عاملنا كلّه إىل القداس لنقدمه، هذا يعين أننا نقدمه هللا كمـا  وحني حنم
هو، أي نقدم عاملنا ابول بالفساد واألمراض واحلاجات ونقدم ذواتنـا معـه   

ال ينتظر اهللا منا تقدمات مقدسة، بل ينتظـر عاملنـا   . حاملة خطايانا وضعفاتنا
وهل ميكننا أن نقدم غريه؟ وهل يقبل اهللا أن نعطيه عاملنا هكذا كما هو، . ذاته

أنّ هذا ) كحياة وعالقة(يريد اهللا أن نقدم سواه؟ لكن األساسي يف الليتورجيا 
ال يـرفض اهللا  . العامل الذي نقدمه مع أوهاننا يصري مقدساً من اهللا بالليتورجيا

تقدم  فاألشياء عندما تقدم يف الليتورجيا! تقدماتنا وعاملنا لكنه ال يتركه كما هو
ليصـري بالتوبـة   " ما هو"نقدم . كما هي لكي ال تبقى كما هي بل لتتحسن

إنّ العامل هو خليقة اهللا "! يتجلّى العامل"، وهكذا يف الليتورجيا "ما جيب"والنعمة 
  .احلسنة، احلسنة جداً، واخلطيئة هي الدخيل

شـيء   فليس يف الـدنيا . ال يتجدد العامل بتحطيم القدمي وإنما بتقديسه
أن يصري تقدمةً، وذلك ما دام كلّ شيء ميكنه  -وجيب-كلّ شيء ميكنه . دنس

. كلّ شيء هو مادة للتقديس. أن يتقدس، وحنن مدعوون لنكهن هذه القداسة



ليس املطلوب أن نقدس حياة اإلنسـان  . وتريد النعمة أن حتلّ على كلّ شيء
قداسة اإلنسان تتحقّق حني . مبعىن أن حنرره من جسده ومن عناصر هذا العامل

القداسة لإلنسان ليست . يلعب هذا األخري دوره الكهنويت هذا يف تقديس العامل
أو اجلسدي ا بشيء من األمل الروحي ة ال يشعرالقداسة تعـين  ! حالة طوباوي

كلّ عمل غري كهنوتـي هو خسـارة  . متاماً أن يصري اإلنسان كاهناً وليس إالّ
وعمل اإلنسان األساسي هو أن يكهن العامل، والقداسة . يئةوهو شيء من اخلط

لن تتحقّق قداسة اإلنسان خارج العامل، متاماً . هي حالة الكهنوت هذه يف ائها
  .ألن العامل هو الواسطة واملادة الوحيدة اليت ستحقّق له قداسته

وظروفاً غري مقد ا نالحظ هنا وهناك يف العامل عناصر وحاالتسة، إذا كن
" طوباوي"فيجب أالّ يقودنا هذا إىل رفض العامل يف سبيل الذهاب إىل عامل آخر 

ال . عاملنا كما هو، هو أداتنا وهو مادتنا اليت نقدسها فتقدسـنا ! جند فيه قداسة
. ، بني هنا وهناك"ورائي"وما هو " أمامنا"تقبل املسيحية بأي فصل بني ما هو 

ان اليوم يف الكنيسة، حني يظنها أو يراها ختتص مبا أليست هذه هي عثرة اإلنس
ومبا هو غـري منظـور،   " فوق طبيعي"وكأا مؤسسة تم مبا هو " هناك"هو 

تنقذنا الليتورجيا، اليت ال تستخدم أي شيء من . وبالتايل هي ليست حلياته هنا
وما هو "قدسم"خارج هذا العامل إالّ النعمة اإلهلية، من خطر الفصل بني ما هو 

"لذلك". مادي:  
  

" الـزمن "تلغي الليتورجيا اخلطر الذي يفصل يف أيامنـا هـذه بـني     -١
  ": األبدية"و

لذلك لطاملا تاه الناس بطلب اخلري يف . كان الزمن والتاريخ شراً ال بد منه
ليست . لكن الزمن واألبدية يلتقيان يف الليتورجيا. عامل آخر خارج هذا التاريخ

األبدية هي التاريخ حني يتوسطه . بدية زمناً قبل أو بعد التاريخ بل هي مخريتهاأل



. اهللا، وحني تتحقّق إرادته اإلهلية، أي حني يصري العامل قرباناً بواسطة اإلنسـان 
لذلك ميكننا أن نكون يف التاريخ بني . األبدية هي التاريخ املختمر باإلرادة اإلهلية

  .ني األبديةأي بني الزمن وب! بني
فالزمان واملكان اللذان نعيش فيهما مها متاماً العامل الذي ينتظر تقديسـنا  

. املسيحية ال ترفض عناصر احلياة املكانية والزمنية بانتظار زمان ومكان آخر! له
هذه هي املادة اليت على اإلنسان أن يكهنها ليقدس ذاته ! وهي أيضاً ال حتتقرها

  .لرسالة ويقدسها أيضاًمن خالل هذه ا
  

  :ترفع الليتورجيا النـزاع بني املادة والروح -٢
إن أكثر ما يعذّب الفكر اإلنسانـي اليوم هو الفصل بني اجلسد والنفس، 

ويبدو أنّ اجلسد عدو الـروح، والعكـس   . وويل الصراع بني املادة والروح
هذا الفصـل ال بـل   و". لكي حنيا بالروح"وعلينا أن نقهر جسدنا ! بالعكس

وذلك بسـبب مـن   . الصراع بني ما هو روحي وما هو مادي يزداد يف أيامنا
لقد فقدت طبيعة أغلب األعمال كلّ . ازدياد التخصص وامليكانيكية يف األعمال

كانت األعمال قدمياً تصل اإلنسان بالطبيعة . عالقة إنسانية أو مجالية أو روحية
ما اليوم فإنّ ضخامة األعمال وختصصـها  أ، )جتارة(قات وتبين له عال) الزراعة(

الروحي ى وقت الفراغ ال! غالباً ما تنـزع اإلنسان من هذا اجلوي كـان  ذحت
نتظر أن يـه  ية، تعويضاً عن تلك اخلسارة احلاصلة، فإنص لألمور الروحيخص

قلب إىل وقـت  بدوره بدأ يفقد بألوان تسلياته كلّ ما هو روحي، أو أحياناً ين
يقتل كلّ ما تبقّى من روحانية عند اإلنسان، الذي خيرج من عملـه املرهـق   

  . منهكاً



يبدو وكأنه ال يوجد مكان لقاء يف حياة اإلنسان اليومية والعادية بـني  
ويزداد الشعور أنّ الروح يتطلّب ! الروح والعمـل، وبني الـروح والـمحيط

  !نا هذهمنا البعد واخلروج من أطر حيات
تشرِك الليتورجيا . الليتورجيا هي ساحة اللقاء احلقيقي بني املادة والروح

تستخدم الليتورجيا مـواد  . اجلسد واملادة يف التقديس مع كلّ ما هو من الروح
اخلبز . هذا العامل، اليت اعتاد اإلنسان أن يراها مادية، تستخدمها فتصري مقدسة

وليس هذه فقط، بل . الوجود، جسداً ودماً إهليني واخلمر يصريان أقدس ما يف
كلّ مواد احلياة والعمل اليومية اليت تبدو أنها خلدمة املادة، تأخـذها طقـوس   

لذلك نستخدم اخلشب، واملاء، واألغصان، . الليتورجيا لتستخدمها يف التقديس
إنما اخلطيئة . ةهكذا تربهن الليتورجيا أن ال خطيئة يف املاد. واأللوان، واألطياب
. املادة هي عنصر هوان وخطيئة كما هي عنصر قداسة وبر. هي يف االستخدام

لذلك يف املعمودية ال نغطّس الذهن والرأس ! العامل ليس شريراً، بل على العكس
ويف سر مسحة املريون ندهن األعضاء كلّها مـن األقـدام إىل   ! بل اجلسد كلّه

  .عندما يتقبل النعمة اإلهلية كلّ شيء يصري مقدساً. الرأس
هذا التقليد الليتورجي بطقوسه جيعل العبادة تصري بأعني مفتوحة علـى  
العامل املادي كما هو أمامنا وبعناصره ذاا اليت نستخدمها يف حياتنا اليوميـة،  
وليس كما يف الغرب بإغالق األعني وحماولة االنسحاب من هذا املكان والزمان 

  . يف حيز ليس هنا وزمن خارج زمنناملالقاة اهللا
  

  :تلغي الليتورجيا النـزاع بني الفرد واجلماعة -٣
رغم أن كلّ التيارات االجتماعية واملدنية تذهب إىل تعميق احلياة الفردية، 

. ال يوجد يف الليتورجيا شيء فردي. فإنّ الليتورجيا هي التيار املعاكس يف احلياة
اإلنسان ليس فـرداً  .  ليست بني فرد وإهله بل بني اهللا وشعبهألنّ العالقة مع اهللا



اآلخر ليس أداة للحيـاة  . يهتم بشؤونه، إنما هو اإلنسان الذي يهتم باإلنسان
هكذا حيقّق اإلنسـان ذاتـه يف   . نستهلكه وإنما غاية حياتنا اليت نضعها خلدمته

  .الليتورجيا
ن   إنّ حركة العامل، ويف أفضل جمتمعاته تطوراً وتنظيماً، تريـد أن تـؤم

وجتـد  . األنظمة اليت حتافظ لإلنسان على حريته واستقالله وفرادته وفرديتـه 
العالقات السعادةَ يف ترتيب استقاللية الفرد يف جمتمعه وحتديد واجباته وحقوقه 

يف األدب الغـريب هـو جتمـع    " اتمع"لذلك . ضمن اتمع الذي حييا فيه
)society (يس شركة ول)community (  كما هو يف تقليـدنا األرثوذكسـي .

تتعامل الليتورجيا مع اإلنسان على أنه عضـو يف  . فالشركة غري اتمع عموماً
  .شركة القديسني

وإنْ كان هناك شركات وروابط اجتماعية يف جمتمعاتنا، إالّ أنها يف العمق 
هذه الطريقة ). collection(تقوم على أساس الفرز واالنتخاب من بني اجلميع 

على مستوى جمموعات وليس الفرد تطبع احلياة االجتماعية، فهـذه  " الفردية"
ضرورية بقدر ما تؤمن سعادة الفرد وتكمل له جوانب حياتـه الـيت   " النخبة"

أَال نالحظ هذا التيار حتى يف حياتنا الكنسية؟ حني تظهر فئات خنبويـة  . تعوزه
 جتمعها فرادا أي فرديتها ونرجسية حب الذّات وتطويبها لـ تريد أن تربر يف

وجتعل هذه اجلماعات فـوق  . حتت أمساء يف الكنيسة" التجمعات واجلماعات"
هذه كلّها مظاهر تدلّ على تأثري الطابع االجتماعي وليس الروحـي  . الكنيسة

يوجد أي مـربر  فال ". اجلماعات"وعلى غياب فاعلية الليتورجيا يف حياة هذه 
املسيحية ويف شركة القديسني، ال على أساس اجتماعي وال " الشركة"للفرز يف 

  أو إميانــي ى على أساس معرفــيوال حت يف شـركة  . على أساس مادي
 يسني كلّنا أعضاء جسد املسيح والعضو الضعيف يسنده القـويوأكثـر  . القد



عضو، مهما كان مريضاً أو ضـعيفاً،  وال يوجد . األعضاء هواناً أكثرها كرامةً
  .غري ضروري للجسد كلّه

لكـن  . طريقة التعبري عن التقوى خارج الليتورجية هي طريقـة فرديـة  
الليتورجيا تعبر عن عبادة الكنيسة كلّها مع بعضها البعض فليست هي عمـالً  

يـد  لـذلك ال يعـرف التقل  . فردياً لكلّ مؤمن جتاه ربه أو حتى جتاه الكنيسة
 اً"األرثوذكسياساً شخصيه ال يعـرف  ". مجاعة"، لعائلة مثالً أو لـ"قدكما أن

ألنّ العبادة ليست تقوى شخصـية  . كما يف الغرب" السجود للقربان"ممارسة 
القربان ليس موضوعاً . أبداً، بل هي حدث تقدمي شركة القديسني للعامل إىل اهللا

ل الفرديهو. للتأم يسني كجسد للمسيح  القربان اإلهليحدث حيقّق شركة القد
ام الصوم . حيألي ة وحالة الصوم الليتورجيلذلك باستثناء حاالت طارئة مرضي

  اس اإلهلـيس دون إقامة القـدليسـت  . الكبري، ال جيري تناول القربان املقد
الليتورجيا، وخاصة سر الشكر، حلظات نستمد منها قـوة حلياتنـا اليوميـة    

، إنما هي حدث يحي شركة الناس ببعضهم ويصلح الروابط ويعيـد  وحسب
-ليست الليتورجيا إذن عمالً فردياً إنما حـدث شـركوي   . بنيتها الصحيحة

وال يستطيع الكاهن وحده مثالً أن يقدس القرابني ولو قـرأ نصـوص   . مجاعي
تستمد الشركة هي اليت ". شركة" كلّها عشر مرات، وذلك دون وجود القداس

  .النعمة يف الليتورجيا
  

الذي جعل األخالقيات املسيحية تصاب بالضعف واهلزل هو عزهلا عـن  
" مثاليـات "أو " تشـريع "وذلك حني تدرس مبعزل عنها كمـادة  . الليتورجيا
حيث تبدأ األخالقيات املسيحية تم بتحديد الفضـائل املسـيحية،   . مسيحية

رقاً وأمثلة ومثُالً للحياة ليقلّدها إنسان اليوم ويلتـزم  وتعطي للتعليم املسيحي ط
وصارت هناك مناذج للحيـاة  . ا، وعلى أساس ذلك يتم تقييمه واحلكم عليه



وهذه تدين العامل، كما شاع ... ثابتة ال تتبدل عرب الزمان وال باختالف املكان
ق واحلياة املسيحية ال تسمح احلياة الليتورجية باستقاللية األخال. هذا يف الغرب

احلياة املسيحية املثالية هـي احليـاة   . وال تدعها تتمحور حول نواميس حمددة
  .ليتورجياً" جتلّيها"اليومية بعد 

. املعلّم األخالقي املسيحي األول يف الكتاب املقدس هو بولس الرسـول 
هو ليتورجي اراته الشهرية لذلك جند يف كلّ عب. وعند بولس التعليم األخالقي

أميتـوا أعضـاءكم الـيت علـى     ... فإذا قمتم مع املسيح. "الصيغ الليتورجية
هـذه  ..." اخلعوا اإلنسان القدمي وأعماله والبسوا اإلنسان اجلديـد ... األرض

). املعمودية خلع اللباس وارتـداؤه  -موت املسيح وقيامته(كلّها صيغ ليتورجية 
هي أسـباب ونتائــج    -لى كثرا وقوا ع -الوصايا األخالقية عند بولس 

فأخالقياتنا هي أخالق تلك الشركة . لـسر املعمودية والتجديـد وسر الشكر
الليتورجية حني نودع أنفسنا مع والدة اإلله ومجيع القديسني وجنعل حياتنا كلّها 

  .للمسيح اإلله
  

لشـركة  "ة حية أخالقياتنا ليست شرائعاً جديدة أو قدمية، إنما هي طبيع
أخالقية ثقيلة تفرضها علـى  " وصايا جمموعةَ"ال تعتمد الكنيسة إذن ". مقدسة

. الناس، وأحياناً حنن ال حنفظها، لتقود الناس مقيدين إىل تصرفات خلقية حمددة
األحرار وتنقـيهم وحتـررهم مـن    " كأوالد اهللا"الكنيسة الناس " جتلّي"وإنما 

لعلّ السبب األساسي ملظاهر اإلحلاد اليوم هو تلـك  . الروابط وامليول اخلاطئة
حـني تظهـر   . األخالقيات املسيحية املنعزلة عن الليتورجيا اليت سبق وصفها

على اإلنسان حفظها وتطبيقها من قرون ولقرون عديـدة  " مسيحية"كشرائع 
ه لذلك تبـدو هـذ  . دون الشعور منه بأا تطابق حياته فعالً وأا ضروريةٌ هلا

عنـدها  . وهذا ما جيعل هذه املبادئ تسقط". سجناً"األطر والوصايا األخالقية 



يسرع املهتمون والغيورون إىل إجياد حلول جديدة معتمدين على تقوية الوعظ 
والتعليم الدينـي والتأليف وغريها مثلها؛ وكأا ستكون رادعاً أمام تـدهور  

حيـث الـوعظ   . حلياة الليتورجيـة بينما احللّ احلقيقي هو إحياء ا. األخالق
يف املسيحية ليست " الكلمة"فإنّ . كلّه يشكل أداةً فيها وليس غاية... والتعليم

. الذي سوف ميس قلب كلّ إنسان ويتحد بـه " الشخص"فن الكالم بل هي 
حيث هناك  ،فالكلمة ختدم حدث وحدة اهللا باإلنسان وهذا ما حتقّقه الليتورجيا

" شـركة ليتورجيـة  "الوعظ والتعليم إىل إدراك أمهية أن نكون  يقودنا. نالقيه
حدثاً دائمـاً وختمـر   " التجلّي"وجيعلنا منارس هذه احلياة الليتورجية اليت جتعل 

جيب أالّ يأخذ التعليم مكان الليتورجيا وهو، يف تقليدنا، ما . بالنعمة العجني كلّه
. ليتورجيـة " شـركة "حماولة لبناء إنّ بشارتنا ليست وعظاً وإنما . يقود إليها

. الكنيسة تسري إىل املذبح وليس إىل املنـرب، هـذا األخـري يشـري إىل األول    
الليتورجيا هي االجتماع احلقيقي دة ولكناجلماعة ليسـت  . االجتماعات جي

حكماً كنيسة كلّما اجتمعت، وإنما فقط عندما تكون يف عنصرة ويف تقديس 
  .ويف ليتورجيا

  
  ):έσχατα(غي الليتورجيا الفارق بني الدهر واإلسختا تل -٤

إذا كنا نؤمن أنّ األبدية تلتحم بالزمن بواسطة الليتورجيا، فهذا جيب أالّ 
تقدس الليتورجيا التاريخ، "! فردوس أرضي"يقودنا لالعتقاد حبركة حنو حلمٍ بـ 

من صلب الليتورجيا  لذلك كما. لكنها ال جتعل األبدية حمصورة يف التاريخ. نعم
ففي الليتورجيا . هو تقديسها للزمن، كذلك هو روح السهر واالنتظار لألبدية

يتحقّق ". الكلّ"ولكن هذا التذوق ال يلغي مسبقاًَ انتظار . يتحقّق التذوق املسبق
لذلك تقودنا الليتورجيا إىل األبدية واالسختا، . يف الليتورجيا العربون عن األبدية

  .نا إليهاويئُ



. تطهر الليتورجيا املعركة الروحية الداخلية وتغذيها بالروح من ناحيـة 
. لكن خارج حلظاا ينتظرنا عامل حيرك هذه املعركة ويطاردها، من ناحية أخرى

لذلك ال تنمي الليتورجيا فينا احللم بعـاملٍ  ". يف منتهى األيام"ولن تتم الغلبة إالّ 
فتح طريق اجلهاد والسعي واحملاولة لتخمري عاملنا هنا خبمري فردوسي هنا، إنما ت

  .العامل اآليت، إىل حني يأيت املنتهى وخيمر العجني كلّه
لذلك حتافظ . إىل ذلك احلني تعطي الليتورجيا شبه غلبة، وتذوقاً وعربوناً

الليتورجيا يف طقوسها وصلواا ونصوصها على ابراز حقيقة هذا الصراع وعلى 
كري باملعركة القائمة بني اهللا والشيطان، فنحن نسعى فيها وينمو فينا االنتظار التذ

هناك حوار تقديسي نقيمه يف الليتورجيا بيننا وبني العامل، وهو . إىل جانب الغلبة
الـذي تريـد   " ايء الثـاين "يف مد وجزر، لكن الكلمة الفصل ستكون يف 

  .الليتورجيا أن تنمي فينا انتظاره
  

  ةخامت
إنّ أزمة احلياة الروحية اليوم، وصعوبة لقاء اإلنسان بالكنيسة اليوم هـي  

. متاماً هذه االزدواجيات املرهقة، اليت ختلق نوعاً من االنفصـام يف الشخصـية  
تسعى وحتاول بعض احللول والشرائع أن تقلّص اهلوة بينها ولكن نراها بالواقع 

القدمي مل يعد ممكناً إلنسان اليـوم، الـذي   إنّ احلياة الدينية باألسلوب . تزيدها
من حق العامل ! يرفض كلّ سلطان ألي مبدأ أو إله ال يراه ميس حياته ويغذّيها

، ما دام الدين لون من ألـوان  )باملعىن الظاهري للكلمة(اليوم أالّ يكون متديناً 
لليتورجية ولكن من واجبنا أن نحيي احلياة ا. علم االجتماع أو التعليم والوعظ

كنسية ال تؤزمها هذه املتناقضات، حيث جيـد  " شركة"كطريقة تواجد وحياة 
  .فيها اإلنسان ذاته وعالقته مع اهللا والقريب يف حرية الروح



الليتورجيا هي ميزة الكنيسة األرثوذكسية وهي الـيت سـتحفظنا مـن    
  .العلمنة، وهي بالنهاية احللّ لإلنسان والعامل كلّه



  

  لعلمنة يف الكنيسةمظاهر ا
  
 

عندما تأمل بولس الرسول يف عالقة املسيح بالكنيسـة واتحـاده ـا    
فما بالنا لو أننا فرغنا الكنيسة من "! إنّ هذا السر لعظيم"وجتسيدها له، صرخ 

  !عظمتها وألغينا السر الذي فيها، كم هي اخلسارة حينذاك عظيمة
  

ليس املقصود . الكنيسة" علمنة"هذا ما يقصد به عندما جيري الكالم عن 
العلمانيني أي غري االكلرييكيني، وإنما أن حتمل الكنيسة روح العامل وليس روح 

حني . وليس بعد ما ميلّح به" أن يفسد امللح"أي أن يتم ما حذّر منه السيد . اهللا
أخالقي ميكنها أن توجـد بـه دون   ) system(تنقلب املسيحية إىل جمرد نظام 

آثوس، وهو برج يف  -ال أنسى حواراً يل مع أحد رهبان اجلبل املقدس. يحمس
ال تظن أنه عنـدما سـيأيت   : وجه علمنة الكنيسة حيفظ سرها العظيم، قال يل

املنتهى لن يكون هناك كنيسة ومنظّمات وهيئات ونشاطات كنسية، وكهنـة  
ابن البشر يف اليوم  إذا ما جاء"كلّهم سيوجدون، ألنّ يسوع مل يقلْ ... وخدام

اية الفسـاد لـيس أن   ". لن جيد إمياناً"بل قال إنه !" األخري هل سيجد هؤالء
يغيب اهليكل، فهو رابط فطري ال يزول، ولكن أن يتربع فيـه الشـيطان،كما   

عندما يغيب اإلميان العميق احلقيقـي، ويتربـع الشـرير يف    . يقول سفر الرؤيا
ر ذروته، وستوجد كلّ املظاهر الكنسية اليت لـدينا  اهلياكل، عندها سيبلغ الش

لنقلْ إنّ . فلْنصلِّ ونسهر! حاشى .معلمنة -اليوم ورمبا سواها، لكن بروح العامل



ما حيصل اليوم هو دخول بعض مظاهر العلمنة إىل حياة الكنيسة، واليت علينا أن 
  .نسهر لكي نصلحها قبل أن تنمو

  
الكنيسة عن حياا احلقيقية، ونشر مفـاهيم  إذن العلمنة هي تغريب أبناء 
أي  -واستبدال ذهنية الروح بذهنية العامل. ليست من جوهرها وال من روحها

فترانا عندها أمام كنيسة أشبه مبؤسسة أو شركة أو مدرسة أو حزب، . علمنته
تبدأ وتنتهي من اإلنسان وعنده، وتدور ذهنيتها يف حلقة دائريـة ال تتجـاوز   

لكن اهللا هو من . هذا العامل وحاجاته املادية، أو أيضاً النفسية واإلنسانيةحدود 
  .ميوت فيها ولو حنطناه يف أقمطة الفكرة أو املبدأ

لطاملا عذّبت الكنيسة االضطهادات والصعوبات اخلارجية، ولكن هـذه  
نـة  أما اخلطر األكرب فهـو إفسـاد وعلم  . جعلت الكنيسة أشد ملعاناً فيما بعد

يف زمن االضطهادات عاش املسيحيون روحانية كنيستهم ! الكنيسة من الداخل
إن زمن الراحة ليس األسهل، على العكس إنـه  . وشهدوا هلا حتى شهادة الدم

الزمن األسهل للخدعة، إن زمن السالم مناسب أكثر للشـيطان، فيسـتخدمه   
، علينـا يف زمـن   إذا كان زمن األمل حيفظنا يف السهر. بشكل أفضل للخدعة

البحبوحة أن نسهر طوعاً وإالّ لصارت هذه البحبوحة سبباً للعلمنة، ألنّ السهر 
  !هو روح احلياة املسيحية

  
لقد لعبت الرهبنةُ، عرب التاريخ، دور العني الساهرة يف حياة الكنيسـة،  
فحني كانت احلياة الكنسية تتعلمن كانت الرهبنات اليقظة تعيد هلـا روحهـا   

، ال تريد أن تتقاسم مع العـامل  "حياة مسيحية باملطلق"الرهبنة . وحانـيتهاور
حقيقة الكنيسة، وال تقبل بتنازالت ومساومات ومقايضات مع الشرير أمـام  

وهذا ما حصل متاماً يف القرن الرابع امليالدي، حني . حقيقة اإلميان وصدق احلياة



طت العلمنةُ باإلميان وتدهرنت الكثري صارت املسيحيةُ دين اإلمرباطورية، فاختل
عندهامل يتردد الرهبان عن خلق عاملٍ خـاصٍ صـاف يف   . من املبادئ املسيحية

مل تشكّل الرهبنة يوماً عاملاً خارج الكنيسة، وإنما تبين كنيسـة  . وجه العلمنة
 .بعيدة عن الدهرنة وشوائب العلمنة، تعيش الرهبنة املسيحية يف صفائها ومجاهلا

الفم يس يوحنا الذهيبالقد م: عندما سأل البعضما هي ضرورة األديار؟ أجا :
لو كانت املدن مدناً حقيقية ملا احتجنا إىل أديار، ولكن مبا أنها أضحت أكثر "

عندما تنعـدم احلـدود   "! فساداً من سدوم وعمورة فنحن حباجة ماسة لألديار
 كنيسته وجمتمعه وحياته اليومية، تصري الدنيا من احلقوق الروحية للمسيحي يف

ولربما جمتمعاتنا اليوم، واملسيحية منها، تتطلّب هذه . احلاجة لألديار ماسة جداً
  !احلاجة

فلنراقب إذن حنايا حياتنا الكنسية يف كلّ جوانبها، ولنفحصها على ضوء 
ليت ابتلعها ، عندها نستطيع أن نرى بعني التواضع بعض األوجه ا"الروح واحلق"

العامل حلسابه وأبقى من املسيحية فيها جمرد االسم فقط، وذلك لغواية وخدعـة  
  .املسيحيني
  

وعندما نتكلّم عن العلمنة وتطهري حياة الكنيسة منها، ال نعين أبداً فصل 
  .الكنيسة عن العامل، وحماربة العامل، بينما حنن املسؤولون عنه، وهو الستخدامنا

فهنـاك الـدنيا وهنـاك    . لكلمة العامل يف الكتاب املقدسهناك معنيان 
الدنيويات، األوىل هي اخلليقة بأسرها وتاجها اإلنسان، واألخرى هـي لـون   

أي عكس اتجاه حركة اإلنسان للتشـبه  . أخالقي يعين احلياة هلذه الدنيا فقط
ا كان عليه باهللا، وقد خلق على صورته ومثاله، إىل حركة التشبه باملخلوق، بينم

فالتمييز هو أخالقي، بـني ذهنيـتني، الروحيـة    . أن يكون سيده وليس مثيلَه
والدنيوية، بني احلياة مع اهللا واحلياة بدونه؛ بني احلياة به وألجله أو العيش بغريه 



وملا خلق اإلنسـان  "! كلّ شيء حسن"عندما خلق اُهللا العاملَ وجد أنّ ! ولسواه
فالعامل املخلوق حسن وحسن جداً، وهو هدية اهللا ومثـرةُ  "! حسناً جداً"كان 
جيب أن تكـون  ! لذلك يف املسيحية ال يعين صفاؤها اصطفاَءها وفصلها. حبه

إنّ خروج الكنيسة من العـامل يعـين   . الكنيسة صافية يف حياا وضمن العامل
  ". عامل العامل"إفسادها، ألنها وجدت لتكون 

    
ة حواراً رائعـاً، حـني    حيفظ لنا اإلجنيلييوحنا يف صالة يسوع الوداعي

ال أريد أن تنـزعهم من العامل "يستودع يسوع تالميذه يف عناية اآلب، ويقول 
صالة يسوع هذه هي الصالة ). ١٥، ١٧يوحنا " (ولكن أن حتفظهم من الشرير

  .باملطلق من أجل عدم علمنة الكنيسة
. لثالثة أمـور " العاملَ"تسميته  تتضح، يف هذا احلوار بني يسوع واآلب،

واآلن جمدين أيهـا اآلب  "كما يرد يف قول الرب . فالعامل هنا يعين أوالً الكون
، أي قبل بدء )٥، ١٧" (عند ذاتك باد الذي كان يل عندك قبل كون العامل

كمـا  "يعين أيضاً البشر، إخوتنا، كما يف عبارة يسوع لآلب " والعامل. "اخلليقة
قد يعين أخـرياً  " والعامل). "١٨، ١٧" (تين إىل العامل أرسلتهم أنا إىل العاملأرسل

الشرير واألشرار، أو الفساد، أو عامل اخلطيئة، أي الدنيويات والدينء من الدنيا، 
أنا قد أعطيتهم كالمك والعامل قد أبغضهم ألم ليسوا من العامل كما : "كما يف

  ).١٤، ١٧" (أين أنا لست من العامل
هم رسـالتنا ومـن   " البشر"والعامل . خير وهو هدية اهللا" الكون"فالعامل 

إما العامل الشرير، اخلطيئة واألشرار ورغبات الدنيا غـري  . أجلهم مات املسيح
وإن كانت الكنيسة حتيا يف وسط العامل فإنّ . الروحية، فهذا ما يعلمن الكنيسة

، ولـيس  "العجـني "وهو العـامل  " ةاخلمري"رسالتها أن تسهر لكي تكون هي 
ال يريد يسوع أن خنرج من العامل بل أن نكون فيه، . العكس الذي يعين علمنتها



هكذا بينما تتفاعل الكنيسة مع العامل، ). ١٦-١٥، ١٧يوحنا (ولكن ليس منه 
من املنتظر بسبب ضعفنا البشري وضعف إمياننا أحياناً، أن تصري متأثّرة كما هي 

هكـذا  . ينما هي مرسلة يف العامل يلتصق ا أحياناً بعض من ألوانـه فب. مؤثّرة
العودة إىل صوت الروح والكلمة دائماً جيعلنا منسح عن الكنيسة هذه الصـور  

جيدر . وذلك لكي ال يتغير وجه الكنيسة وعملُها يف العامل. وامللصقات الغريبة
يف حياتنا الكنسية هنا ) فحص ضمري -نقد ذاتـي(بنا إذن دائماً أن نعيد النظر 

وهناك لنمتحن مقدار طاعتها للروح، أو لنكتشف ما هو غريب ومعلْمن فنعيده 
  .إىل صفائه وكرامته

  آميـن
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