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هذه ال�سل�سلة
تقدم املكتبة القبطية املسيحية األرثوذكسية ىلع االنرتنت 
لقرائها األعزاء يف هذه السلسلة بعضاً من الرتاث اخلادل ملعلم 
األجيال وذهيب فم القرن العرشين واحلادي والعرشين مثلث 
الرمحات قداسة ابلابا شنوده اثلالث. اذلي أثرى حياتنا، وحياة 
املاليني من حمبيه عرب األجيال بأقواهل وتعايلمه وحياته، فاكن 
اذلي  اعملنا  بقوة  أضاءت  ساطعة  شمس  بل  منري،  مصباح 
املسيح  السيد  هدى  ىلع  تسري  صاحلة  قدوة  إىل  دوما  حيتاج 

وتتبع خطواته يف احلب وابلذل واالتضاع.
الطهارة  »هل  بعنوان:  بكتيب  السلسلة  هذه  ونبدأ 
صعبه؟!«، عن مقال لألستاذ نظري جيد )ابلابا شنوده اثلالث( 

نرشه يف جملة احلق عدد شهر أكتوبر سنة 1947م.
ملكوت  يف  الطاهرة  روحه  ينيح  أن  الرب  إىل  نصيل 

السموات وأن يمتعنا بربكه صالته عنا.
املكتبة القبطية امل�سيحية االأرثوذك�سية على االنرتنت - مار�س 2012م
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هل الطهارة �سعبة ؟!
يقدسون  وال  كنائسهم  يقدسون  اذلين  من  ألعجب  إين 
يه  الكنائس  اكنت  إذا  االثنني؟  بني  فرق  أي  أجسادهم، 
هيالك وبيوت هلل، فإن أجسادنا يه أيضا هيالك هلل وهيالك 

للروح القدس بل يه »أعضاء املسيح« )1 كو 6: 15 , 19(.
بولس  أن  حىت  مميته  خطية  يه  انلجاسة  فخطية  إذا 
الرسول يذكرها أول اخلطايا قبل أن يذكر عبادة األوثان )1 كو 
5: 10، 11(. وىلع ذلك فليتأكد لك إنسان أنه إذا بلغ الكمال  
يف لك الفضائل وانزلق يف هذه اخلطية فقط، فإنها يه وحدها 
اكفية هلالكه، نلتلكم إذا برصاحة: هل اتلخلص من انلجاسة 
أمر صعب وإن اكن كذلك فلنبحث الصعاب وحناول أن جند 

هلا حال:
1- قوة اإلغراء: 

يف الواقع أنه ال يوجد يف هذه اخلطية ما يغري فيه بشعة 
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دنيئة كما يراها الواقعون فيها أنفسهم، وىلع ذلك فاإلغراء ال 
يأيت من مصدر خاريج وإنما من رغبة اإلنسان الشخصية، 
وهذه الرغبة تأيت من كرثة اتلأمل يف اخلطية، واتلفكري فيها، 
ىلع  ديللنا  ومناظرها.  ملظاهرها  واتلعرض  عنها،  واتلحدث 
هؤالء  لك  فإن  السياسيني  وكبار  والعلماء  الفالسفة  ذلك 
ينشغلون بأمور خطرية ال  تبيق هلم وقتا للتفكري يف انلاحية 
اجلنسية وذلا فهم ال يتعرضون ألي إغراء حىت أنهم مجيعا ال 
يزتوجون وان تزوج بعض الزعماء السياسيني فإنهم اغبلا ال 
يرزقون بنسل لضعف الشهوة فيهم نتيجة لعدم اتلفكري فيها.
هذا  من  ليشء  تعرضت  قد  البد  الصديق  أيها  وأنت 
القبيل، تذكر مثال مشلكة مايلة أو اعئلية أو سياسية شغلتك 
يف وقت ما، أو تذكر أوقات ابلحوث العلمية وأيام االمتحانات 
عزيز،  أو  قريب  فقد  ىلع  حزنك  أوقات  تذكر  أو  ادلراسية، 
لرتى أنك يف لك تلك احلاالت لم تكن معرضا ألي إغراء، 
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وإن املنظر اذلي يؤثر فيك اآلن لم يكن هو نفسه يلؤثر فيك 
وقتذاك ال لسبب إال ألنك كنت مشغوال عنه بموضوع آخر.
نصيحيت لك إذا يه أن تشغل نفسك دائما، كن نشطا، 
اشرتك يف مرشواعت علمية أو رياضية أو دينية أو اجتماعية... 
وإن بىق لك فراغ استغله يف القراءة ولكن احرتس من ناحية 
املوضوع اذلي تقرؤه. وإن أتاك فكر رشير فأطرده وال تتأمل 

فيه بل فكر برسعة يف موضوع آخر يهمك.
2- الطبيعة: 

يقولون أن الطبيعة البرشية ميالة إىل هذه اخلطية، يلكن، 
وماذا يف ذلك؟ لوال هذا امليل الطبييع ما كنا نعد جتنب اخلطية 
وملكوت  احلياة  إلكيل  اإلنسان  عليه  يستحق  رائعا  انتصارا 
اهلل. »فينبيغ أن تضيح يف سبيل اهلل بيشء حتبه ليك تثبت أن 
حبك هلل أكرث«. واحلياة الروحية يا عزيزي يه جهاد مستمر، 
يصفها  اليت  بادلرجة  طاغية  ليست  البرشية  الطبيعة  أن  ثم 
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بل  فقط  تراب  من  خيلق  لم  اإلنسان  أن  تنس  ال  املبالغون. 
نال احلياة بنفخة إهلية أيضاً. وهذه االلوهية تعمل يف اإلنسان 
أجسادنا،  القدس يف  الروح  مفعول  أيضا  تنس  وال  وتقويه، 
وفوق ذلك فقد انترص الكثريون ىلع هذه الطبيعة البرشية، سل 
عن ذلك اآلباء ابلطاركة ومجوع الرهبان يف خمتلف األجيال، 
واسأل عن ذلك أيضا اذلين احتفظوا ببتويلتهم طوال حياتهم، 
وكذلك أيضا طوائف املزتهدين واملتصوفني والنساك يف لك 
ملاذا  برصاحة:  أجبين  ذلك  وبعد  منها.  الوثنية  حىت  األديان 
تضع أمام عينيك الصورة الضعيفة من اإلنسانية املنكرسة، 
أن  حاول  املنترصة.  اإلنسانية  من  املثىل  الصورة  تتأمل  وال 

تكون قديساً، وال تتأثر بضعفات املستهزئني.
3- ضعف اإلرادة: 

كنت  طاملا  فإنك  احلقيقة.  من  هلا  أصل  ال  علة  وهذه 
لك  »أستطيع  بولس:  القديس  يقول  قوي.  فأنت  مسيحيا 
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الويح:  ويقول   )13  :4 )يف  يقويين«  اذلي  املسيح  يف  يشء 
»تكفيك نعميت فإن قويت يف الضعف تكمل« )2 كو 12: 9( 
ومع ذلك نلبحث معاً ضعف اإلرادة. املعروف أن اخلطية هلا 
يف  املبتدئ  أن  أكرث  واملعروف  ومراحل.  وممهدات  مقدمات 
األقل يف  اإلرادة ىلع  بل مطلق  اإلرادة  قوي  اتلقوى يكون 
املرحلة األوىل من اخلطية فإن استسلم حىت يف هذه املرحلة 
تضعف إرادته باتلدريج، خذ مثاال ذللك: ترى أمامك أحدى 
املاجنة ويكون بإماكنك أن تهملها ولكنك تقنع  املجالت 
نفسك وتقول: سأقرأ األخبار السياسية فقط وتتصفح املجلة 
إىل  ثم تصل  املرحلة األوىل.  إرادتك - وهذه يه  - بكامل 
ترتك  أن  أيضاً  بإماكنك  صورة خليعة حتتها فاكهة ويكون 
إرادية  حالة  يف   - ولكنك  أخرى  صفحة  تقلب  أو  املجلة 
أقل - تتحايل وتقول: سأقرأ الفاكهة من انلاحية الفنية فقط 
وال أنظر إىل الصورة، ولكنك بعد قراءة الفاكهة تنظر رغما 
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قد  تكون  وهكذا  انطباقها  مدى  لرتى  الصورة   إىل  عنك 
سقطت فال تتورع عن أن تقرأ بايق املجلة وعن أن تقصها 

ىلع زمالئك...
تهمل  أن   - مرحلة  أول  منذ   - بإماكنك  يكن  ألم 
فاملدمن  ينطبق ىلع لك خطية،  يا أيخ  املجلة؟ هذا اتلدريج 
ىلع اتلدخني عندما تناول  )السيجارة( األوىل اكنت أرادته 
قوية جداً حىت أنه صمم ىلع استطاعة تركها بل أنه أكرث من 
ذلك اشمأز من اتلدخني ومن تضايق اتلنفس والسعال الذلان 
يتبعانه، ولكن هذا الشخص نفسه باجتياز املراحل األوىل 

استعبدته اخلطية.
فاحرتس يا أيخ من املرحلة األوىل، وثق أن إرادتك ليست 
الشارع  ذلك  أن اخلطية اكمنة يف  مثاًل  تعرف  أنت  ضعيفة، 
ومع ذلك - بكامل ارادتك - تمر منه، وتعرف أن صديقك 
)فالن( إذا زرته سريوي لك من األحاديث والفاكهات ما ال 
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تعرف  وهكذا   - تزوره  ارادتك  بكامل   - ذلك  ومع  يليق، 
أن قصة ما كتب ىلع غالفها باخلط العريض )قصة غرامية 
أال  بإماكنك  تقرؤها. اكن  إرادتك  عنيفة( ومع ذلك فباكمل 
تقرأ  وأال  الصديق،  ذلك  تزور  وأال  الشارع،  ذلك  من  تمر 

القصة، ومع ذلك فقد فعلت.
ال تعتذر يا صدييق بضعف اإلرادة فأنت تعرف أن هذا 
للمرحلة  االستسالم  عدم  ىلع  أعزم  اآلن  منذ  وإنما  حتايل 

األوىل واهلل يقويك.
4- مضار الكبت: 

بذلك  ينادون  واذلين  الطبية،  انلاحية  من  حتايل  وهذا 
ومع  أرواحهم.  أجسادهم ىلع سالمة  سالمة  طبعاً  يفضلون 
انه  الكبت؟  هو  ما  وأسأل:  ايلوناين  مع  يونانياً  سأكون  ذلك 
الرغبة  أقول ال داع هناك إىل كبت  وأنا  رغبة كتمت،  طبعاً 
ألنه ال جيب أن تكون هناك رغبة ىلع اإلطالق، معىن ذلك 
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أن أبناء اهلل ال يتعرضون ملشلكة الكبت ألنه ليس هلم رغبات 
جنسية يكبتونها. ثم نلبحث معا هذه املشلكة لرنى عالجها. 
الواقع أن الشخص اذلي يسقط حيدث هل اآليت: يرى منظراً 
غري الئق أو يسمع حديثا جنسيا أو قصة خليعة فبداًل من أن 
يهرب من ذلك املنظر يظل يتأمله، ويتأمله يف شغف أو حىت 
اجلنيس  احلديث  سماع  من  يهرب  أن  من  وبداًل  انتقاد،  يف 
يطرب هل ويمأل أذنيه منه. ثم خيلو إىل نفسه ويظل يفكر يف 
ذلك لكه حىت تتحول من اتلفكري إىل رغبة )أي إىل شهوة( ثم 
يكبت هذه الشهوة. فلماذا يا أيخ لك هذه املضايقة، وملاذا 
لك  جيلب  فيما  وتأملك  وفكرك  وسمعك  برصك  تستخدم 
اخلطية  استئصال  إىل  وإنما  الكبت  إىل  أدعوك  أنا ال  الرضر، 
منذ أول خطوة، منذ أو لكمة سمعتها وأول يشء رأيته، وأول 
فكر طرق باب عقلك, ولو فرض وتعرضت رغما عنك ليشء 
من هذا فبرسعة أترك هذا املجال اذلي تتعرض فيه. إذا رأيت 
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منظراً غري ديين فقد تكون أو ل نظرة وقعت عفواً ولكن 
اذلي ال يقع عفواً هو نظرتك اثلانية، حذار من تلك انلظرة 
اثلانية فإنها املرحلة األوىل إىل اخلطية، وإذا طرقك فكر رشير 
أطرد  وإنما  الشيطان  من  حماربة  ذلك  يكون  وقد  تيأس  ال 
برسعة ذلك الفكر ألن اتلأمل فيه ولو دقيقة واحدة هو هو 
املرحلة األوىل من اخلطية. وثق أنك لو فعلت لك ذلك فسوف 

ال حتاربك اخلطية بشلكها العنيف مطلقاً.
بعض نصائح:

لعالج هذه اخلطية طريقان أحدهما إجيايب واآلخر سليب.
وليك  الروح،  تقوية  به  واملقصود  اإلجيايب:  الطريق   -1
واالجتمااعت  الكنيسة  اىل  كثرياً  اذهب  ذلك  ىلع  حتصل 
ادلينية ألن هذا إن لم يبعدك عن اخلطية فعىل األقل سيبعدك 
الصالة  من  أكرث  الرديئة. كذلك  األوساط  إىل حني عن  ولو 
فإن هذا يعطيك قوة، واقرأ اإلجنيل املقدس ألن تأثريه عظيم 
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ذلك  ألن  واملنترصين  القديسني  سري  أيضا  أقرأ  انلفس.  يف 
يقتل فيك ايلأس ويقدم لك قدوة حسنة. أقرأ أيضا كثريا عن 
املوت وعن تفاهة احلياة ألنك بهذا تشعر باحتقارك للخطية.. 
اعرتافك لك  وأذكر يف  األقل  أسبوع ىلع  اعرتف لك  وأخريا 
يشء ألن ذلك سيخجلك أمام أب اعرتافك وجيعلك حترتس 

من فعل اخلطية.
سيئ. ال  مؤثر  االبتعاد عن لك  هو  السليب:  الطريق   -2
ترى وال تسمع ما يعرثك وال تكزن يف عقلك أي فكر ردئ. 
تفكري  أي  وإنما  اخلطية  ترتكب  أن  تفكريك يف  أقصد  وال 
أو  ارتكبها،  غريك  أن  يف  مثاًل  تفكر  كأن  باخلطية  خيتص 
أو  وكذا،  كذا  فعلوا  إذا  اخلاطئني  إصالح  يف  تفكر  كأن 
األشخاص.  من  أو  األماكن  من  معني  نوع  ىلع  ترددوا  إذا 
أحرتس من ذلك ألنه سيقودك إىل تأمل اخلطية ولو أنه تأمل 

خلطية أرتكبها غريك.
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جسدك  دنست  إن  أنك  األخ  أيها  دائما  أذكر  وختاماً.. 
وأعضاء  القدس  الروح  وهيلك  اهلل  تدنس هيلك  أنت  فإنما 
املسيح، واستمع إىل قول القديس بولس وهو يقول: » إن اكن 
أحد يفسد هيلك اهلل فسيفسده اهلل ألن هيلك اهلل مقدس 

اذلي أنتم هو« )1 كو 3: 17(.
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