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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.
عن  »الرجوع«  بعنوان  السلسلة  هذه  يف  الرابع  وكتابنا 
مقال نرشه األستاذ نظري جيد )ابلابا شنوده اثلالث( يف جملة 

احلق عدد فرباير 1948م.
ملكوت  يف  الطاهرة  روحه  ينيح  أن  الرب  إىل  نصيل 

السموات وأن يمتعنا بربكه صالته عنا.
املكتبة القبطية امل�سيحية االأرثوذك�سية على االنرتنت -اإبريل 2012م
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الرجوع
فتشمزئ  الروحية،  غفوتك  من  أحياناً  أيخ  يا  تستيقظ 
من ماضيك وترغب يف حياة فاضلة، هكذا تذهب إىل أبيك 
للك  شاماًل  صحيحاً  رصحياً  اعرتافاً  أمامه  وتعرتف  الرويح 
اتلفاصيل املحرجة املخجلة، ثم ترجع إىل مزنلك، وتدخل إىل 
انساكباً  يسوع  أمام  نفسك  وتسكب  بابك،  وتغلق  خمدعك، 
لكه حمبة ورجاء، وتقيض وقتاً طوياًل مع املسيح يف ترضاعت 
وتعهدات وتصميمات، راجياً إياه أن يضمك إىل خاصته حىت 
حيث يكون هو تكون أنت أيضاً، ويطلع عليك الصباح 
فتتناول من األرسار املقدسة وأنت تصيل أن تكتسب بذلك 

قوة ونعمة وغفراناً وجتديداً.
تمر  الكريم  أيخ  يا  األيام  أن  الرب، غري  أاعنك  هنا  إىل 
الفتور إيلك، وهكذا تنحدر شيئاً  عليك، وبمرورها يزحف 
ذلك  فما هو رس  ماضيك.  إىل  أخرى  مرة  ترجع  فشيئاً حىت 
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الرجوع؟ أنه يتلخص يف انلقاط اتلايلة:
1 - الغرور:

بأنك  فتعتقد  بثقة كبرية يف نفسك  يا أيخ أحياناً  تشعر 
اخلطية  اغراءات  وأن  نهائياً،  انتصاراً  اخلطية  ىلع  انترصت 
اثلقة  هذه  الشيطان  ويتخذ  عليك،  تقوى  ال  أصبحت 

السقاطك. 
مثال ذلك: كنت يف مبدأ حياتك الروحية ختاف من قراءة 
تلك القصة أو املجلة ئلال يكون فيها ما يعرثك، وختاف من 
ذلك  تأمل  من  وختاف  به،  تتأثر  ئلال  احلديث  ذلك  سماع 
ما  ذلك  يف  يكون  ئلال  الشارع  ذلك  يف  السري  ومن  املنظر 
بيشء  تشعر  ال  الرويح  غرورك  يف  وأنت  اآلن  أما  يغريك، 
نفسك  تعترب  بل  به،  تتأثر  أنك ال  اعتبار  من ذلك لكه، ىلع 
اكملريض اذلي عوىف فأصبح يتناول ما شاء من األطعمة اليت 
تقرأ وتسمع وتتأمل  أثناء مرضه، وهكذا  اكنت حمرمة عليه 
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وتسري مثلما شئت، وباتلدريج يأيت عليك وقت ال تستطيع 
فيه أن تمنع نفسك من قراءة تلك املجلة، ومن سماع ذلك 
احلديث، ومن تأمل ذلك املنظر، ومن السري يف ذلك الطريق، 
إىل  فيها  تشتاق  فرتة  عليك  تأيت  حىت  اتلدرج  بك  يزداد  ثم 

تلك املجلة وذلك احلديث وذلك املنظر، وذلك الطريق..
يا صدييق أن  وهكذا تكون قد سقطت، نصيحيت لك 
تتواضع، وأعرف أنك لست أقوى من داود اذلي لم حيرتس يف 
نظراته فسقط، ولست أقوى من شمشون أو سليمان والكهما 
قد سقط حتت تأثري اخلطية، وإن أردت ثقة فال تثق بنفسك 

وإنما باملسيح. 
أعتقد أنك أضعف انلاس، وأنك مهما بلغت من اتلقوى 
املسيح يه  وإنما رمحة  مثلنا،  اآلالم  تزال ضعيفاً وحتت  فما 
اليت تقويك، فأطلب تلك الرمحة باستمرار، وكن مستعداً يف 

لك وقت ليك خطيئة بنفس احرتاسك القديم.
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2- خدمة اآلخرين:

خدمة اآلخرين يه واجب مقدس غري أن الشيطان قد 
أبناء  مع  الشيطان  أسلحة  أحياناً إلسقاطك ألن  يستخدمها 

اهلل غري أسلحته مع أبناء انلاس.
ببعض  االختالط  عن  تمتنع  قديماً  كنت  ذلك:  مثال   
أحاديثهم  يف  ترى  ألنك  املعينة  السمعة  ذوي  األشخاص 
من  سمعت  اآلن  ولكنك  يليق،  ماال  وأعماهلم  وفاكهاتهم 
ويع  وبغري  أبرش«.  ال  كنت  أن  يل  »ويل  أذنيك  يف  يهمس 
حىت  املستهزئني  جمالس  وإىل  اخلطاة  طريق  إىل  اندفعت 
األرشار  بني  عشت  وهكذا  املسيح،  إىل  أوئلك  تكسب 
عيشة اكنت نفسك ابلارة تتعذب فيها لك يوم، واكنت أذنك 
وعينك واحساساتك لكها تكتزن معلومات رشيرة كثرية قد 
ال يستخدمها الشيطان اآلن إلسقاطك، وإنما حياربك بها يف 

حالة فتورك.
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أن  منك  أطلب  وإنما  اخلدمة  من  أيخ  يا  أمنع  ال  أنا 
حترتس. وأنصحك بأن تقيض وقتاً طوياًل يف االمتالء قبل أن 
تفيض ىلع اآلخرين. تذكر أن يوحنا املعمدان لم يبدأ خدمته 
إال بعد أن قىض مدة طويلة يف الربية حىت امتأل من نعمة اهلل 
وقوته، وبولس لم يقل »ويل يل إن كنت ال أبرش« إال بعد أن 
وصل إىل درجة كبرية من اتلعمق الرويح، وإال بعد أن داعه 

اهلل قائاًل »أفرزوا يل برنابا وبولس«.
فأخدم كما شئت ولكن بعد أن تمتلئ، ثم أنصحك أن 
تبدأ خدمتك بالعظة الصامتة، أعين أن تكون يف ترصفاتك 
وهكذا  يقدلوك،  حىت  لآلخرين  قدوة  وروحانيتك  ولكماتك 

تكون قد أديت خدمة دون أن تعظ.
ثم عندما ختدم ال حتدث انلاس عن نفسك وانتصاراتك 
جيب  كذلك  القديسني،  أخبار  هلم  أذكر  وإنما  اخلطية  ىلع 
احتفظ  وإنما  لكياً.  اندماجاً  املخدومني  وسط  يف  تندمج  أال 
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يعرثك  ما  وجدت  وأن  اخلدمة،  اثناء  الروحية  بكرامتك 
فاهرب برسعة ثم اعود خدمتك يف وقت آخر، واحرتس أال 
أو  لغضبهم  إثارة  أو  لآلخرين  دينونة  خدمتك  يف  يكون 
خدشا لشعورهم وإنما أخدم بلطف مستخدماً مع لك شخص 

ما يوافقه. 
وحيسن جداً أال تعظ املستهزئني جمتمعني ألن اجتماعهم 
يعطيهم فرصة ألن يشجع بعضهم بعضاً ىلع اهلزء واتلهكم، 

وإنما حدث كال منهم ىلع انفراد فذلك منتج جدا.
3 - أصدقاؤك القدماء:

ألفتهم  لك أصدقاء  أعماق اخلطية اكن  عندما كنت يف 
وألفوك، وأحبتهم وأحبوك، وأصبحوا عندك بمثابة األخوة أو 
أكرث، ثم عرفت املسيح ورست وراءه وظلوا هم ىلع طيشهم 
تزورهم  زلت  فما  تتغري،  لم  بهم  أن عالقتك  وضالهلم، غري 
أوقات  معهم  تقيض  املختارة  زالوا صفوتك  وما  ويزورونك، 
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فراغك.
منهم  تسمع  أنك  عليك،  خطر  أيخ  يا  األصدقاء  هؤالء 
ما  ترصفاتهم  يف  وترى  املسيحية،  األذن  إيله  ترتاح  ال  ما 
تشمزئ منه انلفس املسيحية، ولك ذلك هل تأثري عليك. أنهم 
وأحاديثهم  انلمو،  من  سيمنعونك  األقل  فعىل  يضلوك  لم  أن 
ومغرياتهم وقصص طيشهم إن لم تؤثر فيك يف نفس اللحظة 
فعىل األقل ستنطبع يف عقلك ابلاطن وتظهر ىلع شلك أحالم 

خاطئة، أو أفاكر رديئة، أو ظنون سيئة. 
قصصك  األصدقاء  أوئلك  عليك  يعيد  قد  كذلك 
وذكرياتك املاضية األثيمة اليت اكنت حمببة إيلك وقتذاك، وال 
أستبعد أن يتودل عندك شبه حنني إيلها، ثم أن اندماجك مع 
تتعرض  القدماء سيجعلك يف وسط غري مسييح  أصدقائك 
فيه إىل جتارب منوعة أن انترصت يف بعضها فقد ال تنترص يف 

ابلعض اآلخر. أنا ال أنصحك بتجاهل أصدقائك.
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وإنما استمر ىلع حبك واخالصك هلم دون أن تندمج يف 
جمالسهم العابثة، أو تستمع إىل أحاديثهم الطائشة، وإن أردت 
أن تؤثر فيهم فليكن ذلك من بعيد، ثم يف نفس الوقت كون 
حياة  يف  بهم  تعرفت  اذلين  اهلل  أبناء  من  طيبة  جمموعة  لك 

القداسة وثق أنك ستجد ذلة كبرية يف عرشتهم.
4 - االنشغال باملاديات:

حيدث أحياناً أنك تندمج يف أمورك املادية اندماجاً كبرياً، 
للتأمل،  وقتاً  لك  ترتك  ال  وقتك حبيث  طول  نفسك  وتشغل 
وحبيث ترجع من مزنلك مرهقاً متعباً شاعراً حباجة إىل انلوم 

أكرث من الصالة. هذه احلالة جيب أن حترتس منها.
نلفسك  ترتك  أن  حاول  ولكن  عملك  يف  نشطاً  كن 
قراءة  أو  بالصالة  اهلل  فيه  تذكر  املستمر  العمل  وسط   

ً
فرااغ

مطلع  من  حبتاً  مادياً  انشغااًل  تنشغل  أن  أما  مثال،  األجنيل 
الصبح حىت املساء فهذا خطر لك اخلطر ىلع حياتك الروحية.
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5 - اليأس:

باهلل  العميقة  ويف صلتك  الرويح  نشاطك  يف  أنت  طاملا 
يزحف  ولكنه  ايلأس،  إيلك  يتطرق  أن  فمحال  اهلل  وبأبناء 

إيلك يف حاالت فتورك.
تيأس ألنك فقدت بعض فضائلك، ولكن هذه  أحياناً 
احلالة غري خطرة ألنه بإماكنك أن تعتمد ىلع املسيح »وتقوي 
تيأس من  عزيمتك« وترجع إىل فضائلك. ولكن حذار أن 
إماكنية تلك الفضائل فتتخىل عنها أو تشعر بأنها من صفات 
دلى  مستطاع  يشء  »لك  أن  أعرف  وإنما  فقط.  القديسني 
املؤمن« وأن املسيح هل املجد قد قال: »كونوا قديسني كما أن 

أباكم اذلي يف السموات هو قدوس«.
قد  تكون  أنك  وهو  أخطر  لسبب  نيأس  وأحياناً 
ولم  بانلظر.  أو  بالفكر  أو  بالقول  اخلطايا  إحدى  ارتكبت 
فعاًل.  اخلطيئة  ارتكاب  إىل  ايلأس  ويقودك  الفعل،  إال  يبق 
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احرتس يا أيخ من هذا الشعور فإنه سالح شيطاين، وأعرف 
أنه إن اكن الشيطان قد هزمك يف أول جولة فما زالت هناك 
منه.  قاضية  نفسك لرضبة  تسلم  فال  أخرى كثرية.  جوالت 

وكما يقول املثل »يضحك كثرياً من يضحك أخرياً«. 
وأعرف أن حاتلك هذه مصدرها ضعف اعرتافاتك. ألن 
اذلي ييأس ويرتكب اخلطيئة فعاًل هو اذلي اعتاد أن يقول 
ألب اعرتافه »أخطأت يا أيب يف اخلطيئة الفالنية« دون ذكر 
اتلفاصيل. أما اذلي يعرتف باتلفاصيل لكها فيعرف أن هناك 
فارقاً كبرياً يف االعرتاف بني خطية القول أو الفكر، وخطية 

الفعل...
هناك حالة يأس يه أخطر احلاالت، ويه شعور الشخص 
اذلي يقنعه الشيطان بأن سقوطه املستمر بعد لك تناول هو 
ديلل ىلع استحالة تقواه. مثل هذا أقول هل إن تناوهل املستمر 
بعد لك سقوط ديلل ىلع أن اهلل يريد أن يضمه إىل خاصته 



الرجوع

17

والويح يقول نلا »الصديق يسقط سبع مرات ويقوم« وسبعة 
يه عدد اكمل . ثم أعرف يا أيخ أن األب ذبح العجل املسمن 

البنه الضال اذلي أنفق أمواهل يف الفساد.. وال تيأس.
6 - التدرج:

أحد  يصيل  فمثاًل  اتلدرج،  نتيجة  انلاس  اغبلية  يسقط 
األشخاص طابلاً الروحيات فقط، ثم يتدرج إىل الروحيات مع 
املاديات، ثم املاديات فقط، ثم تتحول صالته إىل جمرد ألفاظ 

متكررة، إىل أن ينقطع عن الصالة. 
وآخر يقول نلفسه ال أنظر مطلقاً إىل منظر غري الئق، ثم 
يقول أنظر وال أتأمل، ثم يقول أتأمل وال أفكر، ثم يقول أفكر 
وال أخطئ. ويكون قد سقط دون أن يشعر أو وهو يشعر، 

ألن فكر احلماقة خطية كما يقول سليمان.
مثل هؤالء اذلين خيطئون باتلدرج ال عالج هلم إال ترك 
اخلطوة األوىل يف اتلدرج ألن اذلي خيطو اخلطوة األوىل تسهل 
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ثم ىلع  إذ تكون عزيمته قد ضعفت.  بقية اخلطوات  عليه 
هؤالء أن يرجعوا برسعة إىل حاتلهم السامية قبل أن يقودهم 

اتلدرج إىل اهلالك.
7 - النسيان:

النسيان. وأقصد نسيان  يضيعون ضحية  أيضاً  وكثريون 
وهو  بسيط  النسيان  وعالج  اهلل.  أمام  ومواثيقهم  عهودهم 
اتلذكر املستمر. عليك يف صالة باكر أن ترشح ليسوع لك 
وتكرر  وضعفاتك  خطاياك  بكل  أمامه  وتعرتف  يشء. 

أمامه عهودك مرة أخرى جمددة بعزيمة أقوى.
كما جيب أن تقول هل: »ساعدين يا رب حىت أكتسب كذا 

وكذا... من الفضائل، وأنقذين من ضعفايت اليت يه ...«.
يف  واتلعهدات  الطلبات  نفس  وتكرر  تتذكر  وهكذا 
لك  يف  أمامك  وتعهداتك  طلباتك  جتعل  وهكذا  صالة.  لك 
اختلطت  ولكما  وقعت يف جتربة  تتذكرها برسعة لكما  حني. 
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الشاملة  الصالة  تلك  بغري  يومك  بدأت  إذا  أما  باآلخرين. 
فإنه من السهل أن تنىس وأن ختطئ. وتتحمل تبعة نسيانك 

وخطيئتك.
8 - التقصري يف التناول:

أشعر دائماً بأن اتلناول فيه نعمة وقوة وجتديد، وال ختاف 
اذلين حيبون  هم  اتلناول  من  اذلين خيافون  فإن  مطلقاً،  منه 
اخلطيئة ويشعرون بسهولة رجوعهم إيلها ناسني انلعمة اليت 

حيصلون عليها من جسد الرب ودمه. 
هذا  فإن  أسبوع  لك  تتناول  أن  أمامك  فاجعل  أنت  أما 
روحانيتك  يف  ستستمر  إذ  للخطأ،  فرصة  يعطيك  ال  سوف 
أيام ىلع األقل بعد اتلناول، ثم تنظر فتجد يومني  ولو ثالثة 
االثم،  اقرتاف  قبل  فتخاف  املقبل  اعرتافك  باقني ىلع  فقط 

ويمكنك اتلجدد قبل أن يلحقك الفتور.. وهكذا.
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9 - التحايل:

يقدم إيلك الشيطان فضائل مصطنعة أو أعذاراً براقة ليك 
جيذبك بها إىل اخلطية، فقد يقذف بك كما قلنا إىل جمالس 
قصة  قراءة  إىل  يدعوك  وقد  اخلطاة.  إنقاذ  حبجة  املستهزئني 
أو رواية ساقطة حبجة ابلحث العليم أو الفائدة الفنية. وقد 
يقودك إىل إدانة الغري باسم نصحهم وإرشادهم. وقد حيثك ىلع 
الفوىض واحلماسة الطائشة عن طريق الغرية املقدسة. فعليك 

أن حترتس من حيل الشيطان وال تنخدع بها.
10 - االضطرار أو الضعف:

فقد  خطيئة.  ذاتهما  حد  يف  هما  زائفان  سببان  وهما 
تكذب مثاًل حبجة أنك مضطر إىل ذلك نلوال فائدة معينة ال 
حتصل عليها - يف نظرك - إال بالكذب. وقد يتحايل عليك 
الرصيح  غري  الكذب  من  ملتوياً   

ً
نواع لك  فيقدم  الشيطان 

يلكتم به ضمريك.
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هذا.  من  أكرث  باهلل  إيمانك  يكون  أن  جيب  ولكن 
وأعرف أن الفائدة اليت تأيت عن طريق الكذب أو الغش يه 
فائدة غري مباركة أو يه رضر متسرت. وأعرف أن االضطرار 
ليس بالعذر اذلي تعتذر به أمام اهلل يف ايلوم ادلين وكذلك 

الضعف.
خامتة:

ما دمت يا أيخ قد وضعت يدك ىلع املحراث فال تنظر 
إىل الوراء. وال ختف من السقطات واتلجارب اليت تقابلك يف 
الطريق. وإنما تقدم دائما. وال تتخلف عن الركب وال تفكر 
يف الرجوع. وإن رجعت فتشجع واعود تقدمك حىت تصل إىل 

قمة القداسة واهلل معك.
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