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  مقدمة
. وهذا بعٌض منه ،يف هذا الصوم األربعيين كان احلديث طويالً على غري العادة  

 احنصر يفعن الصوم ئع أن التعليم الشايف ذلك الوقت فقد أدرك القمص مينا املتوحد 
حىت الساعة الثالثة بعد الظهر أو عن الطعام  واالنقطاع ،عن األطعمة احليوانية االنقطاع

وبذلك يكون هذا التعليم قد  .وهو ما كان ميارسه هو بالفعل ،حىت غروب الشمس
فلم  ،أما ما جيب أن حيدث يف القلب ،السلوك الظاهر والنشاط اخلارجياكتفى ب

ال واحللفان والشتائم بالتوبة عن الكالم البطَّصحيح أن مثة توجيهات  .يئاًنسمع عنه ش
هذه التوبة عن وصحيح أيضاً أن . اخل ...والصوم عن الشرور  ،اللسان نوصو
ليس مطلوباً يف  ذه األعماله إالَّ أن جمرد الكف عن ،حقاً بكل تأكيدنافعة  عمالاأل

مظاهر خارجية  جمرد –ملتوحد القمص مينا كما كان يقول الراهب ا -ألهنا  ؛حد ذاته
 االلتصاقوعدم  ،وهو اغتراب النفس عن الرب يسوع املسيح ،ملرض كامن يف النفس

ملا هو  اًومظهر ،ما حيدث يف الداخلعلى  عالمةًليس إالَّ السلوك اخلارجي ف. به
  ..يف النفس  لٌمتأصِّ

روحي مبتدئ ال يعرف من هنا بدأ التعليم يف دقة ورقة وتواضع األب مع ابن 
  .القليل إالَّ
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  البداية احلقيقية لصوم النفس
  

الكالم : قال يل بعد قداس يوم األربعاء من األسبوع الثاين من الصوم الكبري  
ب عن الفردوس اإلنسان األول آدم ملا تغرَّ. ش بيهياللي هقوله لك حطه يف قلبك وع

واحتول حبه هللا إىل  ،ه عقله وقلبهيعين عاش جو :نفسه يفحبس نفسه  ،وعن اهللا نفسه
  .بنبتدي من أول السلم، يعين من أول السقوط إحناكده  عشان. فقطحبه لنفسه 

أو حسب كالم رب اجملد ربنا  ،عن اإلفراط يف حمبة النفس الصوم هو صوٌم
 ؟طيب وابتدي إزاي :أنا عارفك كويس هتقول يل. هو جحد الذات ،يسوع املسيح

ألهنا واضحة يف عقل  ؛وصعبه يف نفس الوقت، فهي سهلة ة سهلةالبداي :لكل قوا اه
يعين الزم تترك النية  .عمل دائم للقلب واإلرادةوصعبة ألهنا  .اإلنسان وفكره

  .واإلرادة اخلاصة بيك عشان تلتصق بالرب يسوع املسيح وحده

بطلب اسم الرب بيتحقق عن اإلرادة الذاتية والنية الذاتية  االنقطاعيبقى   
وأنا ملا قلت لك احفظ . وع املسيح زي ما يف اإلبصاليات اخلاصة باسم رب اجملديس

شان تتعلم إزاي تترك ، ولكن ع)"مرتل(يف عرِّ"ش عشان تبقى وم ،االبصاليات
يعين املمارسة هتكون صعبة عليك  .إرادتك اخلاصة وتطلب إرادة الرب يسوع املسيح

  .وميكن تكون غريبة على طبعك ،يف األول
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  .تك قبل ما ختدم نفسكاإخو اخدم :الًمث

  عن األكل؟ االنقطاعيه فايدة أو :طيب هتقول  

ألن اإلنسان عنده  ؛نك تترك الطعامأعن األكل معناه  االنقطاع :هقولك
عشان كده ملا تبعد عن األكل بإرادتك تعرف ازاي  ،واإلرادة بتطلب األكل ،رادةإ
أصل القلب . اللي خزنتها يف قلبك يةفعد عن فكرك وعن ميولك وعن األمور اخلبت

  ."كل شهوات اإلنسان ورغباته"خزانة كبرية فيها 

 .ألن االعتكاف هو انقطاع عن عشرة الناس ؛وملا تصوم الزم تعتكف
وحىت حضور صلوات الكنيسة  ،نك تصلي وتدرس الكتب املقدسةأواالعتكاف معناه 

  .هو نوع من االعتكاف عن العامل

عن العامل تبعد نت هتبتدي أ يدي لك قوة روحية عشان املسيح اهلنا الصاحل  
  .سيدك الرب يسوع) وراء(بقلبك وهتمشي ورا 

الزم يكون  .رب اجملد باطل إذا كان بالفم وباللسان وحده بإلوهيةاالعتراف 
رك وهتخليك تدور يعين تنقطع عن وَّدألن احملبة دي هي اللي هت ؛عندك طاعة احملبة

  .)ن من االجتاه للنفس والذات إىل االستدارة إىل اهللاإلنسا استدارة( كنفس

يف قلبك وثبته يف قلبك باسم وقوة الرب يسوع  وأحفظهامسع كالمي 
  ".املسيح

لكن قوة الرب  ،التعليم سهل والتنفيذ صعب: وبعد صالة التحليل قال يل  
  .حملبة اهللا ألنه بيفرح بينا ملا يالقي النفس صامية عن حمبة الذات وترجع ؛يسوع تسندنا
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  ضعف اإلرادة وكيف ُيعاجل
  

ضعيفة  –يا ابين  –اإلرادة : بعد قداس يوم اجلمعة من نفس األسبوع قال يل  
حنا الزم إ. تتحرك حسب رغبات القلب وحسب حمبة اإلنسانبألن اإلرادة  ؛بالطبيعة
بدون احملبة اإلنسان . كثريالن احملبة هي قوة حقيقية ختلق الكثري وتدمر أنعرف 

عف حمبة َض بالضبطعف اإلرادة يساوي َض .مايقدرش يشيل صليبه ويتبع الرب يسوع
  .اإلنسان

 .يشتت قوة النفس ،ن عدم وجود هدف واضح للنفسإومار اسحق بيقول 
يعين إذا اإلنسان مجع حمبته . ال يستطيع أحد أن خيدم سيدين :وده قال عنه رب اجملد

 ،وده أول عالج لإلرادة اإلنسانية ،ت يبقى احترك يف اجتاه صحيحغري تشتُّ ها منوخالَّ
هو الرب يسوع عريس و ،واهلدف الواحد ،احملبة: أن اإلنسان ميشي على رجليه االثنني
  .حتاد أبدياالنفس احلقيقي اللي الزم نتحد بيه 

ن أ .وهو الرب يسوع ،كل يوم الزم يكون قدامك هدفك الواحد غري املتغري  
  .حتمل صليبك مبحبة

الزم  :رهبان صغريين لسة كان فيه واحد من شيوخ الدير بيقول لنا واحنا
ومل يعد يف حياته سيد آخر غري  ،يعين زي العبد اللي باع نفسه ،تبيع نفسك للمسيح
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الروح الناري اللي اتكلم  ،وعشان ده حيصل الزم تطلب حمبة اهللا النارية ،يسوع املسيح
  .)١(طونيوس عنه القديس ان

تظل النفس اإلنسانية عاجزة عن  ،بدون سكىن الروح القدس وعمله يف النفس
وعشان كده القديس األنبا أنطونيوس مسى الروح القدس  ,اإلشتعال باحملبة اإلهلية

  .)٢(الروح الناري

  .احملبة واهلدف الواحدهوَّ يبقى عالج ضعف اإلرادة زي ما قلت لك 

 وال هوَّ لالستعباد،ش وم ،كون قدامك قانونيف املمارسة الزم ي ،طيب
نك حتدد أهو  –يا ابين  –ابدأ القانون .. زي اللي بيشتغل يف املباين " مقطوعية"

ل افق ،وبعدين سألت واحد من الشيوخ ،قانون ،كانوا بيقولوا قانون. لنفسك طريق
 –كاف االعت –الصوم  -القالية  –يا مينا قانون الراهب هو حدود الرهبنة  :يل

  .ومالزمة اسم الرب يسوع –الوحدة ملا تكرب 

                                                 

املركز األرثوذكسي  – ٤٤نصوص آبائية سلسلة  –) ١٩ - ٨(رسائل القديس أنطونيوس اجلزء الثاين أنظر  )١(
 قبلته أنا أقبلوه أنتم أيضاً، وإذا أردمت أن تنالوه ويسكنالروح الناري العظيم الذي : "يقول، حيث للدراسات اآلبائية

وهناراً، واطلبوا بكل قلبكم هذا  فيكم فقدموا أوالً أتعاب اجلسد وتواضع القلب، وارفعوا أفكاركم إيل السماء ليالً
  .ء اآلخرينحصل عليه إيليا التشبِّي وأليشع ومجيع األنبيا لكم، ألنه هكذا ىالروح الناري القدوس وحينئذ ُيعط

فال تدعوا هذه ، "من يستطيع أن يقبل هذا؟" :وتكونوا ذوي قلبني وتقولوا وال تفكروا يف قلوبكم
ألجلكم  وأنا أبوكم أجتهد معكم وأصلي. بل اطلبوا باستقامة قلب وأنتم تقبلوه ،إيل عقولكم األفكار أن تدخل

من يفلح ذاته هبذه الفالحة يف  ألن كل. ن تقبلوهلكي تقبلوه، ألين أعلم أنكم قد جحدمت ذواتكم لكي تستطيعوا أ
وأنا أشهد لكم، إنكم تطلبون اهللا بقلب . القلوب ملستقيميافإنه ينال نفس الروح، الذي يسكن يف  ،كل جيل
  ".فإنه سيعطي لكم فأدميوا باجتهاد من كل قلوبكم ،مستقيم

ووضع يل . دراسة رسائل القديس أنطونيوسقداسة البابا كريلس السادس ب –ألزمين القمص مينا املتوحد  )٢(
  .١٩٥٨امتحان شفوي يف ابريل 
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نك إذا ما حضرتش أوهي  ،طيب أنت قانونك هو حدود الصوم الكبري  
للبقاء يف شركة مع الرب  االعتكاف .وبالش االهتمام بالناس ،تصلي وحدك ،القداس
ع اإلنسان إىل يشفي اإلرادة ويرجَّهألن ده  ؛قلل كالمك علشان تصلي بقلبك .يسوع

مش الزم يوم . القانون ده سهل لكن املثابرة هي اجلوهر. به وفاديه يسوع املسيحر
 ،ومالزمة اسم الرب يسوع ،بل وال حىت ساعة من غري رشم الصليب ،يفوت عليك

  .وهتالقي فرح الفردوس يف قلبك

  .ربنا يكون معاك

  ..أي حدود احلياة كما هو  ،مرت السنوات الطويلة وال زال القانون  

  .عين يا ايب البابا كريلس السادس صلِّ

  ابنك الروحي  
  جورج حبيب بباوي  
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