كتاب الرتاث الرهباين يف ال�شرق الأو�سط� ،سنة 2018

درا�سات يف الت�سامح

الصالة الدائمة في
الرهبنة الشرقية
بيتر عادل سليمان

«صلوا بال انقطاع»((( ،هذه الو�صية
الق�صرية وامل�شدَ دة التي �أو�صى بها الر�سول بول�س
ريا حا�س ًما يف روح الرهبنة
�أهل ت�سالونيكي� ،أثرت ت�أث ً
ال�شرقية الأرثوذك�سية .فمنذ القرن الرابع ف�صاعدً ا
تر�سخ يف التقليد الرهباين ال�شرقي ،ب�أن ال�صالة لي�ست
جمرد ن�شاط قا�صر على حلظات معينة من اليوم ،بل
�إنها ينبغي �أن ت�ستمر بال انقطاع طوال حياة الراهب
�أو الراهبة .وهذه النقطة يعرب عنها باخت�صار �أحد
«�أقوال �آباء الربية» (الراهب الذي ي�صلي فقط حينما
يقف لل�صالة هو يف احلقيقة ال ي�صلي باملرة)(((.

( ) باحث م�صري.
((( ت�سالونيكي 17:5
((( �أقوال �آباء الربية (.)A.P.A.C 104
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والفكرة نف�سها يعرب عنها راهب فل�سطيني من القرن ال�سابع،
مقتب�سا كلمات �سفر اجلامعة
(�أنطيوخو�س من دير القدي�س �سابا)،
ً
«لكل �شيء وقت ،ولكل �أمر حتت ال�سموات وقت .للوالدة وقت ،وللموت
وقت ..للبكاء وقت ،ولل�ضحك وقت ..لل�سكوت وقت وللتكلم وقت»(((.
ويعلق �أنطيوخو�س قائ ًال( :يوجد وقت منا�سب لكل �شيء عدا ال�صالة:
�أما ال�صالة فالوقت الذي ينا�سبها هو كل حني)(((�« .صلوا بال انقطاع».
ولكن كيف نتمم هذه الو�صية عمل ًيا؟
التفسير الحرفي

�أحد �أنواع الإجابة عن هذا ال�س�ؤال اقرتحته جماعة
الـ(� )Messaliansأي (جماعة امل�صلني) ،وهي حركة ُن�سك ِّية
انت�شرت يف �سورية وغريها من بالد ال�شرق الأدنى قرب نهاية القرنني
الرابع واخلام�س .واللقب (( )Messaliansمي�ساليني) باليونانية
( )Euchitesيعني بال�ضبط «امل�صلي» ومنها كلمة (�أو�شية = �صالة)،
وجماعة «امل�صلني» (كما يقول الذين ينتقدونهم) ف�سروا و�صية القدي�س
متاما .فال�صالة بالن�سبة لهم ،يبدو �أنها
بول�س الر�سول تف�س ًريا حرف ًيا ً
أ�سا�سا ،ال�صالة ال�صوتية .فقد ت�صوروا ال�صالة على �أنها ن�شاط
تعني � ً
يتم بوعي وعن �إرادة وق�صد ،و�أنها ت�ستبعد كل الأن�شطة الأخرى .و«�أن
ت�صلي» هو �أن «تردد ال�صلوات» وعلى �أ�سا�س هذه املبادئ «املي�سالية»
فلكي ي�صلي النا�س بال انقطاع ،من امل�ستحيل �أن يقوموا ب�أي عمل �آخر
من �أي نوع� ،سواء كان عم ًال يدو ًيا �أو ذهن ًيا .فهم لن يعملوا يف احلديقة،
((( اجلامعة 7-1:3
((( .)Pandect, Homily 91 (PG 89:1712B
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�أو يطهوا �أو يغ�سلوا� ،أو ينظفوا حجراتهم �أو يكتبوا خطابات� ...إلخ.
�إنهم �سي�صلون فقط ولن يعملوا �شي ًئا �آخر .فاحلركة املي�ساليانية كان
فيها «�صفوة روحانية» ،وهم «الذين ي�صلون» �أي الرجال والن�ساء الذين
عملهم الوحيد هو ال�صالة فقط� .أما عن حاجاتهم املادية فيزودهم
بها امل�ؤمنون العاديون( .يدعون � ً
أي�ضا مي�ساليني لأنهم ينادون بال�صالة
ويهملون العمل).
مثل هذا الفهم� ،أو باحلري �سوء الفهم لل�صالة الدائمة،
دانته الكني�سة عموم ًا ب�سرعة وبقوة ،لأ�سباب ي�سهل فهمها .فاجلواب
املي�سالياين �أو ما اعتربه الآخرون �أنه اجلواب املي�سالياين ،هو
مثار اعرتا�ض من الناحيتني االجتماعية والروحية .فمن الناحية
متاما ،تعتمد على
االجتماعية ،يجعل احلياة الرهبانية حياة طفيلية ً
�إح�سانات الآخرين .بينما كان التقليد الرهباين يف تياره الغالب ي�صر
دائ ًما على �أن الراهب� ،سواء كان متوحدً ا �أو يعي�ش يف �شركة (جممع)،
ينبغي �أن يعتمد على نف�سه يف �إعالة نف�سه ،ولي�س فقط يعول نف�سه ،بل
�أن يعطي لغريه � ً
أي�ضا .نحن نعرف �أن الرهبنة يف ال�شرق امل�سيحي كانت
اهتماما مما يف الغرب بالأن�شطة املنظمة ،مثل
على وجه الإجمال� ،أقل
ً
�إن�شاء �إدارة املدار�س ،وامل�ست�شفيات ،ومالجئ الأيتام((( .ولكن على
م�ستوى �أقل تنظي ًما ومب�ستوى �شخ�صي �أكرث.
لقد كان للرهبان ال�شرقيني وعي قوي مب�س�ؤوليتهم عن «القرب»
((( ومع ذلك ،توجد بع�ض اال�ستثناءات املهمة يف هذا املجال .ففي القرن الرابع ،مث ًال� ،أ�س�س القدي�س با�سيليو�س
الكبري مركز ًا �ضخ ًما لأعمال املحبة اخلريية وكان ي�سمى «با�سيليادو�س» ن�سبة �إلى ا�سم م�ؤ�س�سه ،وكان مكان ًا �شا�سع ًا
لدرجة �أنه ُ�سمي بــ«املدينة اجلديدة» وكان يدير هذا املركز جمموعة من الرهبان والراهبات .انظر:

Philip Rousseau, Basil of Caesarea Berkely. Univ of Calif. Press 1994 139-144.
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يف العامل ،وهي م�س�ؤولية لي�ست قا�صرة على الأمور الروحية ،بل ت�شمل
الأمور املادية � ً
أي�ضا .وجند يف الكتابات الأولى لآباء الربية ،بل ويف
الكتابات املت�أخرة �أي�ض ًا ،تكرا ًرا مرة بعد مرة ،بل و�إ�صرا ًرا على �أن
الراهب يجب �أن يعمل بيديه لأجل �إعا�شة نف�سه ،ولأجل العطاء ملن هم
يف حاجة� ،أي للفقراء واملر�ضى ،وللأيتام والأرامل« .طوبى للرحماء
لأنهم ُيرحمون»((( .هذه كلمات تنطبق على امل�سيحيني� .إن كان االجتاه
«املي�سالياين» مثار اعرتا�ض اجتماع ًيا ،فهو � ً
أي�ضا مثار اعرتا�ض من
ناحية حياة الراهب الروحية ال�شخ�صية .فهناك قليلون �-إن وجدوا-
الذين ال ي�ستطيعون �أن يفعلوا �شي ًئا �آخر �سوى �أن يرددوا ال�صلوات،
بدون �أي �شكل من �أ�شكال التنوع يف �أن�شطتهم اخلارجية.
ف�أول ق�صة يف «�أقوال �آباء الربية» ت�صر بو�ضوح على هذه احلاجة
�إلى التوازن والتنوع يف برنامج احلياة اليومية للراهب ،واحلاجة �إلى
تتابع منظم ملهام خمتلفة ،تقول الق�صة:
جال�سا يف �إحدى املرات يف
(كان القدي�س الأنبا �أنطونيو�س ً
ال�صحراء ،وملا �أ�صابته حالة من احلزن وظالم الأفكار ،قال هلل« :يا
رب� ،إين �أريد �أن �أخل�ص ولكن �أفكاري ال ت�سمح يل بذلك ،فماذا �أفعل
يف كربتي؟ كيف �أخل�ص؟» وعندما قام �أنطونيو�س وخرج قلي ًال �إلى خارج
جال�سا وهو يعمل ،ثم ينه�ض هذا
قاليته ر�أى
�شخ�صا ما ي�شبهه ً
ً
متاما ً
ال�شخ�ص من العمل وي�صلي ،ثم يجل�س مرة �أخرى وي�ضفر حب ًال طوي ًال،
ثم ينه�ض مرة �أخرى لل�صالة .لقد كان هذا ال�شخ�ص هو مالك الرب،
((( متى .7:5
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�أُر�سل لي�صحح �أفكار �أنطونيو�س ويحفظه يف �أمان .و�سمع املالك يقول:
«افعل هكذا و�أنت تخل�ص» .وحينما �سمع هذا الكالم امتلأ بفرح وثقة
عظيمني ،وفعل كما �أخربه املالك وهكذا خل�ص)(((.
وو�صلتنا ق�صة �أخرى عن القدي�س �أنطونيو�س تقدم الفكرة
نف�سها ،ال ي�ستطيع �أحد �أن يظل يف االختبار الروحي العايل بدون
انقطاع ،يلزم �أن يحدث ا�سرتخاء لبع�ض الوقت ،تقول الق�صة:
(كان هناك �صياد وحو�ش يجول يف ال�صحراء ،ثم جاء �إلى الأنبا
�أنطونيو�س بينما كان ميازح بع�ض الإخوة بلطافة ،ف�أعرث مما ر�آه� .أما
الأب ف�أراد �أن ي�ؤكد �أنه ينبغي علينا �أن نتالطف �أحيا ًنا مع الإخوة ،فقال
له� :ضع �سه ًما يف قو�سك و�شده ،ف�شده ،فقال له ثانية� :شده � ً
أي�ضا بقوة،
ف�شده .ثم قال له ثالثة� :شده � ً
أي�ضا .فقال ال�صياد� :إذا �شددته �أكرث
متاما يف عمل اهلل،
من الالزم ف�إنه ينك�سر .قال الأب :هكذا احلال ً
�إذا �شددنا على الإخوة فوق القيا�س ف�إنهم ينك�سرون� .إذ ًا ينبغي علينا
�أن نالطفهم �أحيا ًنا .فلما �سمع ال�صياد هذا الكالم ت�أثر جدً ا وم�ضى
منتف ًعا جدً ا مما قاله ال�شيخ .والإخوة � ً
أي�ضا ت�شددوا كث ًريا وم�ضوا �إلى
�أماكنهم)(((.
ولأن جماعة (املي�ساليني) امل�صلني مل يكن عندهم القابلية التي
كانت للأنبا �أنطونيو�س ،ف�إنهم �شدوا القو�س بقوة �أكرث من الالزم.
وفكرتهم عن ال�صالة ،التي ت�ستبعد كل الأفكار الأخرى عن ال�صالة،
((( جمموعة من �أقوال �آباء الربية �أبجد ًيا .A.P. Antony 1
((( �أقوال �آباء الربية . A.P. alphabetical collection, Antony 13
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ت�ؤدي -على الأغلب� -إلى اجلنون من القدا�سة.
جواب أنبا لوكيوس

واالعرتا�ض الثالث على تف�سري «املي�ساليني» لقول الر�سول «�صلوا
بال انقطاع»((( ،هو �أنه يجعل و�صية الر�سول م�ستحيلة التحقيق .ف�إذا
افرت�ضنا �أن «ال�صالة» هي «ترديد ال�صلوات» فعندئذ حتى �إن كان
ال�شخ�ص يردد ال�صلوات يف كل حلظة من حلظات اليقظة� ،سي�أتى
نوما لوقت ق�صري ،وعندئذ
وقت حينما يلزمه �أن ينام ،حتى لو كان ً
ماذا يكون م�صري حماولته �أن «ي�صلي بال انقطاع»؟ هذا بال�ضبط هو
اعرتا�ض الأنبا لوكيو�س على «املي�ساليني» وهو يف الوقت نف�سه يقرتح
تف�س ًريا �آخر «لل�صالة الدائمة» وهو تف�سري �أف�ضل بكثري من ال�سابق.
والحظ كيف �أن الأنبا لوكيو�س ،مثل غريه من �آباء الربية ،كان يهتم
كث ًريا بالفقراء:
(جاء �إلى لوكيو�س بع�ض الذين يدعون «امل�صلني» ف�س�ألهم الأب
اتباعا لقول
لوكيو�س :ما هو عملكم اليدوي؟ فقالوا :نحن ال نعمل �إمنا ً
الر�سول بول�س ف�إننا ن�صلي بال انقطاع .قال لهم الأب لوكيو�س� :أال
ت�أكلون؟ قالوا :نعم .قال لهم :عندما ت�أكلون من ي�صلي عنكم؟ ثم قال
لهم� :أال تنامون؟ فلم يجدوا ما يجيبونه به .فقال لهم� :ساحموين يا
�إخوتى� ،إنكم ال تفعلون ما تقولون� .أما �أنا ف�أثبت لكم �أين بعملي �أ�صلي
بال انقطاع� .أجل�س للعمل مبعونة اهلل �أجدل اخلو�ص و�أنا �أردد «ارحمني
يا اهلل كعظيم رحمتك ومثل كرثة ر�أفتك ْام ُح �إثمي» ثم قال لهم� :ألي�ست
((( ت�سالونيكي.17:5 ،
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هذه �صالة؟ قالوا :نعم .قال لهم� :إذن عندما �أعمل و�أ�صلي �أربح فوق
عملي و�صالتي �ستة ع�شر دره ًما� ،أت�صدق باثنني منها و�أعي�ش بالباقي.
والذي �أت�صدق عليه ي�صلي من �أجلي .وعندما �آكل و�أنام فبنعمة اهلل يف
الو�صية «�صلوا بال انقطاع»).
هذا هو حل الأب لوكيو�س� :صالة م�ستمرة تقدم بالتعاون
وامل�شاركة .وهذا احلل نف�سه تبناه ب�صورة �أكرث تطو ًرا الدير امل�شهور
يف الق�سطنطينية امللقب بــ«دير الذين ال ينامون» .كان الرهبان يف
هذا الدير ميار�سون خدمة ال�صالة بنظام املناوبة .فبمجرد �أن تنتهي
جمموعة من ال�صالة تقوم بخدمة ال�صالة املجموعة التي تليها،
وهكذا ،حتى �إن ال�صالة كانت ُتقدم بال انقطاع طوال الـ(� )24ساعة
يوم ًيا بوا�سطة ق�سم من جمموع رهبان الدير.
فكرة الأنبا لوكيو�س عن ال�صالة بالتعاون ،على الرغم مما يبدو
عليها من �سذاجة ،ف�إنها ت�ؤكد نقطة ذات �أهمية حا�سمة .فال�صالة
لي�ست ً
أ�سا�سا ن�شاط جماعي .فنحن ن�صلي
ن�شاطا فرد ًيا ،بل هي � ً
ك�أع�ضاء بع�ضنا لبع�ض يف ج�سد امل�سيح .حتى النا�سك املتوحد يف �أبعد
ركن يف الربية ،ال يقف �أمام اهلل �أبدً ا مبفرده ،بل ي�صلي دائ ًما ك�أحد
�أفراد عائلة كبرية .وبقية الكني�سة كلها ت�صلي معه ،وحينما ال ي�ستطيع
�أن ي�صلي ،ف�إن �صلوات الآخرين ال تزال م�ستمرة.
يقول �أفاغريو�س البنطي« :املتوحد هو ذلك ال�شخ�ص املنف�صل
عن الكل واملتحد بالكل»( .((1وتوجد � ً
أي�ضا نقطة �أخرى �أكرث ت�شوي ًقا
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نالحظها يف جواب الأنبا لوكيو�س على «املي�ساليني» .فال�صالة ،عنده ال
تلغي العمل اليدوي .وبخالف «املي�ساليني» هو ي�صلي �أثناء العمل ،وهو
ي�ستعمل �صالة ق�صرية يكررها با�ستمرار .وبهذه الطريقة ف�إن وقت
ال�صالة عنده لي�س قا�ص ًرا على اللحظات التي فيها «يقف لل�صالة» ،بل
هو ي�ستطيع �أن «يحتفظ» ب�صالته �أثناء تتميمه لقانونه يف العمل.
�صالة لوكيو�س من مزمور ( )50و( ،)51هي فقط واحدة من
بني �صيغ كثرية ل�صلوات الرتديد امل�ستمر« .فالقدي�س يوحنا كا�سيان»
الذي ا�ستلم تدريبه الرهباين يف م�صر ،يو�صي ب�آية �أخرى من املزامري
«اللهم التفت �إلى معونتي يا رب �أ�سرع و�أعني» (مز� 69س (:)70
 .((1()1والأنبا �أبوللو �إذ كان قد �أخط�أ خطيئة فظيعة يف حياته املبكرة.
ف�إنه ي�ستعمل مثل لوكيو�س عبارة توبة «قد �أخط�أت ك�إن�سان ،فارحم
ك�إله»( .((1ويف بع�ض الأحيان ف�إن �صيغة ال�صالة ميكن �أن تكون �أب�سط
من ذلك؛ �إذ يعلم القدي�س «مقاريو�س امل�صري (الكبري)»[ :ال توجد
حاجة �إلى الكالم الكثري ،بل ارفع يديك وقل« :يا رب ،كما تريد وكما
تعرف �أنه الأف�ضل ،ارحمني» .و�إذا ا�شتدت احلرب ،فقل «يا رب �أعني»
وهو يعرف ما هو الأف�ضل لنا وهو رحوم بنا]( .((1ولكن من بني كل
ال�صيغ الق�صرية التي ت�ستعمل ل�صالة الرتديد املتوا�صل ،ف�إن �أغناها
يف املعنى و�أكرثها ا�ستعما ًال طوال القرون هي بال �شك «�صالة ي�سوع»:
«يا ربي ي�سوع امل�سيح ابن اهلل ارحمني» .وقد �أ�ضيفت �إليها يف املمار�سة
الأرثوذك�سية احلديثة عبارة «�أنا اخلاطي».
(11) Conferences 10.10.
(12) A.P Apollo 2.
(13) A.P, alphabetical collection, Macarius the great 19.
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�أمامنا الآن �إذن ،طريقة لتتمة و�صية «�صلوا بال انقطاع» مع
حتا�شي تطرف «املي�ساليانية» .فال�صالة ميكن �أن تقرتن بالعمل.
فالراهب يختار عبارة ق�صرية� .إما «�صالة ي�سوع» �أو غريها ،بح�سب
رغبته وب�إر�شاد �أبيه الروحي .ويحاول �أن يردد هذه العبارة يف كل
مكان و�أ ًيا كان العمل الذي يعمله�( .أو رمبا يرددها فقط يف �أوقات
حمددة� ،إذا كان هذا هو توجيه �أبيه الروحي) .وبهذه الطريقة فهو
ي�سعى �أن يحمل �صالته معه خالل كل مهامه اليومية ،وهو بذلك يقيم
يف عاملني يف الوقت نف�سه ،العامل اخلارجي والعامل الداخلي .وكما
يعرب عن ذلك القدي�س «ثيوفان النا�سك»[ :اليدان تعمالن ،والذهن
والقلب مع اهلل](� .((1إذن فالراهب له نوعان من «الن�شاط» هما :عمله
املنظور �سواء كان يدو ًيا �أو عقل ًيا ،وهذا ينبغي �أن يقوم به على �أف�ضل
ما ي�ستطيع لأجل جمد اهلل ،والعمل الآخر ،هو «ن�شاطه الداخلي» .يقول
�آباء الربية� :إن «ال�شخ�ص ينبغي �أن يكون له ن�شاط يف داخله»( .((1هذا
الن�شاط الداخلي ُي�سمى � ً
أي�ضا «الهذيذ الداخلي» �أو بكل ب�ساطة «تذكر
اهلل».
وبكلمات عظات القدي�س مقاريو�س الكبري:
«امل�سيحي ينبغي �أن يذكر اهلل يف كل الأوقات ...فينبغي �أن يحب
الرب لي�س حني يذهب �إلى مكان العبادة فقط ،بل يف ال�سري والكالم
والأكل يحتفظ بذكر اهلل ويحبه بكل قلبه»( .((1مثل هذه الأفكار لي�ست
(14) Igamen Chariton, The Art of Prayer, 92.
(15) AP anonymous collection 241.
( ((1عظات القدي�س مقاريو�س الكبري عظة ( ،)3:43ترجمة :ن�صحي ،عبدال�شهيد ،طبعة ثالثة ،2001 ،والطبعة
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قا�صرة طب ًعا على ال�شرق امل�سيحي ،واملثال الغربي الوا�ضح لهذا هو
الأخ لوران�س يف «ممار�سته الوجود يف ح�ضرة اهلل» و�سط واجباته يف
املطبخ.
الصالة الدائمة كحالة داخلية

ومهما كانت �إجابتنا عن «املي�ساليني» (جماعة امل�صلني) فهي
متاما بعد .فالأب لوكيو�س يدرك ب�صواب �أنه من
لي�ست �إجابة كاملة ً
املمكن ممار�سة العمل وال�صالة يف الوقت نف�سه ،و�أكرث من ذلك ،فهو
يقرتح طريقة عملية ميكن بها اال�ستمرار يف هذا الن�شاط املزدوج.
و�أعني بها التكرار امل�ستمر ل�صالة ق�صرية وب�سيطة جدً ا .ولكن الفهم
أ�سا�سا يف ال�صالة
لطبيعة ال�صالة هو حمدود جدً ا .فهو ال يزال يفكر � ً
على �أنها �صالة �صوتية فقط :فهو مثل «املي�ساليني» يقول� :إنه «�أن ت�صلي»
تعني «�أن تقول �صلوات بالفم» .وميكن �أن يثار اعرتا�ض على هذا الفهم.
وهنا ن�أتي �إلى احلل احلقيقي مل�شكلة ال�صالة الدائمة� .إن ال�صالة،
عندما نفهمها كما ينبغي ،هي يف �أعمق معنى لها لي�ست ن�شاط ًا بقدر
ما هي حالة .فلكي تكون يف حالة �صاله دائمة ،لي�س من ال�ضروري �أن
تكرر عددًا ال ح�صر له من ال�صلوات ،لأنه يوجد ما ميكن �أن ن�سميه
«�صالة دائمة داخلية» بالت�أكيد� ،إن التكرار املتوا�صل ل�صالة ق�صرية،
كما يو�صي لوكيو�س ،هي طريقة ممتازة �سع ًيا للو�صول �إلى هذه احلالة
الداخلية .ولكن ميكن �أن يكون هناك وقت حينما ت�ستمر حالة ال�صالة
الدائمة ،على الرغم من �أن تكرار كلمات ال�صالة ال ي�ستمر� ،أي حينما
الرابعة للعظات نف�سها يناير (كانون الثاين) .2005
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تتغلغل ال�صالة وتدخل �إلى ن�سيج كياننا ذاته ،بد ًال من �أن تكون كلمات
يجب �أن نقولها با�ستمرار ،وهكذا تكون ال�صالة موجودة دائ ًما هناك
حتى حينما ال ُتقال بالفم .وبهذا املعنى� ،إذن ،فهناك �أ�شخا�ص ي�صلون
أ�سا�سا لي�س ب�سبب �أي �شيء يقولونه �أو
حتى وهم نيام ،لأنهم ي�صلون � ً
يفكرون فيه ،بل باحلري بف�ضل ما هم عليه بكيانهم .ومادام «كيانهم»
هكذا با�ستمرار ،فيمكن �أن ُيقال� :إنهم «قد و�صلوا ب�أكمل معنى ممكن
�إلى ال�صالة الدائمة».
والقدي�س «با�سيليو�س الكبري» يقرتح � ً
أي�ضا �أفكا ًرا مثل هذه يف
عظته على «ال�شهيدة يوليتا» :ال�صالة هي �س�ؤال ما هو �صالح ،ويقدمها
الأتقياء �إلى اهلل .ولكننا ال نح�صر هذه «ال�صالة» فقط يف حدود ما
نعب عن �صالتنا بوا�سطة مقاطع
نذكره بالكلمات ..فال ينبغي �أن رّ
الكالم فقط ،بل ينبغي �أن ُن رّعب عنها باملوقف الأخالقي والروحي
لنف�سنا ،وبالأعمال الفا�ضلة التي متتد خالل حياتنا كلها ..هذه هي
الطريقة التي ت�صلي بها بال انقطاع .لي�س ب�أن تقدم ال�صالة بالكالم،
بل ب�أن توحد نف�سك باهلل خالل كل م�سريتك يف احلياة ،حتى ت�صري
حياتك �صالة واحدة متوا�صلة وبال توقف(.((1
نعب عن �صالتنا بوا�سطة مقاطع الكالم فقط،»...
«ال ينبغي �أن رّ
متاما �أننا جمي ًعا ينبغي �أن نبد�أ بوا�سطة �صالة
ولكن من الوا�ضح ً
الكالم.
ويف التعليم الروحي ال�سائد يف الكني�سة الأرثوذك�سية ،ف�إن
(17) Homily on the Martyr Julitta 3-4 (P.G. 31: 244A, 244D).
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ال�صالة عادة ت ُق�سّ م �إلى ثالث مراحل كبرية وهي:
� +صالة ال�شفتني.
� +صالة العقل �أو الذهن (.)Noῦs
� +صالة القلب (�أو بدقة �أكرث «�صالة الذهن يف القلب»).
لنفر�ض �أن �صالتنا التي نكررها با�ستمرار هي العدد الأول
من (مز « )50ارحمني يا اهلل كعظيم رحمتك »..بح�سب طريقة
الأب لوكيو�س� ،أو قد تكون �صالة ي�سوع «يا رب ي�سوع امل�سيح ابن اهلل
واع.
ارحمني ،»...هذه ال�صالة تبد�أ ك�صالة ال�شفتني ،نرددها بجهد ٍ
يف هذه املرحلة ف�إن انتباهنا يت�شتت مرة بعد �أخرى ،و� ً
أي�ضا مرة بعد
مرة يلزم �أن نعيد انتباهنا ،بحزم ولكن بدون عنف� ،إلى معنى الكالم
الذي نردده يف ال�صالة .وبعد ذلك ف�إن ال�صالة تنمو بالتدريج لت�صري
داخلية �أكرث ف�أكرث .فت�صري ال�صالة مقدمة بالذهن وبال�شفتني م ًعا.
ورمبا ت�صري مقدمة بالذهن وحده ،بدون �أي �صياغة لكلمات بالفم،
وبعد ذلك ت�أتي مرحلة �أعمق �إذ تنزل ال�صالة من الذهن �إلى القلب،
ويتحد الذهن والقلب م ًعا يف عمل ال�صالة.
واملق�صود «بالقلب» هنا -كما �سبق �أن ر�أينا ((1(-لي�س بب�ساطة
مو�ضع العواطف واالنفعاالت ،بل املق�صود كما يف الكتاب املقد�س �أنه
الع�ضو الرئي�س ل�شخ�صيتنا الإن�سانية ،ومركز كياننا كله .فحينما ت�صري
( ((1مقال «العبادة الأرثوذك�سية» للأ�سقف كالي�ستو�س (وير) �ص.11
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�صالتنا هي «�صالة القلب» باملعنى الكامل ،ف�إننا نكون قد اقرتبنا فع ًال
من بداية «ال�صالة بال انقطاع» �أي «ال�صالة الداخلية» الدائمة التي
ذكرناها.
�صالة القلب احلقيقية ال تعود فيما بعد جمرد �شيء نردده ،بل
تكون جز ًءا من ذواتنا ،مثلما �أن التنف�س �أو �ضربات قلبنا هي جزء
من ذواتنا .وهكذا ف�إنه بنعمة اهلل ت�صري ال�صالة ال �شي ًئا ينبغي على
ال�شخ�ص �أن يقوله ،بل ت�صري �شي ًئا يتكلم من ذاته يف داخله :وبتعبريات
القدي�س ثيوفان النا�سك ،ف�إنها تكف عن �أن تكون «�شاقة وع�سرية»
وت�صبح «مدفوعة ذات ًيا».
فال�صالة التي بد�أت كن�شاط عر�ضي تثري الآن حالة م�ستمرة
بدون انقطاع وهذا ما ق�صده توما�س �سيالنو ()Thomas Celano
حينما قال عن القدي�س فرن�سي�س الأ�سيزي« :لقد كان يف كل كيانه لي�س
�شخ�صا يقول �صلوات ،بل بالأحرى حتول هو نف�سه �إلى �صالة»(.((1
ً
والقدي�س مار �إ�سحق ال�سرياين يرى �أن �صالة القلب بال انقطاع
لي�ست «�صالتنا» نحن بقدر ما هي �صالة الروح القد�س يف داخلنا:
التلميذ :ما هي نهاية كل �أتعاب الن�سك ،التي عندما ي�صل �إليها
ال�شخ�ص يعرف �أنها قمة م�سريته؟
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املعلم :هذا يحدث حينما ُيح�سب �أه ًال لل�صالة الدائمة .فحينما
ي�صل �إلى هذه اليقظة ،ف�إنه يكون قد بلغ الغاية من كل الف�ضائل ،ومن
الآن ف�صاعدً ا يكون له م�سكن يف الروح القد�س� .إن �أي �شخ�ص مل
يح�صل بكل ت�أكيد على موهبة املعزي ،ال ميكنه �أن يتمم ال�صالة الدائمة
يف ال�سكون .حينما يجعل الروح القد�س مكان �سكناه يف �إن�سان ما ،ف�إن
هذا الإن�سان ال يكف عن ال�صالة؛ لأن الروح �سي�صلي فيه با�ستمرار.
حينئذ ف�إن ال�صالة ال تنقطع من نف�سه حينما ينام وال حينما يكون
ً
م�ستيقظا ،بل �إن روائح ال�صالة �سوف ت�سري يف قلبه تلقائ ًيا حينما
ي�أكل وحينما ي�شرب ،حينما يرقد �أو عندما يقوم ب�أي عمل ،بل حتى
حينما يكون م�ستغر ًقا يف النوم .فمنذ ذلك الوقت ف�صاعدً ا لن تكون
�صالته يف �أوقات حمدودة ،بل تكون يف كل الأوقات ،فحتى ذلك الوقت
ُت َ
عطى له ال�صالة بطريقة �سرية .لأنه كما قال �إن�سان الب�س للم�سيح:
«�صمت الهادئني هو �صالة ،لأن �أفكارهم ذاتها هي نب�ضات �إلهية.
حركات الذهن النقي هي �أ�صوات هادئة ،تن�شد ت�سابيح بطريقة �سرية
لذاك الذي هو غري منظور»(.((2
«�صمت الهادئني �صالة» حتى �صمت القدي�سني ،ا�سرتخا�ؤهم
وعدم ن�شاطهم ،هو ذاته �صالة هلل ،لأن �صالتهم �صارت جز ًءا جوهر ًيا
من �أنف�سهم.
هذا هو املعنى الذي و�صل �إليه التقليد الروحاين الأرثوذك�سي
من كلمات القدي�س بول�س الر�سول «�صلوا بال انقطاع» ال ينبغي �أن
(20) Homily 35 (37): tr. Wensinck, 174.
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نت�صور وال للحظة واحدة �أن احلالة التي ي�صفها مار �إ�سحق هنا من
متاما� ،أن هذه
ال�سهل الو�صول �إليها .ويف احلقيقة ف�إن كلماته تو�ضح ً
احلالة لي�ست �شي ًئا ُيكت�سب مبجهوداتنا الذاتية ،بل هي عطية من اهلل:
ومبا �أنها هكذا فهو مينحها حيثما ي�شاء وملن ي�شاء ،دون اعتبار لأية
قواعد �أو مبادئ ميكن �أن نختارها نحن �أو ن�ضعها.
مار�س القدي�س �سلوان�س بجبل �أثو�س �صالة ي�سوع ملدة ثالثة
�أ�سابيع فقط حينما نزلت ال�صالة �إلى قلبه و�صارت �صالة بال
متاما .الأب �أغابي �أحد ال�شيوخ
انقطاع( ،((2ولكن هذا �أمر ا�ستثنائي ً
الروحيني لدير فاالمو ( )Valamoيعطي االنطباع �أن �صالة الذهن
يف القلب ميكن �أن ُتقتنى ب�سرعة ن�سبية:
«من بني ثالثة �أ�شخا�ص �أعرفهم ف�إن هذه ال�صالة دخلت يف
قلب واحد منهم يف خالل �ساعة واحدة منذ �أن عرف بها؛ والآخر
�صارت له يف خالل �ستة �شهور ،والثالث بعد ع�شرة �شهور ،بينما يف
حالة �شيخ روحاين كبري ف�إنها �أتته فقط بعد �سنتني� .أما ملاذا يحدث
هذا هكذا ،ف�إن اهلل وحده يعرف»(.((2
وكتاب «ال�سائح الروحي على دروب الرب» يقول� :إن مثل هذه
ال�صالة ُتكت�سب يف فرتة ق�صرية ن�سب ًيا ،غال ًبا بطريقة ميكانيكية
و�أتوماتيكية .والآن ،ف�إنه �أمر �أكيد �أن هذا ميكن �أن يحدث يف بع�ض
احلاالت .ولكن الأمر يحتاج �أن نقول بت�أكيد �شديد� :إن هذا ال يحدث
( ((2القدي�س �سلوان�س الأثو�سي للأر�شمندريت �صفروين (�ساخاروف).٢٣ ،
(22) Quoted in Igumen Chariton, The Art of Paper, 277.
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دائ ًما ب�شكل ثابت ،بل �إن هذا لي�س هو الو�ضع العادى .بل بالعك�س،
فهناك رجال ون�ساء لهم حياة روحية عميقة وقد �صلوا «�صالة ي�سوع»
بتوا�ضع و�إخال�ص ل�سنوات عديدة ،ومع ذلك مل يحدث �أبدً ا �أن �أُعطيت
لهم نعمة ال�صالة الدائمة.
قال راهب رو�سي الأب �أنطونيو�س من دير مار �سابا بالقرب من
�أور�شليم .قال� :إنه يعرف عددًا من الرهبان يف برية اليهودية الذين
جاهدوا م�صلني لكي ينالوا هذه املوهبة ،وقد �أكد �أنها مل تمُ نح لأي
واحد منهم .و�أ�ضاف :رمبا �أن اهلل مل ي�ش�أ �أن تمُ نح هذه املوهبة اخلا�صة
جليلنا احلا�ضر .وعلى الرغم من �أن الأب الراهب مل ي�شر مبا�شرة �إلى
نف�سه ،ولكن هو كان واحدً ا من الذين جاهدوا لينالوا موهبة ال�صالة
هذه .وقد كان راه ًبا �صاد ًقا ويتمتع بفهم عميق وميلك مواهب وقدرات
«ال�ستارتز» (ال�شيخ الروحاين).
ويف هذا ال�صدد ،ف�إن مار �إ�سحق ال�سرياين يطلق �صوت حتذير
نافع ًا �إذ يقول« :كما �أنه يندر �أن يوجد واحد بني ع�شرة �آالف ،قد �أكمل
الو�صايا والنامو�س بدرجة كبرية ،وقد ُح�سب �أه ًال ل�سكون النف�س ،هكذا
� ً
أي�ضا ُيوجد واحد بني كثريين ،قد ُح�سب �أه ًال ب�سبب �سهره ال�شاق للبلوغ
�إلى ال�صالة النقية .وال يوجد كثريون ُيح�سبون �أه ًال لل�صالة النقية ،بل
فقط قليلون جدً ا� .أما من جهة ال�سر الذي يكمن وراء ال�صالة النقية،
فبالكاد يوجد �شخ�ص واحد فقط يف كل جيل قد اقرتب �إلى هذه املعرفة
اخلا�صة بنعمة اهلل»(.((2
(23) Homily 22: Tr. Winsinck, 113.
القدي�س مار �إ�سحق يتحدث هنا عن ال�صالة «النقية» ال عن ال�صالة «الدائمة» ولكن ملحوظته هنا تنطبق بالت�أكيد
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لكن مثل هذه الأقوال ال ينبغي �أن تثبط همتنا كلية .فيمكن �أن
�صحيحا �أنه �أثناء هذه احلياة احلا�ضرة ،ف�إن قليلني جدً ا يبلغون
يكون
ً
�إلى القمم العليا للجبل .واحد من ع�شرة �آالف� ،أو واحد يف اجليل
مفتوحا للجميع ،وكل واحد ميكنه
ب�أكمله ،ولكن طريق ال�صعود يظل
ً
�أن يتقدم �إلى م�سافة معينة ،على �أية حال ،على الطريق .لي�ست هناك
�صفوة تتمتع بامتياز خا�ص هي وحدها مدعوة لهذه النعمة .فلي�س
هناك �أحد باملرة م�ستعبدً ا بال�ضرورة.
«لي�س �أحد م�ستعبدً ا بال�ضرورة»� :إن كنا نتحدث حتى الآن ب�شكل
�أولى عن التقليد الرهباين ،ف�إن طريق ال�صالة الذي و�صفناه هنا
لي�س منح�ص ًرا يف الرهبان والراهبات .وكما يقول ال�شيخ نيقودميو�س
من جبل �أثو�س[ :ال يظن �أحد منكم ،يا �إخوتى امل�سيحيني� ،أن الكهنة
والرهبان فقط هم الذين يحتاجون �أن ي�صلوا بال انقطاع ،و�أن امل�ؤمنني
من ال�شعب لي�سوا كذلك ال ،ال :ف�إن كل م�سيحي بدون ا�ستثناء ينبغي �أن
ين�شغل دائ ًما بال�صالة .ف�إن القدي�س «غريغوريو�س الناطق بالإلهيات»
يعلم كل امل�سيحيني �أن ا�سم اهلل ينبغي �أن ُيذكر بال�صالة بعدد مرات
التنف�س...
فحينما �أو�صانا الر�سول بول�س�« :صلوا بال انقطاع» ق�صد �أننا
ينبغي �أن ن�صلي بذهننا داخل ًيا :وهذا ميكننا �أن نفعله دائ ًما .لأننا
حينما نقوم بعمل يدوي وحينما من�شي �أو جنل�س ،حينما ن�أكل ون�شرب،
ميكننا دائ ًما �أن ن�صلي بذهننا ومنار�س ال�صالة الداخلية ،ال�صالة
على ال�صالة «الدائمة» � ً
أي�ضا.
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احلقيقية ،املر�ضية هلل .فلنعمل بج�سدنا و� ً
أي�ضا ن�صلي بروحنا .فلتقم
ذاتنا اخلارجية بالعمل اجل�سدي ،ولتكن ذاتنا الداخلية مكر�سة كلية
وبالتمام خلدمة اهلل وال تكل �أبدً ا يف العمل الروحي ،عمل ال�صالة
الداخلية](.((2
بالت�أكيد ،فمن ناحية املبد�أ �أنه �سهل على املتوحد ،الذي يعي�ش
يف �سكون ال�صحراء ،وميار�س عم ًال يدوي ًا ب�سيط ًا مثل الأب لوكيو�س،
يقدر �أن ينجح يف «مالزمة» �صالته و�سط م�شاغله اليومية .وبالن�سبة
للراهب �-أو الراهبة -الذي يقوم بخدمة يف العامل كالتعليم يف مدر�سة،
مث ًال �أو خدمة التمري�ض يف م�ست�شفى ،ف�إن مهمة «مالزمة ال�صالة» هي
�أ�صعب بال�ضرورة� :أ�صعب ولكنها لي�ست م�ستحيلة .وبالن�سبة للم�ؤمن
العادي الذي ينق�صه الإطار املنظم للجماعة الرهبانية ،ف�إن املهمة قد
تكون �أكرث �صعوبة .ومع ذلك ف�إن التقليد الروحي الأرثوذك�سي ي�ؤمن
�إميا ًنا ً
را�سخا ب�أن ه�ؤالء جمي ًعا ،ميكنهم برحمة اهلل �أن ي�شرتكوا يف
نعمة ال�صالة الداخلية .فحتى �إن كان قليلون �سواء يف ال�صحراء �أو
املدينة يتمتعون بال�صالة الدائمة باملعنى الكامل ،ف�إن كل واحد ميكنه
�أن ينجح بوا�سطة �صالة ي�سوع �أو غريها من ال�صلوات يف ال�صالة،
بينما هو �-أو هي -يقوم بعمله .ويف احلقيقة ،ف�إن �صالة ي�سوع ،ب�سبب
متاما ب�صورة ملحوظة لأولئك الذين
ق�صرها وب�ساطتها ،هي منا�سبة ً
يعي�شون حتت التوتر وال�ضغط اخلارجي ،الذين تكون جميع ال�صلوات
الأكرث تعقيدً ا غري منا�سبة لهم.

(24) Philokalia in Greek Vol.5: 107, (Athens, Aster. 1963).
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لي�س هناك ظرف خارجي ،مهما كان ي�سبب الت�شتت ،هو يف حد
ذاته متعار�ض مع �صالة القلب الداخلية.
تقول عظات القدي�س مقاريو�س« :ويحدث �أحيا ًنا �أن قدي�سي اهلل
يجل�سون يف املر�صد وينظرون �ضالل العامل وخدعه :فبح�سب الإن�سان
الباطن هم يتخاطبون مع اهلل ،ولكن بح�سب الإن�سان اخلارجي ف�إنهم
يظهرون للنا�س ك�أنهم يت�أملون ما يحدث يف العامل»(.((2
لي�س هناك �سوى �أ�شكال قليلة من احلياة �أكرث ق�سوة ،وت�ستلزم
تركيزً ا كب ًريا على اهتمامات هذا العامل ،مثل عمل الطبيب .ومع ذلك
فقد قالت لنا «�أقوال �آباء الربية»� :إن طبي ًبا بالإ�سكندرية «ونحن مل
ُنفد با�سمه» كان معاد ًال روح ًيا للقدي�س �أنطونيو�س� ،أعظم الن�ساك
امل�سيحيني« :لقد ُك�شف للأنبا �أنطونيو�س يف ال�صحراء �أنه يوجد يف
املدينة واحد مثلك ،ومهنته طبيب ،وهو يعطي ملن هم يف احتياج كل
ما ي�ستطيع �أن ي�ستغني عنه ،وطوال اليوم هو ي�سبح ت�سبحة الثالث
تقدي�سات مع املالئكة»(.((2
الخاتمة

�أي واحد منا ،ي�ستطيع مبعونة الروح القد�س� ،أن يفعل مثل هذا
الطبيب .ملكوت ال�سموات هو يف داخلنا .وبكل ب�ساطة ،ف�أن ن�صلي يعني
�أننا ندخل �إلى هذا امللكوت الداخلي يف قلبنا ،وهناك (يف القلب) نقف
( ((2عظات القدي�س مقاريو�س ،عظة  ٨:١٥ترجمة :ن�صحي عبدال�شهيد ،املركز الأرثوذك�سي للدرا�سات الآبائية،
الطبعة الرابعة ،يناير (كانون الثاين) .2005
(26) A.P, alphabetical collection, Antony24 (84B).
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�أمام اهلل .و�أن «ن�صلي بال انقطاع» هو �أن نفعل هذا ب�شكل ثابت .وعلى
الرغم من �أن املجد الكامل لهذا امللكوت ينك�شف لقليلني يف هذا العامل
احلا�ضر ،ف�إنه ميكننا جمي ًعا �أن نكت�شف على �أي حال ،بع�ض ًا من غنى
هذا املجد .فالباب �أمامنا واملفتاح يف �أيدينا.
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