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الصالة الدائمة في 
الرهبنة الشرقية

بيتر عادل سليمان 

الو�صية  هذه  انقطاع«)))،  بال  »صلوا 
بول�س  الر�صول  بها  اأو�صى  التي  وامل�صَددة  الق�صرية 
اأهل ت�صالونيكي، اأثرت تاأثرًيا حا�صًما يف روح الرهبنة 
ال�صرقية الأرثوذك�صية. فمنذ القرن الرابع ف�صاعًدا 
تر�صخ يف التقليد الرهباين ال�صرقي، باأن ال�صالة لي�صت 
جمرد ن�صاط قا�صر على حلظات معينة من اليوم، بل 
اإنها ينبغي اأن ت�صتمر بال انقطاع طوال حياة الراهب 
اأحد  باخت�صار  عنها  يعرب  النقطة  وهذه  الراهبة.  اأو 
»اأقوال اآباء الربية« )الراهب الذي ي�صلي فقط حينما 

يقف لل�صالة هو يف احلقيقة ل ي�صلي باملرة())). 

) باحث م�صري. (
)1) ت�صالونيكي 17:5

.)A.P.A.C 104( اأقوال اآباء الربية (((

كتاب الرتاث الرهباين يف ال�صرق الأو�صط، �صنة 2018درا�صات يف الت�صامح
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ال�صابع،  القرن  فل�صطيني من  راهب  يعرب عنها  نف�صها  والفكرة 
اجلامعة  �صفر  كلمات  مقتب�ًصا  �صابا)،  القدي�س  دير  من  )اأنطيوخو�س 
»لكل �صيء وقت، ولكل اأمر حتت ال�صموات وقت. للوالدة وقت، وللموت 
وقت«))).  وللتكلم  وقت  لل�صكوت  وقت..  ولل�صحك  وقت،  للبكاء  وقت.. 
ويعلق اأنطيوخو�س قائاًل: )يوجد وقت منا�صب لكل �صيء عدا ال�صالة: 
اأما ال�صالة فالوقت الذي ينا�صبها هو كل حني)))). »�صلوا بال انقطاع«. 

ولكن كيف نتمم هذه الو�صية عملًيا؟

التفسير الحرفي

جماعة  اقرتحته  ال�صوؤال  هذا  عن  االإجابة  اأنواع  اأحد   
ة  ُن�صكيِّ حركة  وهي  امل�صلني)،  )جماعة  اأي   (Messalians(الـ
انت�صرت يف �صورية وغريها من بالد ال�صرق االأدنى قرب نهاية القرنني 
باليونانية  )مي�صاليني)   (Messalians( واللقب  واخلام�س.  الرابع 
)Euchites) يعني بال�صبط »امل�صلي« ومنها كلمة )اأو�صية = �صالة)، 
وجماعة »امل�صلني« )كما يقول الذين ينتقدونهم) ف�صروا و�صية القدي�س 
بول�س الر�صول تف�صرًيا حرفًيا متاًما. فال�صالة بالن�صبة لهم، يبدو اأنها 
تعني �أ�شا�ًشا، �ل�شالة �ل�شوتية. فقد ت�شورو� �ل�شالة على �أنها ن�شاط 
يتم بوعي وعن اإرادة وق�صد، واأنها ت�صتبعد كل االأن�صطة االأخرى. و»اأن 
»املي�صالية«  املبادئ  اأ�صا�س هذه  ال�صلوات« وعلى  »تردد  اأن  ت�صلي« هو 
فلكي ي�صلي النا�س بال انقطاع، من امل�صتحيل اأن يقوموا باأي عمل اآخر 
من اأي نوع، �صواء كان عماًل يدوًيا اأو ذهنًيا. فهم لن يعملوا يف احلديقة، 

))) اجلامعة ):7-1

.)Pandect, Homily 91 )PG 89:1712B (((
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اإلخ.  خطابات...  يكتبوا  اأو  حجراتهم  ينظفوا  اأو  يغ�صلوا،  اأو  يطهوا  اأو 
اإنهم �صي�صلون فقط ولن يعملوا �صيًئا اآخر. فاحلركة املي�صاليانية كان 
فيها »�صفوة روحانية«، وهم »الذين ي�صلون« اأي الرجال والن�صاء الذين 
املادية فيزودهم  اأما عن حاجاتهم  الوحيد هو ال�صالة فقط.  عملهم 
ا مي�صاليني الأنهم ينادون بال�صالة  بها املوؤمنون العاديون. )يدعون اأي�صً

ويهملون العمل).

الدائمة،  لل�صالة  الفهم  �صوء  باحلري  اأو  الفهم،  هذا  مثل 
ي�صهل فهمها. فاجلواب  ب�صرعة وبقوة، الأ�صباب  الكني�صة عمومًا  دانته 
هو  املي�صالياين،  اجلواب  اأنه  االآخرون  اعتربه  ما  اأو  املي�صالياين 
الناحية  فمن  والروحية.  االجتماعية  الناحيتني  من  اعرتا�س  مثار 
على  تعتمد  حياة طفيلية متاًما،  الرهبانية  احلياة  يجعل  االجتماعية، 
اإح�صانات االآخرين. بينما كان التقليد الرهباين يف تياره الغالب ي�صر 
دائًما على اأن الراهب، �صواء كان متوحًدا اأو يعي�س يف �صركة )جممع)، 
ينبغي اأن يعتمد على نف�صه يف اإعالة نف�صه، ولي�س فقط يعول نف�صه، بل 
ا. نحن نعرف اأن الرهبنة يف ال�صرق امل�صيحي كانت  اأن يعطي لغريه اأي�صً
على وجه االإجمال، اأقل اهتماًما مما يف الغرب باالأن�صطة املنظمة، مثل 
على  ولكن  االأيتام)5).  ومالجئ  وامل�صت�صفيات،  املدار�س،  اإدارة  اإن�صاء 

م�صتوى اأقل تنظيًما ومب�صتوى �صخ�صي اأكرث.

لقد كان للرهبان ال�صرقيني وعي قوي مب�صوؤوليتهم عن »القرب« 

)5) ومع ذلك، توجد بع�س اال�صتثناءات املهمة يف هذا املجال. ففي القرن الرابع، مثاًل، اأ�ص�س القدي�س با�صيليو�س 
الكبري مركزًا �صخًما الأعمال املحبة اخلريية وكان ي�صمى »با�صيليادو�س« ن�صبة اإلى ا�صم موؤ�ص�صه، وكان مكانًا �صا�صعًا 

لدرجة اأنه �ُصمي 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�صوؤولية لي�صت قا�صرة على االأمور الروحية، بل ت�صمل 
ويف  بل  الربية،  الآباء  االأولى  الكتابات  يف  وجند  ا.  اأي�صً املادية  االأمور 
اأن  على  واإ�صراًرا  بل  مرة،  بعد  مرة  تكراًرا  اأي�صًا،  املتاأخرة  الكتابات 
الراهب يجب اأن يعمل بيديه الأجل اإعا�صة نف�صه، والأجل العطاء ملن هم 
للرحماء  »طوبى  واالأرامل.  ولالأيتام  واملر�صى،  للفقراء  اأي  حاجة،  يف 
الأنهم ُيرحمون«))). هذه كلمات تنطبق على امل�صيحيني. اإن كان االجتاه 
من  اعرتا�س  مثار  ا  اأي�صً فهو  اجتماعًيا،  اعرتا�س  مثار  »املي�صالياين« 
ناحية حياة الراهب الروحية ال�صخ�صية. فهناك قليلون -اإن وجدوا- 
ال�صلوات،  يرددوا  اأن  �صوى  اآخر  �صيًئا  يفعلوا  اأن  ي�صتطيعون  ال  الذين 

بدون اأي �صكل من اأ�صكال التنوع يف اأن�صطتهم اخلارجية.

فاأول ق�صة يف »اأقوال اآباء الربية« ت�صر بو�صوح على هذه احلاجة 
اإلى  للراهب، واحلاجة  اليومية  التوازن والتنوع يف برنامج احلياة  اإلى 

تتابع منظم ملهام خمتلفة، تقول الق�صة:

يف  املرات  اإحدى  يف  جال�ًصا  اأنطونيو�س  االأنبا  القدي�س  )كان   
اأ�صابته حالة من احلزن وظالم االأفكار، قال هلل: »يا  ال�صحراء، وملا 
رب، اإين اأريد اأن اأخل�س ولكن اأفكاري ال ت�صمح يل بذلك، فماذا اأفعل 
يف كربتي؟ كيف اأخل�س؟« وعندما قام اأنطونيو�س وخرج قلياًل اإلى خارج 
ا ما ي�صبهه متاًما جال�ًصا وهو يعمل، ثم ينه�س هذا  قاليته راأى �صخ�صً
ال�صخ�س من العمل وي�صلي، ثم يجل�س مرة اأخرى وي�صفر حباًل طوياًل، 
ثم ينه�س مرة اأخرى لل�صالة. لقد كان هذا ال�صخ�س هو مالك الرب، 

))) متى 7:5.



375المسبار

بيتر عادل سليمان 

اأُر�صل لي�صحح اأفكار اأنطونيو�س ويحفظه يف اأمان. و�صمع املالك يقول: 
»افعل هكذا واأنت تخل�س«. وحينما �صمع هذا الكالم امتالأ بفرح وثقة 

عظيمني، وفعل كما اأخربه املالك وهكذا خل�س))7).

الفكرة  تقدم  اأنطونيو�س  القدي�س  عن  اأخرى  ق�صة  وو�صلتنا 
بدون  العايل  الروحي  االختبار  يف  يظل  اأن  اأحد  ي�صتطيع  ال  نف�صها، 

انقطاع، يلزم اأن يحدث ا�صرتخاء لبع�س الوقت، تقول الق�صة:

 )كان هناك �صياد وحو�س يجول يف ال�صحراء، ثم جاء اإلى االأنبا 
اأنطونيو�س بينما كان ميازح بع�س االإخوة بلطافة، فاأعرث مما راآه. اأما 
االأب فاأراد اأن يوؤكد اأنه ينبغي علينا اأن نتالطف اأحياًنا مع االإخوة، فقال 
ا بقوة،  له: �صع �صهًما يف قو�صك و�صده، ف�صده، فقال له ثانية: �صده اأي�صً
اأكرث  �صددته  اإذا  ال�صياد:  فقال  ا.  اأي�صً �صده  ثالثة:  له  قال  ثم  ف�صده. 
اهلل،  عمل  احلال متاًما يف  هكذا  االأب:  قال  ينك�صر.  فاإنه  الالزم  من 
اإذا �صددنا على االإخوة فوق القيا�س فاإنهم ينك�صرون. اإذًا ينبغي علينا 
اأن نالطفهم اأحياًنا. فلما �صمع ال�صياد هذا الكالم تاأثر جًدا وم�صى 
ا ت�صددوا كثرًيا وم�صوا اإلى  منتفًعا جًدا مما قاله ال�صيخ. واالإخوة اأي�صً

اأماكنهم)))).

 والأن جماعة )املي�صاليني) امل�صلني مل يكن عندهم القابلية التي 
الالزم.  من  اأكرث  بقوة  القو�س  �صدوا  فاإنهم  اأنطونيو�س،  لالأنبا  كانت 
وفكرتهم عن ال�صالة، التي ت�صتبعد كل االأفكار االأخرى عن ال�صالة، 

.A.P. Antony 1 7) جمموعة من اأقوال اآباء الربية اأبجدًيا(

. A.P. alphabetical collection, Antony 13 اأقوال اآباء الربية (((
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توؤدي -على االأغلب- اإلى اجلنون من القدا�صة.

جواب أنبا لوكيوس

 واالعرتا�س الثالث على تف�صري »املي�صاليني« لقول الر�صول »�صلوا 
اأنه يجعل و�صية الر�صول م�صتحيلة التحقيق. فاإذا  بال انقطاع«)))، هو 
كان  اإن  حتى  فعندئذ  ال�صلوات«  »ترديد  هي  »ال�صالة«  اأن  افرت�صنا 
�صياأتى  اليقظة،  حلظات  من  حلظة  كل  يف  ال�صلوات  يردد  ال�صخ�س 
وعندئذ  ق�صري،  لوقت  نوًما  كان  لو  حتى  ينام،  اأن  يلزمه  حينما  وقت 
ماذا يكون م�صري حماولته اأن »ي�صلي بال انقطاع«؟ هذا بال�صبط هو 
نف�صه يقرتح  الوقت  »املي�صاليني« وهو يف  لوكيو�س على  االأنبا  اعرتا�س 
ال�صابق.  اأف�صل بكثري من  تف�صري  الدائمة« وهو  »لل�صالة  اآخر  تف�صرًيا 
يهتم  كان  الربية،  اآباء  لوكيو�س، مثل غريه من  االأنبا  اأن  والحظ كيف 

كثرًيا بالفقراء:

)جاء اإلى لوكيو�س بع�س الذين يدعون »امل�صلني« ف�صاألهم االأب 
لوكيو�س: ما هو عملكم اليدوي؟ فقالوا: نحن ال نعمل اإمنا اتباًعا لقول 
اأال  لوكيو�س:  االأب  لهم  قال  انقطاع.  بال  ن�صلي  فاإننا  بول�س  الر�صول 
تاأكلون؟ قالوا: نعم. قال لهم: عندما تاأكلون من ي�صلي عنكم؟ ثم قال 
يا  اأال تنامون؟ فلم يجدوا ما يجيبونه به. فقال لهم: �صاحموين  لهم: 
اإخوتى، اإنكم ال تفعلون ما تقولون. اأما اأنا فاأثبت لكم اأين بعملي اأ�صلي 
بال انقطاع. اأجل�س للعمل مبعونة اهلل اأجدل اخلو�س واأنا اأردد »ارحمني 
يا اهلل كعظيم رحمتك ومثل كرثة راأفتك اْمُح اإثمي« ثم قال لهم: األي�صت 

))) ت�صالونيكي، 17:5.
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هذه �صالة؟ قالوا: نعم. قال لهم: اإذن عندما اأعمل واأ�صلي اأربح فوق 
عملي و�صالتي �صتة ع�صر درهًما، اأت�صدق باثنني منها واأعي�س بالباقي. 
والذي اأت�صدق عليه ي�صلي من اأجلي. وعندما اآكل واأنام فبنعمة اهلل يف 

الو�صية »�صلوا بال انقطاع«).

بالتعاون  تقدم  م�صتمرة  �صالة  لوكيو�س:  االأب  حل  هو  هذا   
امل�صهور  الدير  تطوًرا  اأكرث  ب�صورة  تبناه  نف�صه  وامل�صاركة. وهذا احلل 
يف  الرهبان  كان  ينامون«.  ال  الذين  بــ»دير  امللقب  الق�صطنطينية  يف 
هذا الدير ميار�صون خدمة ال�صالة بنظام املناوبة. فبمجرد اأن تنتهي 
تليها،  التي  املجموعة  ال�صالة  بخدمة  تقوم  ال�صالة  من  جمموعة 
وهكذا، حتى اإن ال�صالة كانت ُتقدم بال انقطاع طوال الـ)))) �صاعة 

يومًيا بوا�صطة ق�صم من جمموع رهبان الدير.

فكرة االأنبا لوكيو�س عن ال�صالة بالتعاون، على الرغم مما يبدو 
فال�صالة  حا�صمة.  اأهمية  ذات  نقطة  توؤكد  فاإنها  �صذاجة،  من  عليها 
ن�شلي  فنحن  جماعي.  ن�شاط  �أ�شا�ًشا  هي  بل  فردًيا،  ن�شاًطا  لي�شت 
كاأع�صاء بع�صنا لبع�س يف ج�صد امل�صيح. حتى النا�صك املتوحد يف اأبعد 
ركن يف الربية، ال يقف اأمام اهلل اأبًدا مبفرده، بل ي�صلي دائًما كاأحد 
اأفراد عائلة كبرية. وبقية الكني�صة كلها ت�صلي معه، وحينما ال ي�صتطيع 

اأن ي�صلي، فاإن �صلوات االآخرين ال تزال م�صتمرة. 

يقول اأفاغريو�س البنطي: »املتوحد هو ذلك ال�صخ�س املنف�صل 
ت�صويًقا  اأكرث  اأخرى  نقطة  ا  اأي�صً وتوجد  بالكل«)11).  واملتحد  الكل  عن 

(11( On Prayer 124, Philokalia, 1:69.
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نالحظها يف جواب االأنبا لوكيو�س على »املي�صاليني«. فال�صالة، عنده ال 
تلغي العمل اليدوي. وبخالف »املي�صاليني« هو ي�صلي اأثناء العمل، وهو 
وقت  فاإن  الطريقة  وبهذه  با�صتمرار.  يكررها  ق�صرية  �صالة  ي�صتعمل 
ال�صالة عنده لي�س قا�صًرا على اللحظات التي فيها »يقف لل�صالة«، بل 

هو ي�صتطيع اأن »يحتفظ« ب�صالته اأثناء تتميمه لقانونه يف العمل. 

 �صالة لوكيو�س من مزمور )51) و)51)، هي فقط واحدة من 
بني �صيغ كثرية ل�صلوات الرتديد امل�صتمر. »فالقدي�س يوحنا كا�صيان« 
الذي ا�صتلم تدريبه الرهباين يف م�صر، يو�صي باآية اأخرى من املزامري 
 :(71( �س  )مز))  واأعني«  اأ�صرع  رب  يا  معونتي  اإلى  التفت  »اللهم 
1))11). واالأنبا اأبوللو اإذ كان قد اأخطاأ خطيئة فظيعة يف حياته املبكرة. 
فارحم  كاإن�صان،  اأخطاأت  »قد  توبة  عبارة  لوكيو�س  مثل  ي�صتعمل  فاإنه 
كاإله«))1). ويف بع�س االأحيان فاإن �صيغة ال�صالة ميكن اأن تكون اأب�صط 
]ال توجد  القدي�س »مقاريو�س امل�صري )الكبري)«:  يعلم  اإذ  من ذلك؛ 
حاجة اإلى الكالم الكثري، بل ارفع يديك وقل: »يا رب، كما تريد وكما 
تعرف اأنه االأف�صل، ارحمني«. واإذا ا�صتدت احلرب، فقل »يا رب اأعني« 
كل  بني  من  ولكن  بنا[))1).  رحوم  وهو  لنا  االأف�صل  هو  ما  يعرف  وهو 
ال�صيغ الق�صرية التي ت�صتعمل ل�صالة الرتديد املتوا�صل، فاإن اأغناها 
يف املعنى واأكرثها ا�صتعمااًل طوال القرون هي بال �صك »�صالة ي�صوع«: 
»يا ربي ي�صوع امل�صيح ابن اهلل ارحمني«. وقد اأ�صيفت اإليها يف املمار�صة 

االأرثوذك�صية احلديثة عبارة »اأنا اخلاطي«. 

(11( Conferences 10.10.

(1(( A.P Apollo 2.

(1(( A.P, alphabetical collection, Macarius the great 19.
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مع  انقطاع«  بال  »�صلوا  و�صية  لتتمة  طريقة  اإذن،  االآن  اأمامنا   
بالعمل.  تقرتن  اأن  ميكن  فال�صالة  »املي�صاليانية«.  تطرف  حتا�صي 
اأو غريها، بح�صب  ي�صوع«  اإما »�صالة  يختار عبارة ق�صرية.  فالراهب 
كل  يف  العبارة  هذه  يردد  اأن  ويحاول  الروحي.  اأبيه  وباإر�صاد  رغبته 
اأوقات  يف  فقط  يرددها  رمبا  )اأو  يعمله.  الذي  العمل  كان  واأًيا  مكان 
فهو  الطريقة  وبهذه  الروحي).  اأبيه  توجيه  هو  هذا  كان  اإذا  حمددة، 
ي�صعى اأن يحمل �صالته معه خالل كل مهامه اليومية، وهو بذلك يقيم 
وكما  الداخلي.  والعامل  اخلارجي  العامل  نف�صه،  الوقت  يف  عاملني  يف 
والذهن  تعمالن،  ]اليدان  النا�صك«:  »ثيوفان  القدي�س  ذلك  عن  يعرب 
والقلب مع اهلل[))1). �إذن فالر�هب له نوعان من »�لن�شاط« هما: عمله 
املنظور �صواء كان يدوًيا اأو عقلًيا، وهذا ينبغي اأن يقوم به على اأف�صل 
ما ي�صتطيع الأجل جمد اهلل، والعمل االآخر، هو »ن�صاطه الداخلي«. يقول 
�آباء �لربية: �إن »�ل�شخ�ص ينبغي �أن يكون له ن�شاط يف د�خله«)15). هذا 
ا »�لهذيذ �لد�خلي« �أو بكل ب�شاطة »تذكر  �لن�شاط �لد�خلي ُي�شمى �أي�شً

اهلل«.

وبكلمات عظات القدي�س مقاريو�س الكبري:

»امل�صيحي ينبغي اأن يذكر اهلل يف كل االأوقات... فينبغي اأن يحب 
اإلى مكان العبادة فقط، بل يف ال�صري والكالم  الرب لي�س حني يذهب 
واالأكل يحتفظ بذكر اهلل ويحبه بكل قلبه«))1). مثل هذه االأفكار لي�صت 

(1(( Igamen Chariton, The Art of Prayer, 92.

(15( AP anonymous collection 241.

))1) عظات القدي�س مقاريو�س الكبري عظة ))):))، ترجمة: ن�صحي، عبدال�صهيد، طبعة ثالثة، 111)، والطبعة 
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هو  لهذا  الوا�صح  الغربي  واملثال  امل�صيحي،  ال�صرق  على  طبًعا  قا�صرة 
الوجود يف ح�صرة اهلل« و�صط واجباته يف  لوران�س يف »ممار�صته  االأخ 

املطبخ.

الصالة الدائمة كحالة داخلية 

اإجابتنا عن »املي�صاليني« )جماعة امل�صلني) فهي   ومهما كانت 
اأنه من  اإجابة كاملة متاًما بعد. فاالأب لوكيو�س يدرك ب�صواب  لي�صت 
املمكن ممار�صة العمل وال�صالة يف الوقت نف�صه، واأكرث من ذلك، فهو 
�ملزدوج.  �لن�شاط  هذ�  يف  �ال�شتمر�ر  بها  ميكن  عملية  طريقة  يقرتح 
واأعني بها التكرار امل�صتمر ل�صالة ق�صرية وب�صيطة جًدا. ولكن الفهم 
لطبيعة ال�صالة هو حمدود جًدا. فهو ال يزال يفكر اأ�صا�ًصا يف ال�صالة 
على اأنها �صالة �صوتية فقط: فهو مثل »املي�صاليني« يقول: اإنه »اأن ت�صلي« 
تعني »اأن تقول �صلوات بالفم«. وميكن اأن يثار اعرتا�س على هذا الفهم. 
ال�صالة،  اإن  الدائمة.  ال�صالة  مل�صكلة  احلقيقي  احلل  اإلى  ناأتي  وهنا 
عندما نفهمها كما ينبغي، هي يف اأعمق معنى لها لي�صت ن�صاطًا بقدر 
ما هي حالة. فلكي تكون يف حالة �صاله دائمة، لي�س من ال�صروري اأن 
اأن ن�صميه  تكرر عدًدا ال ح�صر له من ال�صلوات، الأنه يوجد ما ميكن 
»�صالة دائمة داخلية« بالتاأكيد، اإن التكرار املتوا�صل ل�صالة ق�صرية، 
كما يو�صي لوكيو�س، هي طريقة ممتازة �صعًيا للو�صول اإلى هذه احلالة 
الداخلية. ولكن ميكن اأن يكون هناك وقت حينما ت�صتمر حالة ال�صالة 
الدائمة، على الرغم من اأن تكرار كلمات ال�صالة ال ي�صتمر، اأي حينما 

الرابعة للعظات نف�صها يناير )كانون الثاين) 115).
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تتغلغل ال�صالة وتدخل اإلى ن�صيج كياننا ذاته، بداًل من اأن تكون كلمات 
يجب اأن نقولها با�صتمرار، وهكذا تكون ال�صالة موجودة دائًما هناك 
حتى حينما ال ُتقال بالفم. وبهذا املعنى، اإذن، فهناك اأ�صخا�س ي�صلون 
حتى وهم نيام، الأنهم ي�صلون اأ�صا�ًصا لي�س ب�صبب اأي �صيء يقولونه اأو 
يفكرون فيه، بل باحلري بف�صل ما هم عليه بكيانهم. ومادام »كيانهم« 
هكذا با�صتمرار، فيمكن اأن ُيقال: اإنهم »قد و�صلوا باأكمل معنى ممكن 

اإلى ال�صالة الدائمة«. 

اأفكاًرا مثل هذه يف  ا  اأي�صً الكبري« يقرتح   والقدي�س »با�صيليو�س 
عظته على »ال�صهيدة يوليتا«: ال�صالة هي �صوؤال ما هو �صالح، ويقدمها 
»ال�صالة« فقط يف حدود ما  ولكننا ال نح�صر هذه  اإلى اهلل.  االأتقياء 
مقاطع  بوا�صطة  �صالتنا  عن  نعربرّ  اأن  ينبغي  فال  بالكلمات..  نذكره 
والروحي  االأخالقي  باملوقف  عنها  ُنعربرّ  اأن  ينبغي  بل  فقط،  الكالم 
هي  هذه  كلها..  حياتنا  خالل  متتد  التي  الفا�صلة  وباالأعمال  لنف�صنا، 
الطريقة التي ت�صلي بها بال انقطاع. لي�س باأن تقدم ال�صالة بالكالم، 
باأن توحد نف�صك باهلل خالل كل م�صريتك يف احلياة، حتى ت�صري  بل 

حياتك �صالة واحدة متوا�صلة وبال توقف)17).

»ال ينبغي اأن نعربرّ عن �صالتنا بوا�صطة مقاطع الكالم فقط...«، 
�صالة  بوا�صطة  نبداأ  اأن  ينبغي  جميًعا  اأننا  متاًما  الوا�صح  من  ولكن 

الكالم. 

فاإن  االأرثوذك�صية،  الكني�صة  يف  ال�صائد  الروحي  التعليم  ويف 

(17( Homily on the Martyr Julitta 3-4 (P.G. 31: 244A, 244D).
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م اإلى ثالث مراحل كبرية وهي: ال�صالة عادة تُق�صرّ

 + �صالة ال�صفتني.

.(Noῦs( صالة العقل اأو الذهن� + 

 + �صالة القلب )اأو بدقة اأكرث »�صالة الذهن يف القلب«).

االأول  العدد  هي  با�صتمرار  نكررها  التي  �صالتنا  اأن  لنفر�س   
طريقة  بح�صب  رحمتك..«  كعظيم  اهلل  يا  »ارحمني   (51 )مز  من 
اأو قد تكون �صالة ي�صوع »يا رب ي�صوع امل�صيح ابن اهلل  االأب لوكيو�س، 
ارحمني...«، هذه ال�صالة تبداأ ك�صالة ال�صفتني، نرددها بجهد واٍع. 
ا مرة بعد  يف هذه املرحلة فاإن انتباهنا يت�صتت مرة بعد اأخرى، واأي�صً
مرة يلزم اأن نعيد انتباهنا، بحزم ولكن بدون عنف، اإلى معنى الكالم 
الذي نردده يف ال�صالة. وبعد ذلك فاإن ال�صالة تنمو بالتدريج لت�صري 
مًعا.  وبال�صفتني  بالذهن  ال�صالة مقدمة  فت�صري  فاأكرث.  اأكرث  داخلية 
بالفم،  لكلمات  �صياغة  اأي  بدون  وحده،  بالذهن  مقدمة  ت�صري  ورمبا 
وبعد ذلك تاأتي مرحلة اأعمق اإذ تنزل ال�صالة من الذهن اإلى القلب، 

ويتحد الذهن والقلب مًعا يف عمل ال�صالة.

 واملق�صود »بالقلب« هنا -كما �صبق اأن راأينا-))1) لي�س بب�صاطة 
اأنه  مو�صع العواطف واالنفعاالت، بل املق�صود كما يف الكتاب املقد�س 
الع�صو الرئي�س ل�صخ�صيتنا االإن�صانية، ومركز كياننا كله. فحينما ت�صري 

))1) مقال »العبادة االأرثوذك�صية« لالأ�صقف كالي�صتو�س )وير) �س11.
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�صالتنا هي »�صالة القلب« باملعنى الكامل، فاإننا نكون قد اقرتبنا فعاًل 
التي  الدائمة  الداخلية«  »ال�صالة  اأي  انقطاع«  »ال�صالة بال  بداية  من 

ذكرناها.

 �صالة القلب احلقيقية ال تعود فيما بعد جمرد �صيء نردده، بل 
جزء  هي  قلبنا  �صربات  اأو  التنف�س  اأن  مثلما  ذواتنا،  من  جزًءا  تكون 
من ذواتنا. وهكذا فاإنه بنعمة اهلل ت�صري ال�صالة ال �صيًئا ينبغي على 
ال�صخ�س اأن يقوله، بل ت�صري �صيًئا يتكلم من ذاته يف داخله: وبتعبريات 
وع�صرية«  »�صاقة  تكون  اأن  عن  تكف  فاإنها  النا�صك،  ثيوفان  القدي�س 

وت�صبح »مدفوعة ذاتًيا«.

م�شتمرة  حالة  �الآن  تثري  عر�شي  كن�شاط  بد�أت  �لتي  فال�شالة 
 (Thomas Celano( بدون انقطاع وهذا ما ق�صده توما�س �صيالنو
حينما قال عن القدي�س فرن�صي�س االأ�صيزي: »لقد كان يف كل كيانه لي�س 

ا يقول �صلوات، بل باالأحرى حتول هو نف�صه اإلى �صالة«))1).  �صخ�صً

والقدي�س مار اإ�صحق ال�صرياين يرى اأن �صالة القلب بال انقطاع 
لي�صت »�صالتنا« نحن بقدر ما هي �صالة الروح القد�س يف داخلنا:

التلميذ: ما هي نهاية كل اأتعاب الن�صك، التي عندما ي�صل اإليها 
ال�صخ�س يعرف اأنها قمة م�صريته؟

(1(( Legend 2.61.
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املعلم: هذا يحدث حينما ُيح�صب اأهاًل لل�صالة الدائمة. فحينما 
ي�صل اإلى هذه اليقظة، فاإنه يكون قد بلغ الغاية من كل الف�صائل، ومن 
مل  �صخ�س  اأي  اإن  القد�س.  الروح  يف  م�صكن  له  يكون  ف�صاعًدا  االآن 
يح�صل بكل تاأكيد على موهبة املعزي، ال ميكنه اأن يتمم ال�صالة الدائمة 
يف ال�صكون. حينما يجعل الروح القد�س مكان �صكناه يف اإن�صان ما، فاإن 
هذا االإن�صان ال يكف عن ال�صالة؛ الأن الروح �صي�صلي فيه با�صتمرار. 
يكون  حينما  وال  ينام  حينما  نف�صه  من  تنقطع  ال  ال�صالة  فاإن  حينئذ 
حينما  تلقائًيا  قلبه  يف  ت�صري  �صوف  ال�صالة  روائح  اإن  بل  م�صتيقًظا، 
بل حتى  باأي عمل،  يقوم  اأو عندما  يرقد  ي�صرب، حينما  وحينما  ياأكل 
الوقت ف�صاعًدا لن تكون  النوم. فمنذ ذلك  حينما يكون م�صتغرًقا يف 
�صالته يف اأوقات حمدودة، بل تكون يف كل االأوقات، فحتى ذلك الوقت 
للم�صيح:  اإن�صان الب�س  الأنه كما قال  ال�صالة بطريقة �صرية.  له  ُتعَطى 
اإلهية.  نب�صات  هي  ذاتها  اأفكارهم  الأن  �صالة،  هو  الهادئني  »�صمت 
حركات الذهن النقي هي اأ�صوات هادئة، تن�صد ت�صابيح بطريقة �صرية 

لذاك الذي هو غري منظور«)1)).

ا�صرتخاوؤهم  القدي�صني،  �صمت  حتى  �صالة«  الهادئني  »�صمت 
وعدم ن�صاطهم، هو ذاته �صالة هلل، الأن �صالتهم �صارت جزًءا جوهرًيا 

من اأنف�صهم.

التقليد الروحاين االأرثوذك�صي  اإليه   هذا هو املعنى الذي و�صل 
اأن  ينبغي  ال  انقطاع«  بال  »�صلوا  الر�صول  بول�س  القدي�س  كلمات  من 

((1( Homily 35 )37(: tr. Wensinck, 174.
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اإ�صحق هنا من  التي ي�صفها مار  اأن احلالة  نت�صور وال للحظة واحدة 
اأن هذه  اإليها. ويف احلقيقة فاإن كلماته تو�صح متاًما،  ال�صهل الو�صول 
احلالة لي�صت �صيًئا ُيكت�صب مبجهوداتنا الذاتية، بل هي عطية من اهلل: 
الأية  اعتبار  دون  ي�صاء،  وملن  ي�صاء  فهو مينحها حيثما  اأنها هكذا  ومبا 

قواعد اأو مبادئ ميكن اأن نختارها نحن اأو ن�صعها.

ثالثة  ملدة  ي�صوع  �صالة  اأثو�س  بجبل  �صلوان�س  القدي�س  مار�س   
بال  �صالة  و�صارت  قلبه  اإلى  ال�صالة  نزلت  حينما  فقط  اأ�صابيع 
ال�صيوخ  اأحد  اأغابي  ا�صتثنائي متاًما. االأب  اأمر  انقطاع)1))، ولكن هذا 
اأن �صالة الذهن  الروحيني لدير فاالمو )Valamo) يعطي االنطباع 

يف القلب ميكن اأن ُتقتنى ب�صرعة ن�صبية:

ال�صالة دخلت يف  فاإن هذه  اأعرفهم  اأ�صخا�س  »من بني ثالثة   
واالآخر  بها؛  عرف  اأن  منذ  واحدة  �صاعة  خالل  يف  منهم  واحد  قلب 
يف  بينما  �صهور،  ع�صرة  بعد  والثالث  �صهور،  �صتة  خالل  يف  له  �صارت 
اأما ملاذا يحدث  اأتته فقط بعد �صنتني.  حالة �صيخ روحاين كبري فاإنها 

هذا هكذا، فاإن اهلل وحده يعرف«)))).

هذه  مثل  اإن  يقول:  الرب«  دروب  على  الروحي  »ال�صائح  وكتاب 
ميكانيكية  بطريقة  غالًبا  ن�صبًيا،  ق�صرية  فرتة  يف  ُتكت�صب  ال�صالة 
اأن يحدث يف بع�س  اأن هذا ميكن  اأكيد  اأمر  واأتوماتيكية.  واالآن، فاإنه 
احلاالت. ولكن االأمر يحتاج اأن نقول بتاأكيد �صديد: اإن هذا ال يحدث 

)1)) القدي�س �صلوان�س االأثو�صي لالأر�صمندريت �صفروين )�صاخاروف)، )).

(((( Quoted in Igumen Chariton, The Art of Paper, 277.
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بالعك�س،  بل  العادى.  الو�صع  هو  لي�س  هذا  اإن  بل  ثابت،  ب�صكل  دائًما 
فهناك رجال ون�صاء لهم حياة روحية عميقة وقد �صلوا »�صالة ي�صوع« 
بتوا�صع واإخال�س ل�صنوات عديدة، ومع ذلك مل يحدث اأبًدا اأن اأُعطيت 

لهم نعمة ال�صالة الدائمة. 

 قال راهب رو�صي االأب اأنطونيو�س من دير مار �صابا بالقرب من 
الذين  اليهودية  برية  الرهبان يف  اإنه يعرف عدًدا من  قال:  اأور�صليم. 
الأي  مُتنح  مل  اأنها  اأكد  وقد  املوهبة،  هذه  ينالوا  لكي  م�صلني  جاهدوا 
واحد منهم. واأ�صاف: رمبا اأن اهلل مل ي�صاأ اأن مُتنح هذه املوهبة اخلا�صة 
جليلنا احلا�صر. وعلى الرغم من اأن االأب الراهب مل ي�صر مبا�صرة اإلى 
نف�صه، ولكن هو كان واحًدا من الذين جاهدوا لينالوا موهبة ال�صالة 
هذه. وقد كان راهًبا �صادًقا ويتمتع بفهم عميق وميلك مواهب وقدرات 

»ال�صتارتز« )ال�صيخ الروحاين).

 ويف هذا ال�صدد، فاإن مار اإ�صحق ال�صرياين يطلق �صوت حتذير 
نافعًا اإذ يقول: »كما اأنه يندر اأن يوجد واحد بني ع�صرة اآالف، قد اأكمل 
الو�صايا والنامو�س بدرجة كبرية، وقد ُح�صب اأهاًل ل�صكون النف�س، هكذا 
ا ُيوجد واحد بني كثريين، قد ُح�صب اأهاًل ب�صبب �صهره ال�صاق للبلوغ  اأي�صً
اإلى ال�صالة النقية. وال يوجد كثريون ُيح�صبون اأهاًل لل�صالة النقية، بل 
فقط قليلون جًدا. اأما من جهة ال�صر الذي يكمن وراء ال�صالة النقية، 
فبالكاد يوجد �صخ�س واحد فقط يف كل جيل قد اقرتب اإلى هذه املعرفة 

اخلا�صة بنعمة اهلل«)))).

(((( Homily 22: Tr. Winsinck, 113.

القدي�س مار اإ�صحق يتحدث هنا عن ال�صالة »النقية« ال عن ال�صالة »الدائمة« ولكن ملحوظته هنا تنطبق بالتاأكيد 
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 لكن مثل هذه االأقوال ال ينبغي اأن تثبط همتنا كلية. فيمكن اأن 
يكون �صحيًحا اأنه اأثناء هذه احلياة احلا�صرة، فاإن قليلني جًدا يبلغون 
اجليل  يف  واحد  اأو  اآالف،  ع�صرة  من  واحد  للجبل.  العليا  القمم  اإلى 
واحد ميكنه  وكل  للجميع،  مفتوًحا  يظل  ال�صعود  ولكن طريق  باأكمله، 
اأن يتقدم اإلى م�صافة معينة، على اأية حال، على الطريق. لي�صت هناك 
فلي�س  النعمة.  لهذه  مدعوة  وحدها  هي  خا�س  بامتياز  تتمتع  �صفوة 

هناك اأحد باملرة م�صتعبًدا بال�صرورة.

»لي�س اأحد م�صتعبًدا بال�صرورة«: اإن كنا نتحدث حتى االآن ب�صكل 
هنا  و�صفناه  الذي  ال�صالة  طريق  فاإن  الرهباين،  التقليد  عن  اأولى 
لي�س منح�صًرا يف الرهبان والراهبات. وكما يقول ال�صيخ نيقودميو�س 
من جبل اأثو�س: ]ال يظن اأحد منكم، يا اإخوتى امل�صيحيني، اأن الكهنة 
والرهبان فقط هم الذين يحتاجون اأن ي�صلوا بال انقطاع، واأن املوؤمنني 
من ال�صعب لي�صوا كذلك ال، ال: فاإن كل م�صيحي بدون ا�صتثناء ينبغي اأن 
ين�صغل دائًما بال�صالة. فاإن القدي�س »غريغوريو�س الناطق باالإلهيات« 
يعلم كل امل�صيحيني اأن ا�صم اهلل ينبغي اأن ُيذكر بال�صالة بعدد مرات 

التنف�س...

اأننا  ق�صد  انقطاع«  بال  »�صلوا  بول�س:  الر�صول  اأو�صانا  فحينما 
الأننا  دائًما.  نفعله  اأن  ميكننا  وهذا  داخلًيا:  بذهننا  ن�صلي  اأن  ينبغي 
حينما نقوم بعمل يدوي وحينما من�صي اأو جنل�س، حينما ناأكل ون�صرب، 
ال�صالة  الداخلية،  ال�صالة  ومنار�س  بذهننا  ن�صلي  اأن  دائًما  ميكننا 

ا. على ال�صالة »الدائمة« اأي�صً
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ا ن�صلي بروحنا. فلتقم  احلقيقية، املر�صية هلل. فلنعمل بج�صدنا واأي�صً
ذاتنا اخلارجية بالعمل اجل�صدي، ولتكن ذاتنا الداخلية مكر�صة كلية 
ال�صالة  عمل  الروحي،  العمل  يف  اأبًدا  تكل  وال  اهلل  خلدمة  وبالتمام 

الداخلية[)))).

 بالتاأكيد، فمن ناحية املبداأ اأنه �صهل على املتوحد، الذي يعي�س 
يف �صكون ال�صحراء، وميار�س عماًل يدويًا ب�صيطًا مثل االأب لوكيو�س، 
اأن ينجح يف »مالزمة« �صالته و�صط م�صاغله اليومية. وبالن�صبة  يقدر 
للراهب -اأو الراهبة- الذي يقوم بخدمة يف العامل كالتعليم يف مدر�صة، 
مثاًل اأو خدمة التمري�س يف م�صت�صفى، فاإن مهمة »مالزمة ال�صالة« هي 
للموؤمن  وبالن�صبة  م�صتحيلة.  لي�صت  ولكنها  اأ�صعب  بال�صرورة:  اأ�صعب 
العادي الذي ينق�صه االإطار املنظم للجماعة الرهبانية، فاإن املهمة قد 
يوؤمن  االأرثوذك�صي  الروحي  التقليد  فاإن  ومع ذلك  اأكرث �صعوبة.  تكون 
يف  ي�صرتكوا  اأن  اهلل  برحمة  ميكنهم  جميًعا،  هوؤالء  باأن  را�صًخا  اإمياًنا 
اأو  ال�صحراء  يف  �صواء  قليلون  كان  اإن  فحتى  الداخلية.  ال�صالة  نعمة 
املدينة يتمتعون بال�صالة الدائمة باملعنى الكامل، فاإن كل واحد ميكنه 
ال�صالة،  يف  ال�صلوات  من  غريها  اأو  ي�صوع  �صالة  بوا�صطة  ينجح  اأن 
بينما هو -اأو هي- يقوم بعمله. ويف احلقيقة، فاإن �صالة ي�صوع، ب�صبب 
ق�صرها وب�صاطتها، هي منا�صبة متاًما ب�صورة ملحوظة الأولئك الذين 
يعي�صون حتت التوتر وال�صغط اخلارجي، الذين تكون جميع ال�صلوات 

االأكرث تعقيًدا غري منا�صبة لهم. 

(((( Philokalia in Greek Vol.5: 107, )Athens, Aster. 1963(.
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 لي�س هناك ظرف خارجي، مهما كان ي�صبب الت�صتت، هو يف حد 
ذاته متعار�س مع �صالة القلب الداخلية.

 تقول عظات القدي�س مقاريو�س: »ويحدث اأحياًنا اأن قدي�صي اهلل 
يجل�صون يف املر�صد وينظرون �صالل العامل وخدعه: فبح�صب االإن�صان 
الباطن هم يتخاطبون مع اهلل، ولكن بح�صب االإن�صان اخلارجي فاإنهم 

يظهرون للنا�س كاأنهم يتاأملون ما يحدث يف العامل«)5)).

 لي�س هناك �صوى اأ�صكال قليلة من احلياة اأكرث ق�صوة، وت�صتلزم 
تركيًزا كبرًيا على اهتمامات هذا العامل، مثل عمل الطبيب. ومع ذلك 
مل  »ونحن  باالإ�صكندرية  طبيًبا  اإن  الربية«:  اآباء  »اأقوال  لنا  قالت  فقد 
الن�صاك  اأعظم  اأنطونيو�س،  للقدي�س  روحًيا  معاداًل  كان  با�صمه«  ُنفد 
يف  يوجد  اأنه  ال�صحراء  يف  اأنطونيو�س  لالأنبا  ُك�صف  »لقد  امل�صيحيني: 
املدينة واحد مثلك، ومهنته طبيب، وهو يعطي ملن هم يف احتياج كل 
الثالث  ت�صبحة  ي�صبح  هو  اليوم  وطوال  عنه،  ي�صتغني  اأن  ي�صتطيع  ما 

تقدي�صات مع املالئكة«)))).

 الخاتمة

اأي واحد منا، ي�صتطيع مبعونة الروح القد�س، اأن يفعل مثل هذا 
الطبيب. ملكوت ال�صموات هو يف داخلنا. وبكل ب�صاطة، فاأن ن�صلي يعني 
اأننا ندخل اإلى هذا امللكوت الداخلي يف قلبنا، وهناك )يف القلب) نقف 

)5)) عظات القدي�س مقاريو�س، عظة 15:) ترجمة: ن�صحي عبدال�صهيد، املركز االأرثوذك�صي للدرا�صات االآبائية، 
الطبعة الرابعة، يناير )كانون الثاين) 115).

(((( A.P, alphabetical collection, Antony24 (84B).
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اأمام اهلل. واأن »ن�صلي بال انقطاع« هو اأن نفعل هذا ب�صكل ثابت. وعلى 
الرغم من اأن املجد الكامل لهذا امللكوت ينك�صف لقليلني يف هذا العامل 
احلا�صر، فاإنه ميكننا جميًعا اأن نكت�صف على اأي حال، بع�صًا من غنى 

هذا املجد. فالباب اأمامنا واملفتاح يف اأيدينا. 
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