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هذه ال�سل�سلة
تقدم املكتبة القبطية املسيحية األرثوذكسية ىلع االنرتنت
ً
لقرائها األعزاء يف هذه السلسلة بعضا 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
مصباح منري ،بل شمس ساطعة أضاءت بقوة اعملنا اذلي
حيتاج دوما إىل قدوة صاحلة تسري ىلع هدى السيد املسيح
وتتبع خطواته يف احلب وابلذل واالتضاع.
وكتابنا العارش يف هذه السلسلة عبارة عن مقال بعنوان
«مشالكك الروحية ..اتلواضع ومركب انلقص» نرشه األستاذ
نظري جيد يف جملة مدارس األحد عدد شهر مارس سنة 1950م.
نصيل إىل الرب أن ينيح روحه الطاهرة يف ملكوت
السموات وأن يمتعنا بربكه صالته عنا.
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م�شاكلك الروحية
يقولون أن اتلواضع معناه أن تشعر أنك أقل من انلاس
ً
مجيعا .كيف اتلميزي بني اتلواضع بهذا املعىن وبني مركب
ً
ً
انلقص؟ وكيف جنعل اتلواضع بمعناه األصح منغرسا تماما يف
نفوسنا ىلع ادلوام؟

الفرق بني التواضع ومركب النقص:

ً
ً
 +اعلم يا أيخ العزيز أن هناك فرقا واسعا بني الشعور

بانلقص ومركب انلقص .أما اتلواضع فهو حالة يشعر فيها

الشخص بنقصه وحياول أن يسد هذا انلقص بطريقة سليمة،
ً
ً
وهكذا يرىق شيئا فشيئا يف مدارج الكمال .ولكما ينمو يف حياة
انلعمة لكما يتسع أفقه الرويح ،ولكما يشعر أن هناك حاالت

أسىم من حاتله ،فزيداد شعوره بنقصه ويستمر هكذا ،ألنه
ً
ً
يقارن حاتله دائما بالكمال اذلي يدعونا إيله السيد قائال
«كونوا اكملني كما أن أباكم اذلي يف السموات هو اكمل».
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 +أما مركب انلقص فهو أن يشعر الشخص بنقصه ،ثم
ً
يعمل ىلع سد هذا انلقص بنقص آخر فيصبح نقصه مركبا.
ً
مثال ذلك الشخص اذلي يشعر بقلة علمه فبدال من أن
يدرس يلتعلم ،نراه إما أن حياول إقناع لك من يعرفه بفساد
العلم وغرور املتعلمني ،وإما أن يديع العلم ويظل يف لك
مناسبة وغري مناسبة يعدد أمام انلاس ما قرأه من كتب وما
ألفه من حبوث ،وقد يستشهد يف كالمه بعبارات لعلماء
ً
ً
أو فالسفة ال يعرف عنهم شيئا ولم يقرأ هلم حرفا ،مما يثري
سخرية انلاس بكالمه.
 +قد يكون السبب اذلي يدعو إىل مركب انلقص
ً
ً
عيبا ماديا اكلفقر أو ضعف املركز االجتمايع ،أو جسمانيا
كدمامة اخللقة أو قرص القامة .أما الشخص املتواضع فإنه
ً
ال يأبه كثريا ملثل هذه األمور ألنه ال يعتربها من مقاييس
الكمال الرويح اذلي ينشده ليسد به نقائصه الروحية.
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 +صاحب مركب انلقص حياول باستمرار أن خييف عيوبه

حىت ال يراها أحد ،وذللك قد يلجأ إىل طرق من االداعء أو

الرياء أو اتلصنع أو املبالغة .أما املتواضع فإنه ال خييف عيوبه
ً
عن انلاس ،بل إنه كثريا ما يرصح أمام اجلميع بضعفه ونقصه
ً
وخطئه طابلا منهم أن يساعدوه أو يصلوا من أجله.
 +إذا جابهت صاحب مركب انلقص بنقصه ينفعل أو

يرضب أو يدافع عن نفسه بكافة الوسائل أو حياول تغيري

جمرى احلديث أو يغادر املاكن ،أما املتواضع فإنك إذا حدثته
عن أخطائه ال يتضايق مطلقاً .وإنما قد يشكرك ألنك َّ
عرفته
بناحية فيه حتتاج إىل عالج.

ً
 +صاحب مركب انلقص  -إذا لم يكن ماكبرا أو
ً
مدعيا -تراه خيجل من انلاس وقد يبتعد عنهم وينفر من

جمالسهم ،أما املتواضع فإنه خيجل من اهلل وليس من انلاس،
ً
وذللك فهو ال خياف املجتمعات وال يرى مانعا من االندماج
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بانلاس مع شعوره يف داخل نفسه بأنه قد يكون أقل منهم
ً
مجيعا.
 +صاحب مركب انلقص حياول أن يعوض نقصه أمام

انلاس وذللك فتعويضه ظاهري .أما املتواضع فإنه يعمل ىلع
ً
تعويض نقصه ولكن داخليا .وربما ال يشعر انلاس مطلقا
أنه قد تغري أو حتسن بينما يكون يف الواقع قد وصل بينه

وبني اهلل إىل درجات اعيلة من انلعمة.

 +صاحب مركب انلقص يشعر بعجزه عن سد نقصه أو

معاجلته معاجلة سليمة ،أما املتواضع فإنه يشعر بأن نقائصه
ً
رغم وقوعه فيها -يه نقائص ضعيفة جدا اكن بإماكنه أنيقاومها وأن ينترص عليها ولكنه لم يفعل وهذا هو سبب

ندمه.

 +يف شعور صاحب مركب انلقص بعجزه عن سد نقصه

قد يدركه ايلأس من إصالح حاهل ويستويل علىه الرتدد
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واحلرية وعدم اثلقة بانلفس وانقسام الشخصية .أما املتواضع

فإنه رغم شعوره بنقصه ال يوجد فيه يشء من هذه األمراض
ً
انلفسية ،إنه ال يعرف ايلأس ألنه يشعر دائما أن اهلل معه
ً
يثبته ويقويه ويعطيه سلطانا ىلع مجيع الشياطني ،وذللك فهو
ً
شخص واثق من نفسه ،ليس اعتمادا ىلع قوته الشخصية
وإنما ىلع املعونة اليت تأتيه من فوق.

ً

 +صاحب مركب انلقص خياف أحيانا من انلاس أن

يعريوه بنقصه ،وذللك قد يلجأ إىل تملقهم ،أو قد يناقشهم ثم
ً
يرتبك أثناء انلقاش أو يرتدد أو يسحب آراءه شاعرا بضعفه.
أما املتواضع فإنه رغم شعوره بنقصه شجاع ال يتملق انلاس

وإنما يقول رأيه يف حرية وجرأة.

 +صاحب مركب انلقص يكرب أخطاء اآلخرين ويقسو

يف حكمه عليها ،بل قد ينتقد اآلخرين وينسب إيلهم أخطاء
ً
ً
ليست فيهم حماوال بكل ذلك أن يوجد شيئا من اتلوازن
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بني حاهل وحاهلم .أما املتواضع فإنه ال يفعل ذلك ،بل إنه ىلع
ً
العكس يف الوقت اذلي يقسو فيه جدا ىلع نفسه قد يعذر
ً
ً
اآلخرين مقدرا ظروفهم وشاعرا بأنه ربما لو اكن يف ماكنهم
ألخطأ مثلهم.

 +صاحب مركب انلقص يذل هل أن جيلس مع طبقة أقل

منه ،وإذا جلس مع طبقة أىلع منه فإنه حياول أن يتسلط
عليها أو يتظاهر أمامها بما ليس فيه وإذا دفع إيله عمل

فيه رئاسة أو إدارة يستغلها إىل أبعد حدود االستغالل لعله

بمظاهر العظمة يغطي نقصه .أما املتواضع فإنه غري ذلك
ً
طبعا.
 +صاحب مركب انلقص قد حيسد اذلين ليست فيهم

عيوبه أو اذلين هم أىلع منه ،ويتمىن لو اكنوا يف مثل حاهل ،أما
املتواضع فإنه يصادق من هم أىلع منه وحيبهم ويفتخر بهم

ويستفيد منهم وقد يتخذ منهم مرشدين هل وناصحني.
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كيف تصل إىل التواضع
ً

 +ال تمدح ذاتك مطلقا وال تتحدث عن نفسك حديثا

ً

يرفع قدرك أمام انلاس.

 +يف تأمالتك ال حتاول أن تتذكر فضائلك ،وإنما تذكر
ً
ً
عيوبك ونقائصك ،وإن تذكرت عمال حسنا قد فعلته،

فأعرف أن السبب فيه هو اهلل وليس أنت .وأنك جمرد آلة،
ً
وإن العمل اكن ممكنا أن يتم ىلع يدي غريك وربما بصورة
أفضل ،واشكر اهلل ألنه قبل أن يستخدم يف عمله شخصا
ً
خاطئا مثلك يف ماضيه وحارضه.

 +اقرأ سري القديسني واملثل العليا يف حياة انلعمة وقارن
ً
بها حاتلك تشعر أنك لم تفعل شيئا.
 +اقرأ أمثلة عن اتلواضع واملتواضعني يف الكتب الروحية.
 +ال حتتقر اخلطاة وال حتسب أنك أفضل منهم .اعرف

أنك ربما لو وجدت يف مثل ظروفهم ألخطأت أكرث منهم.
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ً
ً
اتلمس عذرا هلم وال تلتمس عذرا نلفسك .اعرف أن

خطاياهم ربما تكون عن جهل أو ضعف بينما أخطاؤك عن
ً
معرفة وارصار .واألفضل أال تفكر مطلقا يف انهم أخطأوا.
ً
ً
 +إذا وجدت شخصا خاطئا فابك ىلع نفسك ،اعرف
ً
أن الشيطان اذلي هزم أخاك ربما يهزمك أنت أيضا .صل
ً
يلعطيك اهلل قوة ويعطي أخاك أيضا ،فكهذا اكن يفعل أنبا
يوحنا القصري.

 +حدد أوقات حتاسب فيها نفسك ،وتلكن صارما
ً
قاسيا يف معاملتك نلفسك ،حاسبها ىلع أخطاء العمل والقول

وا حلس والفكر ،وىلع الفضائل اليت قرصت فيها ،وىلع وقوف
نموك ..مثل هذه املحاسبة جتلب لك اتلواضع ألنها تشعرك

بنقصك.

 +أكرث من العمل يف اخلفاء .وتأكد يف األعمال احلسنة

اليت تعملها أن تبعد ارضاء انلاس أو نوال مدحهم عن فكرك.
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ً
ال جتعل أحدا يأخذ عنك فكرة حسنة.
 +ال تقبل تطويب انلاس لك .وان تكلم أمامك شخص

عن أعمالك الطيبة فغري جمرى احلديث برسعة ،واشعره

بضعفك يف غري تمثيل.

 +إذا مدحك أحد ،ففكر يف نفسك أنك ربما تكون
ً
مرائيا ،تظهر أمام انلاس بصورة حسنة بينما أنت خاطئ
ً
ً
جدا .فكر أنك ربما تكون مهتما بتنظيف خارج الكأس
ً
بينما داخله متسخ جدا.
 +ال تصور يف خيالك مرشواعت عظيمة ممكن أن

تقوم بها لو أعطيت سلطة اكفية .أشعر بأنك ضعيف وأن

املسئويلات اخلطرية أكرب منك .وأن اهلل مستعد أن يستخدم
ً
ً
صيادا جاهال يلقوم بتلك املرشواعت العظيمة خري من
متكرب مثلك.

 +تذكر أصلك الرتايب وكيف أنك يشء حقري يف ملك
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اهلل ،واعرف أن لك عظمة تدعيها نلفسك إنما ترسقها من
اهلل ألنه وحده مستحق لك عظمة.

 +تذكر احسانات اهلل إيلك وكيف أنك نسيتها.
 +اعتقد أن مالك من علم أو غىن أو شهرة أو منصب،

لك ذلك باطل وقد فاقك فيه كثريون وهلكوا يف خطيئتهم.
ُ
ُ
 +إذا أهنت أو شتمت فأعرف أنك تستحق أكرث من
هذا ،وأن اهلل ربما يكون قد استخدم من أهانك ليك يعرفك

ذاتك وحيد من كربيائك.
ً
ً
 +ال تدافع كثريا عن نفسك حماوال تربير ذاتك باستمرار.
 +اعمل الصغري مثلما تعامل الكبري بل وبأكرث حنان

واحرتام .تأدب يف حديثك مع اخلادم والفراش والعامل
والكناس ،وفكر يف أنه ربما توجد فيهم فضائل ال توجد
عندك وأنه ربما يكون هلم نصيب أيلعازر وأنت نصيب
الغين..
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 +إذا وجدت يف مركز كبري ،أو إذا وضعت يف يدك سلطة
ً
أو مسئويلة ،فال تغرت بمواهبك ،أشعر أنك ضعيف جدا ،وأن
ً
اهلل إذا لم يعمل بدال عنك فستفشل لك الفشل وال تستطيع
ً
أن تعطي حسابا عن وزناتك.
 +تأمل يف حمبة اهلل للمتواضعني ويف اختياره هلم ملشاركته
يف أعماهل اليت يعملها ،اهلل «الساكن يف األاعيل وانلاظر إىل
املتواضعات»..
ً
ً
 +كن منسحقا ومتذلال أمام اهلل يف صالتك ،ويف
ذهابك إىل الكنيسة ويف تناولك من األرسار املقدسة ،ويف لك
عمل رويح ومادي.
 +اعمل لك هذا يف غري رياء ،وإذا عملت لك هذا فال
حتسب أنك متواضع وإنما أشعر أن هذا هو الوضع األصيل،
ً
وانك لم تنقص شيئا من قدرك ،ألنك تراب وهل للرتاب قدر.
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