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يحتوي هذا الكتاب على جزئني:
·اجلزء الأول من هذا الكتاب يحتوي على درا�سات عامة� ،شاملة عن احلياة
الرهبانية يف ال�رشق .جزء كبري من املقاالت نُ�رش �سابقاً يف جملة الوحدة
يف الإميان ،نن�رشها للفائدة .ون�شكر الذين �ساهموا يف و�ضعهاٌ ،
كل يف
موقعه ورتبته الكهنوتية وعمله...ومنهم من انتقلوا �إىل احلياة اخلالدة.
تي�س لنا َج ْم ُعه حول تاريخ
· اجلزء الثاين من هذا الكتاب ،يحتوي على ما ّ
و�أهداف وروحانية الأديار والرهبانيات واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الرهبانية
الرجالية والن�سائية اليوم يف ال�رشق الأو�سط .ون�شكر الذين �ساهموا
يف جمع هذه املعلومات .ال �سيما الأخت الراهبة �سي�سيل حجازين من
راهبات الوردية .ون�شكر اال�ستاذ ريا�ض كنعان منذر الذي واكب هذا
الكتاب بكل تفا�صيله.

 -١دير مار �سابا

�شرح الغالف

ولد القدي�س �سابا يف كبادوكية �سنة  439وانتحل احلياة الرهبانية وهو حديث
ال�سن جداً ،يف موطنه نف�سه .يف عام  ،457وكان ال يبلغ الثامنة ع�رشة من العمر،
جاء �أور�شليم .و�إذ عرفه القدي�س �إفثيميو�س وقدّ ر فيه الن�ضوج العميق� ،إذ كان يلق ّبه
« بال�شاب ال�شيخ»� ،أر�سله �سنة � 458إىل القدي�س ثيوكتي�ستو�س .وبعد وفاة القدي�س
�أفتيميو�س �سنة  ،473ق�ضى القدي�س �سابا خم�سني �سنة يف خلوة الرباري .ثم جاء
�سنة  478وقطن مغارة على �ضفة نهر قدرون الي�رسى ،مقابل الدير الذي يحمل اليوم
ا�سمه ...انتقل �إىل احلياة الأبدية يف الثالثة والت�سعني من عمره من �سنة .532
دير القدي�س �سابا ،هو دير للروم الأرثوذك�سُ ،يطِ ّل على وادي اجلوز (القدرون)
يف بلدة العبيدية (عرب بني عبيد) وعلى بُعد نحو  20كلم جنوب بيت حلم .من
�أ�شهر الأديرة يف فل�سطني ،حيث �إن تعاليم الكني�سة البيزنط ّية ،املتع ّلقة بال�صلوات
وال�صيام� ،إنت�رشت من الدير �إىل كافة �أنحاء العامل.
ووفق ما يقول الراهب «كالريتو�س» لوكالة االنا�ضول ،ف�إن بناء الدير يعود للعام
 483م .بناه القدي�س �سابا وتالميذه ،وق ّرروا ت�شييد كني�سة فيه.
ترك القدي�س يوحنا الدم�شقي �سوريا ّ
واته �إىل الدير ،لكي يعتزل ويتفرغ
للعبادة ...كما عا�ش فيه ثالثة من �أ�شهر م�ؤلفي الأنا�شيد وال�صلوات الطق�سية يف
الكني�سة البيزنطية ،وهم باال�ضافة �إىل يوحنا الدم�شقي� ،صديقه القدي�س قزما،
وابن �إخت يوحنا الدم�شقي القدي�س ا�ستفانو�س .والثالثة عا�شوا يف القرن ال�سابع
امليالدي.
 -٢دير القدي�سة كاترينا
كاترينا اال�سكندرانية ،هي قدي�سة م�رصية م�سيحية ،كانت عاملة يف القرن الرابع
امليالدي .يف بداية القرن اخلام�س ع�رش� ،أُ�شيع عنها �أنها تكلمت مع جان  -دارك.

تُعترب يف الكني�سة القبطية االرثوذك�سية �شهيد ًة ،ويف الكني�سة الكاثوليكية تُعترب �أحد
امل�ساعدين الأربعة ع�رش.
يقع دير�سانت كاترين يف جنوب �سيناء مب�رص� ،أ�سفل جبل كاترين �أعلى اجلبال
يف م�رص ،بالقرب من جبل مو�سى مبدينة �سانت كاترين .و ُيقال عنه �أنه �أقدم دير يف
العاملُ .يعدّ مزاراً �سياحياً كبرياً ،ي�ؤ ّمه عد ٌد كبري من ال�سياح.
جممع مقدّ �س؛
رئي�س الدير هو �أ�سقف �سيناء ،وال يخ�ضع ل�سلطة � ِّأي بطريركٍ �أو
ٍ
ويرتبط بعالقات وطيدة مع بطريرك القد�س ،الذي يذكره دائما يف القدّ ا�س.

كل �إن�سان راهب!
بقلم غبطة البطريرك
غريغوريو�س الثالث حلام

خم�ص�ص للكالم عن احلياة الرهبانية،
هذا العدد من جملة الوحدة يف الإميان ّ
ال �سيما يف ال�رشق امل�سيحي .احلياة الرهبانية ت ِّ
ُ�شكل لوح ًة رائع ًة م�رشق ًة ،يف تاريخ
امل�سيحية �رشقاً وغرباً على مدى �أجيالها .وال نُغايل� ،إذا قلنا� ،أنها بد�أت مع ال�سيد
امل�سيح ،الذي ن�سك يف ال ّربية ،بعد اعتماده من يوحنا املعمدان يف نهر االردن،
وقبل �أن يبد�أ التب�شري والكرازة مبلكوت اهلل .ويف الطريق النازل من القد�س �إىل
�أريحا ،دير يدعى «دير القرنطل»� ،أو دير «الأربعني يوماً» ،ح�سب معنى كلمة
قرنطل ،امل�شتقة من عبارة «�أربعني» .وهي عدد الأيام التي ق�ضاها ال�سيد امل�سيح يف
ذلك اجلبل امل ُ ِّطل على �سهل �أريحا ووادي الغور ،كما يروي ذلك الإجنيل ّيون متى
ومرق�س ولوقا .االجنيل ّيون الثالثة ُي�شريون بو�ضوح� ،إىل � ّأن «الروح» هو الذي
قاد امل�سيح �إىل «ال ّربية» .و ُي�شريون �إىل «ال�صوم» مدة �أربعني يوماً .وي�شدِّ دون
على «عزلة» ي�سوع عن كل �إن�سان مطلقاً .وبالعك�س ي�شري لوقا �إىل وجود ال�شيطان
مع امل�سيح ،طيلة الأربعني يوماً ،ويقول« :واقتاده الروح �إىل الربية ،حيث ج ّربه
�إبلي�س �أربعني يوماً ...وجند �إ�شارة �إىل ال�صوم مدة �أربعني يوماً (لوقا - 1 : 4
)13
نالحظ يف «ن�سك» ي�سوع يف ال ّربية قبل بدء حياته العلنية خم�سة �أمور :فعل
الروح  -الربية  -ال�صوم  -اجلوع  -التجربة .وهي عنا�رص ت�شري �إليها ما ُي�س ّمى
«الفيلوكاليا»� ،أو «�أقوال الآباء» (� )Verba Patrumأو �أقوال الرهبان ...والعن�رص
الأ�سا�سي الذي يجمع بني كل هذه الأو�صاف املذكورة ،هو الوحدة!
امللفت يف رواية الإجنيليني عن عماد ي�سوع ،وعن �صومه ونُ�سكه وجتربة
ال�شيطان� ،أنهم يذكرون حا ًال بعد ذلكّ � ،أن ي�سوع بد�أ ب�شارته بعد هذه الأمور« :
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ومنذئذٍ َطفِق ي�سوع َيعِ ُظ ويقول« :توبوا ف�إن ملكوت اهلل قريب» (متى .)17 : 4
ونقر�أ عند مرق�س بعد «الكالم عن العماد والتجربة�« :أتى ي�سوع �إىل اجلليل وهو
يكرز ب�إجنيل اهلل»( .مرق�س  )14 : 1ونقر�أ يف لوقا حا ًال بعد الكالم عن العماد
وال�صوم والتجربة« :حينئذٍ رجع ي�سوع بقدرة الروح� ،إىل اجلليل ...وكان ُيع ِّلم
يف املجامع(»...لوقا .)15 - 14 : 3
وهكذا يبدو وا�ضحاً � ّأن «نُ�سك» ي�سوع يف ال ّربية ،كان مرتبطاً بر�سالته
وا�ستعداداً ل َب ْد ِء التب�شري ب�إجنيل امللكوت .ال بل نقر�أ مراراً كثرية� ،أن ي�سوع كان
يختلي ويق�ضي الليل يف ال�صالة ويف اخللوة ...وكان اليوم ال�سابق �أو التايل،
يوماً مم ّيزاً بالب�شارة والوعظ والتعاليم...
وهكذا نرى �أن «ي�سوع لي�س غريباً عن العامل حتى يف نُ�سكه وخلوته يف
ٌ
مرتبط بالر�سالة ،بامللكوت ،باخلدمة ،مبحبة النا�س ،بالرحمة
القفار ...بل الن�سك
أحتن على هذا ال�شعب» (متى  -14 :14مرق�س )2 : 8
«�إنني � ّ
وال�سكن يف القفار ...وهكذا كانت الأديار
وهكذا كان الن�سك وال ّت ُّ
وحد ّ
وال�صوامع واملنا�سك ...كانت مرتبطة باملجتمع ،بالفقراء ،باملر�ضى ...مل يكن
واملتوحدون غريبني عن جمتمعاتهم ...يكفي �أن نذكر ما
الن�ساك والرهبان
ّ
ّ
ُدعي «بازيلياد! ( ،)Basiliadeوهو املج ّمع الإجتماعي الذي � ّأ�س�سه القدي�س
با�سيليو�س الكبري ،الذي تتبع الرهبانيات ال�رشقية قوانينه الرهبانية ...وي�شدّ د يف
قوانينه الرهبانية �أي�ضاً على ال�شقّ الإجتماعي ،وعلى �رضورة االلت�صاق بالكني�سة،
املجتمع الكبري ،مع العي�شة يف الدير الذي هو املجتمع ال�صغري .ال بل ُيعترب �أنه قد
تف�سد احلياة الرهبانية ّ
وتتعطل بدون هذا الطابع االجتماعي.
ال بل هذه النظرة هي التي جعلت القدي�س با�سيليو�سُ ،ي ِّ
ف�ضل احلياة الرهبانية
�رشح
املعبة ،فيها ٌ
امل�شرتكة على احلياة الن�سكية .وقد ورد يف قوانينه هذه الفقرة ّ
املتوحدة�« :إن
ملاذا با�سيليو�س ُي ّ
ف�ضل احلياة الرهبانية امل�شرتكة على احلياة الن�سكية ّ
املتوحدة تهدف �إىل فائدة ال�شخ�ص .وهي ال تف�سح املجال ملمار�سة املحبة
احلياة ِّ
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وجت�سيدها باعمال مفيدة للقريب؛ و�أي�ضاً ال تف�سح جما ًال للفرح مع الفرحني
والبكاء مع الباكني ،وبهذا ّ
تتعطل ف�ضائل كثرية ،كان بالإمكان ممار�ستها� .إن امل�سيح
غ�سل �أرجل التالمذة ،و�أنت يا من يعي�ش وحده يف الن�سك� ،أرجل من تغ�سل يا
ترى؟ ملن تُقدّ م خدمة ونُ�صحاً؟ من جتعله يتقدّ م عليك باختيارك ح�سب القول
ال�سيدي .كيف ،ميكنك �أن ُتار�س التوا�ضع ،و�أنت تفتقد النا�س فال ترى �أحداً؛
�إىل من ُت�سن و�أنت تعي�ش يف عزلة ،كيف ت�صرب و�إرادتك هي احلاكمة؟ �إن
االخوة معاًّ ،
فيدل بهذا على �أن
�صاحب املزامري هتف ما � ّألذ ما �أجمل �أن يعي�ش ّ
الكتاب املقد�س ،يف عهديه القدمي واجلديد ،يح ّبذ العي�شة امل�شرتكة ِّ
ويف�ضلها على
التوحدية( »1راجع جملة الوحدة عام  1979العددان 1و� 2صفحة 24
العي�شة ّ
واحلا�شية � 44ص.)46 .
وهكذا فقد �شملت �أديرة القدي�س با�سيليو�س مدر�سة مهنية وم�صانع ،ومدار�س
للطالب العلمانيني الداخليني ،مع �أماكن خا�صة بهم ...كما هو احلال اليوم يف
الرهبانيات الرجالية والن�سائية ،ال �س ّيما يف لبنان و�سوريا.
الوحدة واحلياة الرهبانية
الوحدة هي العبارة الأ�سا�سية لو�صف احلياة الن�سكية ،يف اللغة اليونانية.
والراهب باللغة اليونانية هو (موناخو�س) ،ومن اليونانية �إ�شتقّت العبارات يف
اللغات الأوروبية :الالتينية وم�شتقّاتها ،الإنكليزية ،الأملانية ،الإيطالية ،الإ�سبانية،
الربتغالية الخ  ...وكذلك اللغات ال�سالفية ،يف رو�سيا ،واوكرانيا ورومانيا...
ولكن اللفظ هو نف�سه :مانك :راهب تعني
طبعاً ب�ألفاظٍ متقاربة ح�سب كل بلدّ .
واحد! �أما اللغات ال�سام ّية ،ال �س ّيما ال�رسيانية ،والأ�شورية وم�شتقّاتها ،فهي
(ال�سياين)
ت�ستعمل كلمة مرادفة لعبارة «مانك �أو موناخ�س ،بهذا اللفظ� :إيحيدَا َيا ّ
« �ألإيحي ُد ُيو» (ال�رسياين الغربي) �أو «الواحد».
 -1القوانين المختصرة  .7 ،40 ،39 ،38رسائل القديس 295
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لذلك ف�إن عبارة راهب العربية ،هي عبارة غري دقيقة لعبارة «موناخو�س»
اليونانية ،وقد �إ�شتقّت منها العبارة :احلياة الرهبانية ،والرهبان ...والراهبات...
ولي�ست لها �أية عالقة بالعبارة اليونانية.
كان ال بد من هذا ال�رشح حول عبارة راهب وموناخو�س ،لكي نفهم ما نريد �أن
ن�رشحه حول �أهمية فكرة «الوحدة» يف احلياة الرهبانية ،ال بل يف حياة كل �إن�سان.
هكذا نرى فكرة الوحدة يف اهلل نف�سه� :إنه واحد يف ثالوث .ونقول يف مطلع
قانون الإميان :ن�ؤمن ب�إله واحد ...اهلل الواحد خلق الإن�سان على �صورته ومثاله ،وهذا
وحواء يف �سفر التكوين ،حيث نقر�أ:
ما نراه يف و�صف خَ ْل ِق الإن�سان :خلق �آدم ّ
أ�صنع له مثي ًال ُيعينه (تكوين 1
«وقال الرب الإله :ال يح�سن �أن يكون �آدم وحده ،ف� ُ
 )15 :ثم �صنع اهلل حواء من �ضلع �آدم ،وجاء �إىل �آدم .فقال �آدم« :هذه الآن عظ ٌم
أمرئ ُ �أخذت» .ولذلك
من عظامي .وحلم من حلمي ،هذه تُ�س ّمى �إمر�أة ،فهي من � ٍ
يرتك الرجل �أباه و�أ ّمه وي ّتحد ب�إمر�أته ،في�صريان ج�سداً واحداً» (تكوين 42 - 18 : 4
  .)44 - 43وي�رشح ال�س ّيد امل�سيح هذه الوحدة بني الرجل واملر�أة يف جداله معالف ّري�سني« :يف البدء خلقهما اهلل ذكراً و�أنثى ...ولذلك يرتك الرجل �أباه و�أمه ويلزم
امر�أته ،وي�صريان كالهما ج�سداً واحداً» (متى .)5- 4 : 19
من هنا نرى �أهمية الوحدة يف اخللق� :آدم واحد ،و�آدم مع امر�أته واحد:
هما �إثنان ولكنهما يعي�شان وحدة �أرادها اهلل ،بالرغم من �أنهما ج�سدان .ف�آدم
« ،»Monosواحد قبل خلق املر�أة .وهو مدعو ليبقى واحداً مع امر�أته .ومدعو
ليبقى واحداً مع اهلل .ولكن هذا ال « ،»Monosهذا الواحد مهدّ د من قبل عدو
الواحد والوحدة وهو ال�شيطان ،وا�سمه باليونانية هو عك�س «مونو�س» ،فهو
� Diabolosأي �إثنني� ،أي الداعي �إىل التفرقة واالنق�سام ،من خالل العبارتني
باليونانية :موناخ�س (واحد) وذيابول�س (�إثنان �أو انق�سام �أو فرقة) .من هنا �آدم
متفق مع امر�أته ،وي�سمعان �أمر اهلل ب�ش�أن ال�شجرة املح ّرمة� .إنهما «واحد» .ي�أتي
ال�شيطان ( ذيابولو�س) بهيئة احل ّية ،ويف�صلهما عن اهلل و�أمره وو�ص ّيته ...ويبتعدان
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عن اهلل .ويختبئان بني �أ�شجار اجلنة ،لكي ال يراهما اهلل .ولكن اهلل ال يرتك االن�سان
يف خطيئته ...فهو ّ
وحواء ...ويناديه:
يتم�شى يف اجلنة ،يريد �أن يت�سامر مع �آدم ّ
«�آدم �أين �أنت؟» .و�آدم يختبيء لأنه عريان (عريان من النعمة) ،ويعرتف �أنه
�أكل من الثمرة املح ّرمة ،ولكنه ي�ضع احلق على املر�أة ...وهكذا باخلطيئة ينف�صل
�آدم عن امر�أته وعن اهلل( ...راجع تكوين الف�صل  ،) 3يفقد وحدته مع امر�أته،
ووحدته مع اهلل! و ُيطرد من الفردو�س! وهذا ك ّله فعل ال�شيطان (ذيابول�س)،
املق�سم ،الداعي �إىل ال�رش �إىل اخلطيئة...
ِّ
الراهب ،النا�سك ،املوناخو�س (الواحد) ،يريد من خالل احلياة الن�سكية
والرهبانية� ،أن ي�سرتجع الوحدة التي خلقها اهلل فيها ...يريد �أن ي�سرتجع
الفردو�س ،يريد �أن يعي�ش «واحداً» (موناخو�س)
نرى من هنا �أن �آدم هو الراهب الأول� ،إنّه مدع ٌّو ليكون واحداً مع اهلل ،ليكون
موناخ�س ،يريد �أن يعود �إىل الفردو�س .ليكون واحداً مع اهلل ،واحداً مع ذاته،
واحداً مع امر�أته ...واحداً مع الطبيعة ،واحداً مع الفردو�س الذي خلقه اهلل
لأجله.
هذه الرغبة يف «حياة املوناخ�س» ،حياة الوحدة مع اهلل ،يف العودة �إىل ال�صداقة
مع اهلل ...نراها يف �صالة الكني�سة ،يف �صلوات الأحد املدعو �أحد مرفع اجلنب �أو
�أحد طرد �آدم من الفردو�س ،وهذه مقاطع منها( .من �صالة الغروب)
الرب جابلي ،ملّا �أخذين تراباً من الأر�ض ،و�أعطاين بنفحته املحيية
�« - 1إن ّ
نَ ْف�ساً� ،أحياين و�أكرمني ،و�أقامني يف الأر�ض رئي�سا على جميع املنظورات،
عائ�شاً كاملالئكة� .أ ّما ال�شيطان ( )Diabolosالغا�ش ،فل ّما ا�ستعمل احلية �آل ًة،
خدعني بالأكل ،وف�صلني عن جمد اهلل (ف�صلني :د ّمر وحدتي مع اهلل)
ليت ال�س ّيد ُيجدّ د حياتي مبا
و�س ّلمني باملوت �إىل الأ�سفل �إىل الأر�ض .لكن َ
املتحن».
�أنه ّ
البهي الفائق اجلمال .وامل�سكن الذي
�« - 2أيها الفردو�س الكامل الإجاللّ ،
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بناه اهلل .ال�رسو ُر والبهج ُة التي ال تنتهي .جمد ال�صدّ يقني .وفرح الأنبياء.
وموطن القدي�سني� .إبتهل بحفيف �أوراقه �إىل الإله اخلالق اجلميع� .أن يفتح يل
غلقت بالع�صيان .وي�ؤ ّهلني للتناول من عود احلياة ،وللفرح
الأبواب التي �أُ ْ
الذي تن ّعمت به قدمياً».
كل �إن�سان ميكن �أن يعترب هذين الن�شيدَين َ
ل�سان حاله :يريد �أن يتوب ،يعني �أن
يرجع �إىل الفردو�س� ،إىل احلياة مع اهلل� ،إىل ال�صداقة مع اهلل� ،إىل الوحدة مع اهلل،
�إىل ما ن�س ّميه حالة النعمة ،بدل اخلطيئة� ،إىل الفردو�س!
مدعو �إىل هذه الوحدة مع اهلل ،مدعو ليكون موناخو�س!
كل �إن�سانٍ راهب! ّ
ويتخ ّل�ص من عبودية ال�شيطان (الديابول�س) ،يتخ ّل�ص من اخلطيئة التي تف�صله
عن الوحدة مع اهلل!
الراهب (املوناخ�س) ،النا�سك هو الذي ق ّرر �أن يخطو خطوةٌ راديكالية،
جذرية ،ويعي�ش عي�ش ًة ت�ؤ ِّمن الوحدة مع اهلل! ّ
مدعو ليقوم بهذه
وكل �إن�سان
ّ
اخلطوة ،ولكن مع بقائه يف العامل ،يف املجتمع ،يف الأ�رسة ،يف الوظيفة ...كلنا
مدعوون لنكون واحداً مع اهلل ،لنكون رهباناً...
الرهبان هم �أنا�س م�سيح ّيون �أرادوا �أن يعي�شوا عي�شة ت�ؤ ِّمن لهم هذه الوحدة
الدائمة مع اهلل ...ولهذا غادروا العامل وق�صدوا الرباري ...ويذكر التاريخ �أن الأديار
يف فل�سطني ،بني القد�س و�أريحا ،بلغ عددها  70ديراً ،وكان عدد الرهبان فيها حوايل
� 15ألفاً ...وهكذا �أ�صبحت املدن قفراً ...و�أ�صبح القفر مدينة!The desert a(...
.)city… The city a desert
مدعوون لنكون رهباناً! منهم من يريد �أن يعي�ش الهدف الرهباين،
�إذن ك ّلنا ّ
هذه الوحدة مع اهلل يف العامل ...ومنهم من �أراد �أن يعي�شها يف الدير ،يف
الن�سك ،يف ال�صومعة! �أراد �أن يعي�ش الوحدة مع اهلل براديكالي ٍة تامة! �إذن لي�س
املطلوب �أن ندخل الدير  ...هذه دعوة خا�صة .ولكن املطلوب �أن يدخل الدير،
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وروحانية الوحدة الديرية �إىل بلدتنا� ،إىل �أ�رستنا� ،إىل عائالتنا� ،إىل جمتمعنا...
ُ�صبح
ون�س َري ب ُهدى الإجنيل وتعاليم ال�سيد امل�سيح يف حياتنا اليومية ...وهكذا ت ُ
املدينة �أي�ضاً ديراً!...
ال بل ُّ
كل �إن�سانٍ ي�شعر بالرغبة يف اخللوة ،يف الوحدة ،يف العودة �إىل النف�س...
هناك حاجة عند ِّ
ٍ
وواحات من الوحدة ،ليكون واحداً!
كل �إن�سان �أن يجد ف�سحات
�أي «موناخ�س»!
ال بل الوحدة هي �صفة اهلل الأ�سا�سية! فنقول� :أ�ؤمن ب�إله واحد! ثم نتك ّلم عن
التج�سد ...عن الروح ...عن الثالوث! ال بل حياة اهلل هي ٌ
مثال حلياة الب�رش.
ّ
اهلل واحد وثالوث! وكذلك عند الب�رش� .إنهم يعي�شون يف املجتمع ...ولكنهم
ي�شعرون بالرغبة ب�أن يكونوا واحداً مع اهلل� ،أن ي�شرتكوا بوحدانية اهلل ...وهكذا
فالوحدة هي قمة الت�ش ّبه باهلل الواحد! وكل �إن�سانٍ ي�صبو �إىل هذه الوحدة الأ�سا�سية
يف حياته ...وي�صبو �إىل الوحدة مع اهلل بعد املوت!
ولهذا نرى هذه الوحدة ،والرغبة يف الوحدة يف كل املعتقدات الدينية :يف
اال�سالم ،يف الهندو�سية ...يف الهند .يف ال�صني .يف الزراد�شتية ...يف الدين
اليهودي ،ال �س ّيما عند �أنبياء العهد القدمي ...عند يوحنا املعمدان ،عند املجموعة
املدعوة «�أ�سان ّيون» ( ،)Esséniensوهم فئة مم ّيزة كانت تعي�ش حول يوحنا
ّ
املعمدان ...ورمبا خرب ي�سوع معي�شتهم وطريقتهم! ومت ّيز �أي�ضاً بهذه احلياة �إيليا النبي،
الذي تُ�شبه حياتُه حياة يوحنا املعمدان .وذلك لق ّرب ي�سوع من حياة يوحنا املعمدان.
هكذا نقر�أ يف �إجنيل يوحنا�« ،إنطلق ي�سوع �إىل غور االردن ،حيث كان يوحنا يع ِّمد من
قبل و�أقام هناك ...ف�أقبل �إليه كثريون» (يوحنا  .)41 - 40 :10وهناك �آثار �صوامع
ومنا�سك يف َغ ْو ِر الأردن ،يف منطقة ُقمران ونهر الأردن وعني جدي...
�إذن الرغبة يف الوحدة ،يف الن�سك ،ولنقل يف «احلياة الرهبانية �أو الن�سكية»،
هي رغب ٌة �أ�سا�سية يف حياة ّ
كل �إن�سان .الوحدة هي دعوة ال�سماء جلميع �أبناء
الأر�ض!...
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بهذا املعنى تُفهم �صالة ي�سوع ليلة �آالمه لأجل الوحدة� .إنها �صالة وجدانية،
م�ؤ ّثرة جداً ،وهي يف معناها اجلوهري تتعدّ ى كونها �صالة لأجل الر�سل ،ولأجل
وحدة امل�سيح ّيني� ،إنها �صالة الوحدة الكون ّية! �صالة الوحدة الإن�سانية! �صالة
أخوة الإن�سانية! �صالة الوحدة ّ
بكل �أبعادها ،الر�سل ،الكني�سة ،امل�سيح ّيني،
ال ّ
امل�ؤمنني ،الب�رش� ...إنها �صالة ي�سوع ال�شاملة ،ف�إنه كما يقول القدي�س يوحنا
الإجنيلي «�إنه ميوت لي�س فقط لأجل الأُمة ،بل ليجمع �أبناء اهلل ،املتف ِّرقني �إىل
واحد» (يوحنا � .)52 : 11أي يدعو الب�رش �إىل الوحدة ،وحدة الب�رش فيما بينهم...
ووحدة الب�رش مع اهلل...
ومدعوون لنكون
ك ّلنا �إذاً م�شمولون يف �صالة ي�سوع لأجل «الوحدة»،
ّ
مدعوون �إىل هذه الوحدة املثلثة الأبعاد! وحدة الإن�سان
«موناخ�س»! :ك ّلنا
ّ
مع اهلل .وحدة الإن�سان مع �أخيه الإن�سان ،مع �إخوانه الب�شر .ووحدة الإن�سان
اجلوهرية مع ذاته!
�إنها لعمري وحدةٌ على مثال وحدة الثالوث الأقد�س ،على مثال وحدة اهلل!
ووحدة الكون! ووحدة اجلن�س الب�رشي!...
هذا هو البعد الكوين ال�شامل ملعنى «الوحدة» ،وملعنى رغبة الإن�سان يف
الوحدة ،ولنقل رغبة الإن�سان �أن يكون واحداً� ،أن يكون راهباً! �أن يكون
موناخ�س...
�سعي دائم نحو الوحدة ...نحو الواحد! و�ضدَّ قوى ال�رش ،وال
الإن�سان �إذاً يف ٍ
�س ّيما قوة ال�شيطان�( ،أو ديابولو�س  )Diabolosوهو املح ِّر�ض على االنق�سام! على
العداء! على احلرب! على البغ�ض! على الكراهية! على ال�رش! على اخلطيئة!...
جواً
والراهب النا�سك ،يغادر لي�سكن ال ّربية ،والقفر ،والدير ،لكي يخلق ّ
منا�سباً للوحدة ،ولالبتعاد عن الإنق�سام ...يريد �أن يحارب ال�شيطان (ديابولو�س)
ليعي�ش احلالة الرهبانية (موناخو�س).
�إنطالقاً من كل ذلك نفهم ،ال �س ّيما نحن الرهبان ،الدعوات املتك ّررة،
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والإر�شادات والعبارات الواردة يف �صلواتنا� ،إىل الوحدة ،و�إىل حماربة االنق�سام،
عب عنه القدي�س بول�س وا�صفاً
و�إنف�صام ال�شخ�صية ...وال�شعور بالتمزّ ق الذي ُي ِّ ُ
احلرب الداخلية التي عا�شها وهو ر�سول الأُمم!
هكذا نقر�أ يف الر�سالة �إىل �أهل غالطية حول هذا ال�رصاع بني اجل�سد والروح:
«�أقول لكم� :أُ�سلكوا بالروح .فال تقْ�ضوا �شهوة اجل�سد .ف�إن اجل�سد ي�شتهي �ضد
الروح ،والروح �ضد اجل�سد .فكالهما يقاوم الآخر ،حتى �إنكم ال ت�صنعون ما
تريدون!» ( )17- 16 : 5ثم ُيعطي الئح ًة ب�أعمال اجل�سد ،و�أخرى ب�أعمال الروح.
(غالطية .)25 - 19 : 5
ويف الر�سالة �إىل �أهل رومةَ ،ي ُ
�صف بول�س ال�رصاع �ضد اخلطيئة ،وهو �رصاع
مفرو�ض على كل �إن�سان لكي يعي�ش حياة الروح .هكذا نقر�أ« :نحن نعلم �أن
مبيع للخطيئة ،وحتت �سلطان اخلطيئة� .إين ال
روحي� .أما �أنا
النامو�س
ٌ
فج�سدي ٌ
ٌ
�أفهم ما �أفعل  .فما �أريده ال �أ ْف َع ُله .وما ال �أريده ف�إياه �أفعل»( .روم .)15 - 14 : 7
والحقاً نقر�أ « :ما �أُريده من ال�صالح ال �أفعله .وما ال �أُريد من ال�رش ف�إياه �أفعل».
(رومة  19 :7و .)24 - 21
عفى منها.
هذه هي احلرب الروحية ،التي علينا �أن نخو�ضها كب�رش ،وال �أحد ُم ً
واقع ومفرو�ض ٌة علينا .وعلينا �أن نقوم بها يف
نربحها! وهذه احلرب هي ٌ
وعلينا �أن َ
امل�سيحي ،الذي ي�سعى �إىل
الدير ،ويف املجتمع خارج الدير .الراهب هو الإن�سان
ُ
الن�رص يف هذه احلرب من خالل احلياة يف الن�سك ،يف ال ّربية ،يف الدير ،حيث
تتو ّفر ال�رشوط والظروف التي ت�ساعد على ك�سب هذه املعركة �ضد قوى ال�رش،
التي تُ ْبعِ د الإن�سان عن احلياة الروحية.
مع ذلك تبقى احلرب الروحية قائمة يف الدير ،كما هي قائمة يف املجتمع.
وهذه بع�ض �أمثلة من �صلواتنا حول هذه احلرب الروحية ،التي يعي�شها الراهب
يف الدير ،يف الن�سك...
« �إن
املتوحدين (َ )Les érémitesيهيمون دوماً باحلب الإلهي .لأنهم
ّ
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منقطعون عن العامل الباطل»�( .سحر �أحد اللحن الأول  -املراقي)
الن�ساك
املتوحدين ( )Erémitikoiل�سعيدة .لأن الهيام الإلهي
ّ
«�إن حياة ّ
يج ّنحهم»�( .سحر �أحد اللحن اخلام�س  -املراقي).
وتر ُد يف �صلواتنا الطق�سية ،ال �س ّيما يف كتاب «املعزّ ي» ،ويف �أعياد الرهبان
الن�ساك ،و�إىل ما يريدون �أن ُيحققوه من
والن�ساك ،عبارات تُ�شري �إىل عواطف ّ
ّ
احلياة الرهبانية.
من هذه املفردات ،نُ�س ّميها الرهبانية �أو الن�سكية ما يلي :ال�شوق �إىل ال�سكينة،
التي يريد �أن يح�صل عليها الإن�سان يف احلياة وال �س ّيما يف احلياة الرهبانية .وهناك
عبارة حم ّببة يف ال�رشق هي «الالهوى» ( .)Apathiaوعبارات :الطريق ال�ض ّيق
 وامل�شاهدة الإلهية  -والع�شق الروحي  -وحماربة الأهواء العا�صفة للو�صول�إىل ميناء الهدوء ...وا�ستعادة حلة وثوب املعمودية ...وال�سعي �إىل حياة توبة
دائمة  -وال�سعي لرتميم الإن�سان املخلوق على �صورة اهلل!...
�إن هذه املفردات تخت�رص احلياة امل�سيحية ،واحلرب الروحية التي تك ّل َم عنها
القدي�س بول�س الر�سول كما ذكرنا �أعاله .ونرى �أن ُممل هذه الأو�صاف للحياة
الروحية واحلرب الروحية ،هي م�شرتكة بني االن�سان امل�سيحي العائ�ش يف العامل،
املتوحد يف احلياة الرهبانية .ويبقى التحدّ ي الكبري
والإن�سان الراهب �أو النا�سك �أو ّ
يف هذه الأحوال �سواء يف الدير �أو خارجه :هو كيف نحافظ على الوحدة التي
و�صفتها ب�أنها مث ّلثة :وحدة مع اهلل ،وحدة مع الذات ،وحدة مع الآخر.
فقدان الوحدة املث ّلثة هو ال�سبب يف ال�ضياع ،يف العِ داء ،ويف النزاعات ،يف
احلروب ،يف انق�سام الأ�رس ،يف الظلم ،يف الف�ساد...
واخلطر الأكرب يف الدير ويف املجتمع خارج الدير ،هو فقدان هذه الوحدة
املث ّلثة الأبعاد...
مقابل هذا االنق�سام نرى يف احلياة الن�سكية والتوحيدية والرهبانية� ،سعياً لأجل
ا�ستعادة احلالة الفردو�سية�( ،أو  ،)Paradisiaqueالتي ذكرناها �سابقاً يف حوار �آدم
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مع الفردو�س .وجند و�صفاً لهذه احلالة الفردو�سية ،يف �صالة القدي�س �صفرونيو�س
بطريرك القد�س ،التي نتلوها يف رتبة تقدي�س املاء يوم عيد الظهور �أو عماد ال�سيد
امل�سيح .وهي بدورها �صدى لنب�ؤة �أ�شعيا التي تُقر�أُ يف هذه الرتبة نف�سها .و�إننا نرى
يف هذه ال�صالة و�صفاً للحياة الن�سكية والرهبانية...
وهذه مقاطع من نب�ؤة �أ�شعيا ،ومن �صالة القدي�س �صفرونيو�س .وتُعترب هذه
الن�صو�ص د�ستوراً يف املحافظة على البيئة ،وعلى عالقة الإن�سان بها ،وال �س ّيما
واملتوحد�( ...أ�شعيا .)10 - 1 :35
الراهب والنا�سك
ّ
هكذا يقول الرب�« :إفرحي �أ ّيتها ال ّربية العط�شى .وليبتهج القفر .وليزدهر
كال�سو�سن .ل ُتزهر براري الأردن .وتفرح بغابها وتبتهج .جم ُد لبنان �أُعطي
و�سمو اهلل .ت�شدّ دي �أيتها الأيدي
لها .وبهاء الكرمل .وينظر �شعبي جمد الرب
ّ
ملت�ضجري القلوب ،ت�شدّ دوا وال
امل�سرتخية والركب الواهنة .عزّ وا �أو قولوا
ّ
تخافوا .فها �إن �إلهنا َيق�ضي باحلكم ويجازي .هو ي�أتي ويخ ِّل�صنا .حينئذ تنفتح
ال�صم تنفتح .وحينئذ يطفر الأعرج كالأيل .ويف�صح ل�سان
عيون العمي .و�آذان ّ
الأبكم� .إذ قد انفجرت املياه يف ال ّربية .والأنهار يف الأر�ض الظامئة .فال�رساب
ينقلب غديراً .واملعط�شة ينابيع مياه .هناك يح�صل ال�رسور للطيور .واحلظائر
ٌ
م�سلك جديد وطريق ُيقال له
لبنات �آوى .والق�صب والغدران .ويكون هناك
جن�س وال يكون هناك طريق جن�س .من �سلك يف الطريق
الطريق املقدّ �س .اليعربفيه ٌ
ي�ضل .ال يكون هنك �أ�سدٌ .وال ي�صعد �إليه ٌ
وح�ش مفرت�س .وال
حتى اجل ّهال ال َ
يوجد هناك .بل ي�سري فيه املخ ّل�صون .والذين ناداهم الرب .يرجعون وي�أتون
أبدي .فيهرب الأ�سف
فرح � ّ
�إىل �صهيون ب�رسور وابتهاج .ويكون على ر�ؤو�سهم ٌ
واحلزن والتن ّهد .ويتبعهم ال�رسور والفرح .وتنهزم منهم احل�رسة والت� ُّأوه».
وهذه مقاطع من �صالة القدي�س �صفرونيو�س لتقدي�س املاء:
ُ
وم�صاف القدّ ي�سني يجتمع �إلينا .واملالئكة
«اليوم قد بلغنا �إىل �أوان العيد،
ُيع ِّيدون مع الب�رش .اليوم نعمة الروح القد�س ح ّلت على املياه بهيئة حمامة .اليوم
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�أ�رشقت ال�شم�س التي ال تغرب .والعامل ي�ستنري بنور الرب .اليوم القمر يتلألأ مع
العامل بالأ�شعة ال�ساطعة .اليوم الكواكب امل�ضيئة تُز ّين امل�سكونة ببهاء �إ�رشاقها.
اليوم ال�سحب يف ال�سماء تندّ ي الب�رش بغيث العدل»...
مت اخلليقة من �أربعة
ويتوجه �صفرونيو�س �إىل اهلل بهذه ال�صالة�« :أنت ّنظ َ
ّ
لت دور ال�سنة ب�أربعة ف�صول ...لك تُ�شي ُد ال�شم�س� ،إ ّي َ
ميجد القمر.
عنا�رص ،وك ّل َ
اك ّ
لك تخ�ضع النجومَ .
لك يطيع النور .منك ترتع ُد ال ّلجج .لك تتع ّب ُد الينابيع»...
وجند هذه العواطف واالبتهاالت يف املزامري التي �ص ّالها ي�سوع ،وكانت وال
تزال �صالة الرهبان وامل�سيحيني الأ�سا�سية .و�أذكر فقط املزمور  ،118وهو مزمور
أحب م�ساكنك يا
ع�شق �رشيعة اهلل؛ واملزمور  ،83وهو مزمور ع�شق العزلة« :ما � َّ
رب القوات ...ت�شتاق نف�سي �إىل ديار الرب».
ّ
اجلميل �أن نرى هذا التوافق يف �أو�صاف الوحدة الثالثية يف الطبيعة ،وكيف
نرى حتقيقها يف احلياة امل�سيح ّية� ،سوا ٌء يف الن�سك واحلياة الرهبانية� .أو يف احلياة
يف املجتمع! ال بل نرى يف حتقيق هذه الوحدة الروحية ،ن�سخة عن انت�صار ال�سيد
امل�سيح على جتارب ال�شيطان له بعد ن�سكه يف ب ّرية االردن .وهي التجارب التي
تخت�رص جتارب احلياة امل�سيح ّية يف املجتمع ويف الدير ويف احلياة الرهبانية.
ويف الواقع ف� ّإن جتارب ال�شيطان لي�سوع هي اخت�صا ُر جتارب احلياة :اللذة
(اجل�سدية ،الطعام و�سواه) ،ال�سلطة (ممالك العامل) والكربياء واال�ستغناء عن
اهلل وعنايته ...وانت�رص ي�سوع على جتارب ال�شيطان .واحلرب الروح ّية� ،سواء يف
حرب ي�سوع وانت�صاره على جتارب ال�شيطان الثالثة.
الدير �أو يف املجتمع ،هو ُ
كما �أن ال ّتوحد والن�سك وحتى الكمال امل�سيحي ،هو تلبية لتعاليم ي�سوع ،كما ّ
ب�ش
أ�سا�س دعو ِة العد ِد
بها ال �س ّيما يف عظة اجلبل .مع العلم �أن عظة اجلبل كانت يف � ِ
الأكرب من الرهبان ،وعلى ر�أ�سهم القدي�س �أنطونيو�س �أبو الرهبان...
وجند و�صفاً لهذه احلرب الروحية يف �سبيل الوحدة الروحية ،ولهذه احلرب
والن�ساك،
الروحية يف احلياة امل�سيحية ،يف ن�شائد ومدائح القدّ ي�سني ال �س ّيما الرهبان ّ
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�أثبتناها يف ملحق هذا املقال.
يف ختام هذا الدرا�سة حول احلياة الرهبانية التي اعتربها �سعياً نحو الوحدة،
�أو ُّد �أن �أُنهي بخاطرة وجدانية رهبانية �شخ�ص ّية!
دخلت دير املخ ّل�ص
الوحدة رافقتني طيلة حياتي بعناية �إلهية مم ّيزة! هكذا
ُ
يف  2متوز  ،1943وكان عمري �أحد ع�رش عاماً ،وتربّيت يف دير املخ ّل�ص ،الذي
كان له الدور املم ّيز يف م�سرية البطريركية الأنطاكية الوحدوية عرب تاريخها .وعام
�ست جملة الوحدة يف الإميان ،خدم ًة للوحدة امل�سيحية .وكانت املجلة
ّ � 1962أ�س ُ
منرباً وحدو ّياً مم ّيزاً .وظهرت فيها موا�ضيع كثرية عن احلياة الرهبانية ،ال �س ّيما يف
أثرت بهذه احلياة الرهبانية
الكنائ�س االرثوذك�سية ،ويف جبل �آثو�س بالذات .وت� ُ
والن�سكية مدة خدمتي الكهنوتية واال�سقفية يف القد�س والأر�ض املقدّ �سة على
وكنت �أزو ُر الأديار ك ّلها و�أجد نعيمي يف هذه الزيارات .وكان
مدى � 26سنةُ ،
ون�ساكِ هذه الأديار ،ومنها دير القدي�س خاريطون
يل �صداقات مم ّيزة مع رهبانِ ّ
كنت �أق�ضي �أ ّياماً ...هي من �أجمل �إيام حياتي.
يف عني فارة قرب القد�س ،حيث ُ
خلوات فيها ،يف مرحلة ال�صوم الأربعيني الكبري املقدّ �س.
وكانت يل
ٌ
ال بل حياتي كراهب خم ّل�صي ،مت ّيزت ب�شعار الرهبان «ال�صالة والعمل»
( .)Ora et Laboraوذلك من خالل امل�شاريع الكثرية ،منها االجتماعية خا�صة،
والفكرية ،ومتابعة �إ�صدار جملة الوحدة يف الإميان ،واملحا�رضات وامل�ؤمترات
امل�سكونية و�سواها...
قيم يف «مركز التنمية واحلوار» ،قرب دار العناية ،يف
والآن بعد ا�ستقالتي �أُ ُ
جناح خا�ص .و�أعتربه «من�سكتي» الرهبانية .ويف الواقع �أ�شعر بالرغبة بالوحدة
والت�أمل وال�سكينة والهدوء� .أكرث من �أي وقت م�ضى يف حياتي.
يوم �أكرث من م ّرة� ...« :أن
ول�سان حايل اليوم هو �صالة جميلة نُر ِّددها كل ٍ
نق�ضي الزمن الباقي من حياتنا ب�سالم وتوبة الرب ن�س�أل!» ...هذا هو �شعاري
الن�سكي البطريركي احلايل! ...و�إ�صدار هذا العدد من جملة الوحدة يف الإميان
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حول احلياة الرهبانية ،والن�سكية ،هو تعبري عن هذه احلالة التي �أعي�شها يف «من�سكي
البطريركي» .و�أنا �سعيدٌ! ...و�أطلب من املخ ّل�ص الإلهي �أن َ
يقبل «ن�سكي
و�صالتي وتوبتي!» و�أمنيتي ملن يقر�أ هذا العدد ولإخوتي الرهبان والراهبات،
وجميع �أ�صدقائي و�أقاربي� ،أن يعي�شوا جو الفردو�س ،من خالل روحانية الن�سك
واحلياة الرهبانية ،على مثال �آبائنا الرهبان والراهبات وجميع القدي�سني ،الذين
حقَّقوا يف حياتهم وعملهم و�صالتهم املثال الرهباين ،وهذه الوحدة التي دعانا
�إليها اهلل ،و�ص ّلى لأجلها ي�سوع قبل �آالمه! هذه الوحدة الكونية الثالوثية التي هي
غاية كل حياة :الوحدة املث ّلثة الأبعاد .وحدة مع الذات .وحدة مع اهلل .ووحدة مع
الب�رش ،مع الآخر.
�أ�شكر جميع الذين �ساهموا يف �إ�صدار هذا العدد املم ّيز يف تاريخ هذه املج ّلة،
ودعائي هو �أن ي�شعر كل من يطالعه� ،أنه راهب! و�أنّه مدعو �إىل الوحدة التي
عا�شها الرهبان والقدي�سون قبلنا.

�أقوال يف الوحدة

�صالة لأجل وحدة امل�سيحيني
من ليرتجيا
القدي�س يعقوب الر�سول

َ
الرب �إل ُهنا ! � َ
�شعبك من جميع �أقطار الأر�ض ،تريد �أن يكون
إنك جتمع
« �أيها ّ
جميع الذين �آخرتتَهم ليكونوا �أع�ضا ًء يف كني�سة ابنك الوحيد ْ � .
أيقظ يف
واحداً ُ
قلوبنا � ،أيها ال�سيد� ،شوقاً حاراً ملتهباً ،نحو ال�رشكة يف الإميان ،واملحبة والرجاء.
�إجعل �أن يكون جميع امل�سيحيني واحداًْ � .إهدِ ْم اجلدران التي تف�صل بيننا ،و�أبعد
اليوم الذي فيه
كل الذين يثريون ال�شكوك .يا �إلهنا �إننا نبتهل اليك� :أال فلي� ِأت ُ
وراع واحد! يا �إلهنا لي�أت ملكوتك».
نكون رعي ًة واحد ًة ٍ
ويقول القدي�س البابا يوحنا الثالث والع�رشون« :الرجاء الأف�ضل للوحدة بني
الأرثوذك�س والكاثوليك ،هو حبنا امل�شرتك لوالدة الإله».

مقتطفات
من ر�سالة البابا يوحنا بول�س الثاين
« نور ال�شرق»
احلياة الرهبان ّية كمثال للحياة ِ
العماد ّية

�أو ّد ا َّالن �أن �أم ّتع الطرف يف طبيعة امل�سيح ّية بال�رشق ،من على ق ّمة خا�صة
ت�سمح يف �أن من ّيز منه خطوطاً عديدة ،عنيت بذلك :احلياة الرهبانية.
حافظت احليا ُة الرهبانية على وحدة تامة ،فلم ت�شهد ،كما يف
يف ال�رشق،
ِ
املتنوعة للحياة
تكون �أ�صناف عديدة من احلياة الر�سولية� .إن التعابري ّ
الغربّ ،
الرهبانية ،من احلياة الديرية املت�شدّ دة كما تخ ّيلها باخوميو�س �أو با�سيليو�س� ،إىل
َ
مراحل
امل�رصي ،تُ�شبه
الن�سك الأكرث �رصامة كما عا�شه �أنطونيو�س �أو مكاريو�س
ّ
متنوعة للم�سرية الروح ّية� ،أكرث منها اختياراً ما بني �أو�ضاع خمتلف ٍة للحياة .ومهما
ّ
عب عنها.
يكن ،ف�إنها ك ّلها تعود �إىل احلياة الرهبانية نف�سها� ،أ ّيا كان ال�شكل الذي ُي ّ

وعالوة على ذلك ،ف�إنه مل ُينظر يف ال�رشق �إىل احلياة الرهبانية ك�إىل حالٍ فريد ٍة
خا�ص ،ك�إىل نقطة يعود �إليها جميع
فقط ،تليق بفئة من امل�سيح ّيني ،ولكن ،بنوع ّ
الرب ،فتكون ملخّ �صاً رمز ّياً
املع ّمدين ،ك ٌل بح�سب املواهب التي �أعطاه �إ ّياها ّ
للم�سيحية.
عندما يدعو اهلل بطريقة جذر ّية ،كما هي احلال يف احلياة الرهبانية ،ميكن الإن�سان
تعب عنه احل�سا�س ّية والثقافة والروحانية.
حينئذ �أن يبلغ �أ�سمى درجة ملا ميكن �أن ّ
وهذا ما ال يزال �صاحلاً للكنائ�س ال�رشقية التي ّ
�شكلت فيها احلياة الرهبانية اختبارا
جوهر ّياً .وحتى اليوم �أي�ضاً ،ما زالت احلياة الرهبانية مزدهرة فيها ،حاملا ي�ضع
اال�ضطهاد �أوزاره ّ
وتتمكن القلوب من الت�سامي بحر ّية نحو ال�سموات� .إن الدير
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ت�صبح اخلليق ُة متجيداً هلل ،وو�ص ّية املح ّبة املعا�شة عمل ّيا
النبوي الذي فيه
هو املكان
ّ
ُ
ين عن اهلل بدون
مثا ًال �أعلى للتعاي�ش الإن�ساينّ ،ويف الدير يبحث
الكائن الإن�سا ُّ
ُ
حاجز وال عائق ،في�صبح مرجعاً يعود �إليه اجلميع ،حام ًال �إياهم يف قلبه وم�ساعداً
لهم يف ن�شدان اهلل.
من
و�أريد �أي�ضاً �أن �أذ ِّكر بال�شهادة ال�ساطعة لراهبات ال�رشق امل�سيحي ،فلقد قدّ َ
مثا ًال لرفع م�ستوى خ�صائ�ص املر�أة يف الكني�سة ،م�ستبقة بذلك ذهنية الع�رص
الراهن .يف �أثناء اال�ضطهادات الأخرية ،بالأخ�ص يف بلدان �أوروبا ال�رشق ّية ،عندما
ا�ضطرت �أديار عديدة للرجال �إىل �أن تُغلق �أبوابها عنوةً ،حافظت الأديار الن�سائية
م�ضطرماً� .إن موهبة الراهبة ،مبا متتاز به من خ�صائ�ص،
على م�شعل احلياة الرهبان ّية ّ
هي عالمة جل ّية لأمومة اهلل التي غالباً ما ي�شري �إليها الكتاب املقدّ �س.
أتوجه �إذن �إىل احلياة الرهبانية ،كي �أم ّيز القيم التي �أعتربها اليوم ذات
�إين � ّ
امل�سيحي يف م�سرية كني�سة امل�سيح نحو
�أهمي ٍة خا�صة للتعبري عن م�ساهمة ال�رشق
ّ
خا�صاً ،بدون
امللكوت .وغالباً ما اتخذت تلك املظاهر ،يف هذا ال�رشق ،مدلو ًال ّ
�أن تتق ّيد ح�رصاً باالختبار الرهبا ّ
ين وحده ،وال برتاث ال�رشق .ومن جهة �أخرى،
�إنّا ن�سعى جاهدين لن�شيد ،ال بعدم ال�شمول ّية ،ولكن بالإثراء املتبادل الذي �أحدثه
الروح الواحد يف كني�سة امل�سيح الواحدة.
منذ قدمي الزمان ،كانت احلياة الرهبان ّية روح الكنائ�س ال�رشقية :فالرهبان
امل�سيح ّيون الأولون ُولدوا يف ال�رشق ،واحلياة الرهبان ّية كانت جزءاً من نور
ال�رشق الذي نقله �إىل الغرب كبا ُر �آباء الكني�سة غري املنق�سمة.
ّ
وت�شكل اخلطوط الها ّمة امل�شرتكة التي جتمع ما بني اختبار احلياة الرهبان ّية يف
أخوة ،فيه تتج ّلى الوحدة املعا�شة �أكرث منه يف
ال�رشق ويف الغرب ج�رساً من ال ّ
احلوار بني الكنائ�س.

احلياة الرهبانية
يف املجمع الفاتيكاين الثاين
يف كالمنا عن احلياة الرهبانية يف ال�رشق امل�سيحي ،نرى من ال�رضوري �أن
ن�شري �إىل ما �أ�صدره املجمع الفاتيكاين الثاين عن هذا املو�ضوع.
يف الواقع عالج املجمع هذا الأمر يف «الد�ستور العقائدي يف الكني�سة»،
وهو �أول وثيقة �صدرت عن املجمع.
الف�صل ال�ساد�س من هذا الد�ستور يحمل عنوان :يف الرهبان (وفيه الأرقام
 ،)47 - 43ويتك ّلم عن اعتناق امل�شورات الإجنيلية ،وعن طبيعة احلياة الرهبانية يف
الكني�سة و�أه ّميتها .وعن �سلطة الكني�سة وعالقتها بالرهبان ،وعن عظمة التكري�س
الرهباين.
نكتفي هنا بهذين املقطعني الأخريين  46و 47
 - 46عظمة التكري�س الرهباين
على الرهبان �أن يعملوا بكل قواهم ِل ُت ْظهِر الكني�سة بوا�سطتهم امل�سيح للم�ؤمنني
وحقاً� :إما يف ت�أمالته على اجلبل ،و�إما
ولغري امل�ؤمنني ،وذلك ب�صورة �أكرث ك ّماً َ
بتب�شريه ال�شعوب عن ملكوت اهلل ،و�إما اي�ضا عندما كان ي�شفي املر�ضى وا�صحاب
العاهات ،وير ّد اخلط�أة �إىل حياة خ�صبة ،عندما كان يبارك الأطفال ويوزِّع خرياته
على اجلميع مت ّمما دوماً ،يف الطاعة ،ارادة الأب الذي �أر�سله .
ويف النهاية ليعترب اجلميع �أن اعتناق امل�شورات االجنيلية ،و�إن ت�ض ّمن ترك
خريات ت�ستحق بال �شك التقدير ،ال يقوم حاجزا �أمام تقدم ال�شخ�ص الب�رشي،
بل بالعك�س فهو له بطبيعته جملبة للخري العميم .فامل�شورات �إذا ما قبلت عن
ر�ضی ،ح�سب دعوة كل واحد ال�شخ�صية ،ل ُت�سهم �إ�سهاما كبريا يف تنقية القلب
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حتث على حرارة دائمة للمحبة ،ال �سيما �أنها ت�ستطيع ،كما
وحترير الروح ،وهي ُّ
يتبي ذلك من مثال القدي�سني امل�ؤ�س�سني� ،أن ت�ؤ ِّمن للم�سيحيني �أمثا ًال �أكرب لنوع
ّ
حياة التب ّتل والفقر ،الذي اختاره امل�سيح ربنا لنف�سه واعتنقته العذراء امه .وال
يفكر اح ٌد ان الرهبان يغدون بتكري�سهم غرباء عن النا�س وغري نافعني يف املدينة
الأر�ضية .لأنه �إذا كانوا غري حا�رضين دوماً ومبا�رش ًة �إىل جانب معا�رصيهم ،فهم
حا�رضون لهم ح�ضوراً �أعمق يف �أح�شاء امل�سيح ،م�سهمني معهم روحياً حتى يقوم
يوجه اليه ،فال يتعب عبثاً
بنیان املدينة الأر�ضية دوماً على �أ�سا�س يف الرب ،وحتى َّ
الذين يبنونه.
واخريا ،ميتدح املجمع املقدّ �س وي�شجع ه�ؤالء الرجال والن�ساء االخوة
واالخوات ،الذين يز ّينون عرو�س امل�سيح يف الأديار ،واملدار�س ،وامل�ست�شفيات،
والر�ساالت بالأمانة الدائمة واملتوا�ضعة ،وباخلدمات العديدة التي يقدمونها
ب�سخاء �إىل النا�س.
 - 47خامتة
�أما كل الذين دعوا العتناق امل�شورات ،فعليهم �أن ي�سهروا بعناية ليثبتوا يف
الدعوة التي دعاهم اهلل اليها ،وان يت�سا َموا فيها لتتوافر للكني�سة قدا�سة متزايدة،
وملجد الثالوث الواحد غري املنق�سم �أعظم متجید ،ذلك الثالوث ينبوع كل قدا�سة
و�أ�سا�سها بامل�سيح وفيه.

منابع احلياة
الرهبانية يف ال�شرق
الراهب اليزه

و�ضع هذا املقال الأب الراهب اليزه  ،Eliséeوهو وا�ضع الكتاب الغني
باملعلومات حول احلياة الرهبانية يف ال�رشق ،بعنوان ()Le monachisme d’Orient
الإدارة
�أ�صول الرهبنة
ي�ضع التقليد الرهباين بداية احلياة الرهبانية يف م�رص ،يف القرن الرابع� .إن
هذه النظرية حتتاج �إىل قدر كبري من الد ّقة ،بالن�سبة للزمان واملكان .ف�إن بدايات
الرهبنة تذهب يف جذورها �إىل الع�صور الأوىل للكني�سة .وهذا ال يكفي .ولي�س
الغلو� ،أن نعيد روح الرهبنة ،ورمبا بع�ض مظاهرها ،التي �ستتج ّلى الحقاً،
من باب ّ
�أن نُعيدها �إىل ال�سيد امل�سيح نف�سه .و�إن قراء ًة دقيقة لبع�ض املقاطع يف الإجنيل
املقدّ �س ،بالإ�ضافة �إىل الإكت�شافات الأثرية ،التي جرت يف الأر�ض املقدّ �سة� ،أثناء
نواح جمهولة حول حياة
الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�رش ،تك�شف لنا عن ٍ
وب�شارة ال�سيد امل�سيح .ويبدو �أنها تعود جذورها �إىل حركة يهودية ن�سك ّية ،بقيت
تعب عن النزعة الإ�سكاتولوجية،
جمهولة ومه ّم�شة الأه ّمية .وهي على الأرجح ّ
�أو انتظار الآخرة ،التي كانت تغمر املجتمع اليهودي .ونتحقّق �أن املمار�سات التي
كانت مت ّيز هذه احلركة الن�سكية ،هي نف�سها التي جندها يف احلركة الن�سكية الالحقة
يف امل�سيح ّية ،وهي :ال�صوم  -ال�سهر  -العفة  -العمل اليدوي الو�ضيع  -ال�صالة
املنفردة ٌ -
ومنط يف احلياة امل�شرتكة .وتُعترب هذه ك ّلها هي االر�ض ّية ّ
املغذية لب�شارة
ال�سيد امل�سيح وملبادىء حياة اجلماعات التي تتبع تعاليمه.
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مهم جداً بالن�سبة للمبد�أ الروحي ،الذي
معب ،ولكنه ٌّ
�إن هذا الأمر غري ّ
م ّيز اجلماعات امل�سيحية الأوىل وتُدعى االعتدال و�ضبط النف�س والتع ّفف
( .)Encratismeو�إننا جند ت�أثري هذه امليزة ال �س ّيما يف اجلماعات ذات التقليد
الآرامي .وال �شك �أن املجموعات التي كانت تُدعى «العذارى» و «املتع ِّففني»
(نرى التعاي�ش املختلط من رجال ون�ساء منذ البداية) ،هي النواة للجماعات �شبه
الرهبانية الأوىل.
و�إننا نرى يف الكتاب امل�سيحي الأكرث قِدماً ،واملدعو «تعليم الإثني ع�رش
متجولني
ر�سو ًال» (� )Didachéeصور ًة ملجموعة حتت ُم�س ّمى «�أنبياء»« ،مع ّلمني» ّ
يف �أمكنة كثرية ،وينعمون ب�سلط ٍة توازي �أو تفوق �سلطة الأ�ساقفة وال�شمام�سة.
عب عنه �أحد �أكرب علماء «امل�سيحية ال�رسيانية» القدمية حيث نقر�أ�« :إن
وهذا ما ّ
َ
وم�سكن اهلل .فقط هذه
وهيكل
وبيت
جمموعة ه�ؤالء امل�سيح ّيني ت�ؤ ّلف مدينة اهللَ ،
َ
الن�ساك والز ّهاد ،وهذه النخبة من الأبطال الروحيني ،التي
املجموعة النخبة من ّ
ت�ؤ ّلف الكني�سة .الباقون هم رفقة� .إنهم �أع�ضاء الكني�سة الذين يتم ّتعون باملواهب
الروح ّية .وهم يتح ّملون امل�س�ؤول ّيات جتاه باقي امل�سيحيني ،يف ما يتع ّلق ب�أعمال
املح ّبة ،وال�صالة ،والتعويذ ،وتوطيد االميان .وهم �أي�ضاً امل�س�ؤولون عن الن�شاط
يتجولون يف املدن والقرى كمر�سلني
الر�سويل والتب�شريي والرعوي .وهم ّ
ومب�شين ،وين�رشون االجنيلّ ،
ّ
ويوطدون املجموعات الكني�سة ال�صغرية».
التجول ُيدعى «حياة ر�سولية» .ولكن هذا الأمر لي�س جديداً.
هذا النمط من ّ
ف�إننا جند و�صفاً يف كتاب «حياة القدي�س �أنطونيو�س» امل�شهورة حول هذا القدّ ي�س
املدعو «�أبو الرهبان» ،انه كان يتتلمذ لدى نا�سك يعي�ش قرب بلدته ،وبدون �أن
(الن�ساك
تكون لهذا النا�سك �أية �صفة كن�س ّية حمدّ دة .وهذا يعني �أن هذا الأمر ّ
املتجولون) هو �أمر واقع ومعروف به منذ فجر امل�سيحية.
ّ
امل�ؤ ّرخون الحظوا �أن ظهور احلياة الرهبانية يتزامن مع نهاية اال�ضطهادات

28

منابع احلياة الرهبانية

الدامية يف االمرباطورية الرومانية ،وكان الن�سك واللجوء �إىل الرباري هو متابعة
ال�شهادة امل�سيح ّية ال�سابقة بالدم .ويعتربون ذواتهم� ،أنهم الآن �شهداء �ضمائرهم،
يدافعون عن االميان من خالل الن�سك ،كما تُ�شري �إىل ذلك «�سرية القدي�س
�أنطونيو�س».
الت�صور اخلا�ص باجلهاد ،ين�سجم مع الف�صل  12من ر�ؤيا القدّ ي�س يوحنا
هذا
ّ
احلبيب ،الذي يتك ّلم عن «الت ّنني العظيم» الذي ينت�رص عليه امل�سيح مولود املر�أة
الالب�سة ال�شم�س» (ر�ؤيا  ،)12و ُيقتل هذا الت ّنني الثائر على «القدّ ي�سني» .وعلى
تالميذ املع ّلم ،ال�سيد امل�سيح� ،أن يتابعوا هذه املعركة يف العامل.
�صورة هذا الن�رص على ال�رش ،وعلى الت ّنني ،هو يف اال�ست�شهاد حتى الدم،
على مثال ال�سيد امل�سيح .كما �أن التن�سك يف ال ّربية يتابع �شهادة الدم ،باحلرب �ضد
ال�شهوات املت� ّأ�صلة يف قلب االن�سان ،و�ضد �سلطات هذا العامل امل�ضطهِدة لتالميذ
امل�سيح.
م�صر النا�سكة!
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علينا �أن ال نح�رص الرهبنة القدمية يف مهدها يف م�رص فقط ،بل هي �إزدهار
لكن الرتاث
عفوي تبلج يف مناطق خمتلفة من العامل امل�سيحي ب�أمناط خمتلفةّ .
الرثي .ك ّماً ونوعاً عرب التاريخُ ،يلزمنا �أن نفرز له مكاناً مم ّيزاً.
الرهباين ّ
احلياة الن�سكية يف م�رص ،بدت يف بداياتها �أنها عي�ش االجنيل يف الربية ،يتم ّيز
مبمار�سة حرف ّية ل�رشيعة االجنيل اجلديدة .هكذا «�أن تب�سط اخلدّ الآخر» ،يعني
حرف ّياً ب�سط اخلد الآخر! و�أن تُعطي رداءك للمحتاج ُيفهم بحرف ّيته! وتوجيه بول�س
الر�سول «�إن من ال ي�شتغل ال ي�أكل» ( 2ت�سالونيكي  ،)10 : 3ت�أخذ معنى واقع ّياً
الن�ساك .ومتتاز احلياة الرهبانية يف م�رص ب�أن جتمع بني
بالتزام العمل اليدوي من قبل ّ

منابع احلياة الرهبانية

29

التوحدية ،مع عنا�رص من احلياة امل�شرتكة ،بحيث يجتمع عدد من الرهبان
احلياة ّ
بقيادة «قدمي»� ،أو �شيخ .بالإ�ضافة �إىل ذلك احلر�ص على عالقات �أخو ّية �شخ�ص ّية
بني الرهبان .كما م ّيزت الرهبنة يف م�رص �ساعات الت�أمل الطويلة اليومية بالكتاب
املقدّ �س ،وقد ع ّلق كثريون على تع ّلمه غيباً ،ال �س ّيما املزامري والعهد اجلديد .هذا
الت�أمل ُيدخل الراهب �إىل عمق ذاته ويٌبعِ د عنه ال�شهوات الرديئة ،يف االفكار
والت�صورات ...وهكذا ي�صل الراهب �إىل ال�سالم الداخلي و�إىل املحبة الكاملة،
ّ
و�إىل عدم الت�أ ّثر (.)Apathia
وال بدّ لنا �أن نذكر ت�أثري وم�ساهمة «فيل�سوف ال�صحراء» وهو �إفاغر من البنط�س،
ت�صوره للحرب الروحية عند
طور ّ
وهو من كبار الرهبان واملع ّلمني الروحيني ،وهو ُي ّ
مكونة من ثالثة
الراهب� ،إنطالقاً من نظرية �أفالطون عن النف�س ،وهي يف نظره ّ
عنا�رص :ال�شق ال�شهواين ،وال�شق االنفعايل �أو النف�ساين ،والعقالين �أو الروحاين.
وكل عن�رص فيه �شهوات خا�صة .هكذا ال�شق ال�شهواين ،يتم ّيز بال�رشاهة والف�سق.
والراهب يحاربها باملطان ّيات الكثرية (ال�سجدات �إىل الأر�ض) :وبال�صوم الدائم
وال�سهر اجل�سدي الطويل وال�سهر الروحي� ،أ ّما ال�شهوات االنفعالية �أو النف�سانية
(وهي البخل  -والغ�ضب  -واحلزن  -والفتور  -وفقدان التذ ّوق الروحي -
واالحباط وفقدان ال�شعور) ،فهي تُعالج مبمار�سة املحبة واحلوار الروحي الداخلي
مع اهلل� .أ ّما الكربياء والزهو الباطل فدوا�ؤهما الوحيد هو التوا�ضع ،وهي ف�ضيلة
والتوجهات الرهبانية،
الف�ضائل يف ر�أي �آباء ال�صحراء .لكن كل هذه املمار�سات
ّ
جتد ق ّمتها ومعناها اجلوهري يف املحبة واالنخطافات الروحية الفائقة الو�صف.
تطور احلياة الرهبانية
هذا وقد �شهدت م�رص ،ال �سيما الثيبه� ،أو م�رص العلياّ ،
اجلماعية ،حتت ت�أثري القدي�س باخوميو�س وتالميذه .هذه احلياة امل�شرتكة تف�سح
املجال للم�شاركة الأخوية ،وتوزيع امل�س�ؤوليات على الرهبان ،يف جمموعات
�صغرية متمايزة ومت�شاركة.
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�أ�صالة النمط الرهباين ال�سوري
يف البدء كانت الرهبنة ذات طابع «ر�سويل» «تب�شريي» يف �سوريا كما يف
م�رص كما ر�أينا .وبقيت التقاليد الرهبانية متوا�صلة فيها �أكرث من �أي بلد �آخر.
ويف �سوريا «الرومانية» (كما كانت جغراف ّياً يف االمرباطورية الرومانية) جند ّ
كل
خ�صائ�ص «الرهبنة الر�سولية» :الزهد الن�سكي يف �أ�شدّ مظاهره ،وظاهرة الرهبان
املتجولني ،واالهتمام بالب�شارة الإجنيلية ،مع بع�ض الن�شاطات االجتماعية.
الر�سل ّ
احلياة الرهبانية ذات الطابع الن�سكي ،كانت معروفة ومنت�رشة جدّ ا يف �سوريا،
الن�ساك كبرياً جداً .مع ذلك كانت هناك االديار التي تتبع نظام
وكان عدد الرهبان ّ
احلياة امل�شرتكة .وكانت هناك جمموعات �صغرية حول القرى ،حيث كان الرهبان
يجتمعون معاً لل�صالة وميار�سون العمل اليدوي .ولكنهم كانوا يف توا�صل دائم
مع حميطهم ،وميار�سون ن�شاطاً راعو ّيا جتاه امل�ؤمنني .ال بل كان هناك �أديار
متخ�ص�صة يف �أعمال الرحمة
كبرية حول املدن الكربى و�أماكن احلج الروحي...
ّ
احلجاج ،وامل�ست�شفيات ،حيث
واخلدمة االجتماعية ،منها البيوت ّ
املخ�ص�صة خلدمة ّ
تكون الطبابة جمانية .وهناك �أديار»الذين ال ينامون» ،حيث يتناوب الرهبان يف
ال�صلوات الطق�سية املت�صلة ،لكي ي�ؤ ِّمنوا خدمة الت�سبيح مثل طغمات املالئكة...
مع �أنهم كانوا ي�ؤ ِّمنون �أي�ضا اخلدمات االجتماعية.
ومت ّيزت �سوريا مع ذلك بنماذج ن�سكية فريدة ،هي ميزة احلياة الن�سكية يف �سوريا.
 - 1نذكر هنا احلبي�س � ،Reclusأو احلب�ساء وهم رهبان يختارون بنا ًء مغلقاً
كوة،
من كل جوانبه ،ال ُيتاح للراهب من خالله االت�صال باخلارج �إ ّال من خالل ّ
منها ت�صلهم وجبة الطعام اليومية ،ومنها ي�ؤ ِّمنون االر�شاد الروحي للم�ؤمنني
القادمني �إليهم لهذه الغاية ،ولأجل طلب امل�ساعدة من الرهبان حلل امل�شاكل
العائلية و�سواها.
 - 2الرهبان «الواقفون» ( )Stationnairesوهم فئة يبقون طيلة حياتهم وقوفاً،
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نهاراً ولي ًال .الوقوف الدائم رمز �إىل ال�صالة امل�ستديـمة ،كما نرى مظاهرها يف
التوراة .وهذا يرمز �إىل القوات ال�سماوية التي تتم ّيز باخلدمة ال�سماوية للجالل
الإلهي ولأجل احلفاظ علىالقيام الدائم .يربط الواقفون حالهم بجنزير من
حديد مرتبط ب�صخرة كبرية.
 - 3الرهبان اال�شجار ( ،)Dendriersوهم رهبان يعي�شون يف جذع �شجرة
كبرية جم ّوفة! وحياتهم هي ب�شارة �أمام امل�ؤمنني ،بالوعظ ومثال احلياة.
« - 4الرهبان ال�صامتون» وهم فئة من الرهبان يريدون �أن تكون عالقتهم فقط
مع اهلل .وهذا منط راديكايل للحياة الرهبانية .وكان ه�ؤالء الرهبان يبد�أون على
االر�ض حياة ال�سماء .و�سلوكهم هو �إ�شارة �إىل تفاهة الكثري من �أحاديث النا�س.
كما �أن حياتهم ّ
تدل على عجز �أي كالم �أو خطاب مهما كان �سامياً �أن يتحدّ ث عن
اهلل« ...كل ل�سان يعجز» كما نقول يف �صلواتنا الطق�سية.
 - 5الرهبان �آكلو الأع�شاب ( ، )Les Brouteursوهم رهبان «على الطريق»
ويرف�ضون االقامة يف مكان ثابت ،م�ستقر .وال ميار�سون عم ًال ي�ؤ ِّمن لهم معي�شتهم.
وال طعام ُيطهى بالنار� ،أو طعام ٌ
ب�سيط جدّ اً .وال مكان دائم �أو بيت ل�سكناهم .وهم
على مثال مع ّلمهم ال�سيد امل�سيح ،لي�س لهم مكان «ي�سند �إليه ر�أ�سه».
بتو�سع �أوفر حول منطني من احلياة الرهبانية ،مت ّيزت بها
ونريد �أن نتو ّقف ّ
�سوريا ،لي�س بعدد �أتباعها ،ولكن بال�شهرة والت�أثري الكبري على امل�ؤمنني.
« - 6العامود ّيون» وهم رهبان عا�شوا على عامود! وكان العامود هو منرب
الوعظ .وهذا منط من الزهد والن�سك الرائج يف االو�ساط اليهودية  -امل�سيحية
( )Tradition Judéo Chrétienneوكما نرى يف حياة القدي�س �سمعان
العامودي( ،ن�سك قرب حلب) �أنه كان يقوم بر�سالة الوعظ و�صنع العجائب،
والو�سيط و�صانع ال�سالم.
وهذا و�صف حلياة ون�شاط القدي�س �سمعان العامودي وبرنامج يومه!
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« باال�ضافة �إىل توا�ضعه ،ف�إنه �سهل التوا�صل ،وديع ،لطيف ،ويجيب على
�شحاداً �أو ف ّالحاً .و�إىل ذلك فقد نال من معلمه
�أ�سئلة كل ان�سان� ،أكان عام ًال �أو ّ
يوجه حتري�ضاته ،وي�سكبها يف
املح�سن الكبري ،موهبة التعليم .مرتني يف النهار ّ
�آذان م�ستمعيه بتعابري ّ
جذابة وغزيرة ،و ُيعطيهم علم الروح القد�س .ويطلب منهم
�أن يرفعوا ر�ؤو�سهم �إىل ال�سماء و�أن ي�سريوا �إليها ،ويتج ّردوا عن االر�ضيات �ساعني
�إىل امللكوت ،ويخافوا من جه ّنم ،ويحتقروا الأر�ضيات راجني الباقيات .كما �أننا
نراه قا�ضياً ُم�صدراً �أحكاماً م�صيبة وعادلة .ويقوم بهذه الن�شاطات و�سواها بعد
ال�ساعة التا�سعة ،لأنه يق�ضي الليل و�ساعات النهار بال�صالة حتى ال�ساعة التا�سعة.
وبعد القيام بهذه الأعمال واال�ستجابة لطلبات الطالبني ،و�إجراء بع�ض الأ�شفية،
و�إ�صالح بع�ض امل�شاجرات بني املتخا�صمني ،وعند غياب ال�شم�س يدخل يف
حوار مع اهلل».
وهكذا فكان �سمعان و�أمثاله ،يق�ضون معظم �أوقاتهم يف ال�صالة .وك�أن
عواميدهم هي من�صات �شفاعة لأجل العامل ،وبهذه ال�صفات عرفهم معا�رصوهم.
« - 7املتبالهون لأجل امل�سيح»! �إنهم لعمري جمانني يف نظر االن�سان املعا�رص!
و�صلت �إلينا ،يف حياة �أ ّولِهم� ،سمعان
وهذا ما نتحقّقه ،ح�سب املعلومات التي
ْ
احلم�صي ،ف�إن حياته املليئة باالحداث الغريبة ال�صادمة .والواقع ف�إن «جنونه»
�أو بالهته ،وهذه االمور الغريبة� ،إمنا هي قناع ُيخفي � ّرس موهبته وعجائبه ،التي
يٌجريها ب� ّرسية ،ومن خاللها يريد �أن ُيو�صل �إىل كل �إن�سان يراه ،ومن خالل
عبارات ملتب�سة وهزلية ،تعليماً روحياً يختلف �سامعوه حول حمتواه ...وغايته
الأ�سا�سية �أن ُيخ ّل�ص النفو�س من خالل مبالغات! �أو �أالعيب م�ضحكة ،وهادفة،
�أو �أي�ضا عجائبُ ...يجريها وك�أنه جمنون �أو معتوه� ،أو �أي�ضا تعاليم غريبة...
ومع ذلك ومن خالل جنونهُ ،يريد �أن ُيبعد مديح النا�س له!...
� ّرس هذه الدعوة ،دعوة «البالهة» ،هو نتيجة مت ّر�س طويل يف الن�سك ويف
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«عدم الت�أثر» ،وهو نتيجة حياة رهبان متم ّر�سني يف احلياة الرهبانية ،وثمرة موهبة
روحية خا�صة .البالهة لأجل امل�سيح هي الرغبة يف احل�صول على �إكليل ثانٍ ،
بعد �إكليل احلياة الن�سكية .وهي نوع من ال�شهادة واال�ست�شهاد ،ورغبة يف م�شابهة
ي�سوع يف الآمه ،ويف �إخالء ذاته ( .)Kénoseهكذا كان الأمر مع ي�سوع ،الذي
حت ّمل الهزء و�أنواع الإهانات من خالئقه .وهكذا خ ّل�ص العامل .واملتباله يف امل�سيح
ي�سري على �آثار ال�سيد امل�سيح.
من خالل هذه النماذج يف احلياة الرهبانية ال �سيما يف �سوريا ،نكت�شف رغبة
والن�ساك ،ب�أن ُيحققوا االجنيل �إذا �أمكن حرفياً .وهذا هو الدافع الأ�سا�سي
الرهبان ّ
لكل احلياة الرهبانية .وبوا�سطة املمار�سات الرهبانية ،والعالقات مع امل�ؤمنني،
والعمل اليدوي ،يريد الرهبان �أن يعي�شوا روحانية االجنيل ،ب�ش�أن العناية االلهية،
كما نراها يف عظة اجلبل (مت  )34 - 25 : 6وختامها هذه الآيات« :لذلك ال
تهتموا قائلني :ماذا ن�أكل؟ وماذا ن�رشب؟ وماذا نلب�س؟ فهذا ك ّله يطلبه الوثنيون،
و�أبوكم ال�سماوي يعرف �أنكم حتتاجون �إىل هذا ك ُّله .فاطلبوا �أو ًال ملكوت اهلل
وب ّره ،وهذا ك ُّله ُيزاد لكم».
االقتداء بامل�سيح هو �أ�سا�س كل حياة م�سيحية ،ويكت�سب طابعاً مميزاً يف احلياة
الرهبانية يف التقليد ال�سوري .االقتداء بامل�سيح يرتكز على روح اال�ست�سالم،
املتج�سد يف �إخالء ذاته يف التج�سد ،وبنوع خا�ص يف الآمه،
وعلى توا�ضع الكلمة
ّ
التي يتمثل بها الراهب من خالل ممار�سات الن�سك والآمه وم�شقّاته.
�صوفية �أو روحانية القلب
املقد�س ،كما
تقدم نرى �أن الرهبنة ال�رشقية م� َّؤ�س�سة على الكتاب ّ
من خالل ما ّ
نكت�شف ذلك من كتابات من�سوبة �إىل الراهب مكاريو�س .وهي جمموعة من
املواعظ التي تعترب منبع «روحانية الت�أله» ( .)Théosis Divinisationهذا الت�أله
مغرو�س يف الطبيعة كما خلقها اهللَّ ،
وتعط َل باخلطيئة .وللبلوغ �إىل الت�أ ّله ال بد من
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اجلهاد واحلرب الروحية .ف�إن �صورة اهلل فينا مع ّر�ضة لل�ضعف واخلطيئة .وال بد
من اجلهاد لن�صل �إىل الت�أله ،و�إىل ت�أ ّلق �صورة اهلل فينا .وهذا يتم بطريقة تدريجية،
متاماً كما يحدث يف منو الطفل ،الذي وهو �صغري ،لديه كل احلوا�س والوظائف،
النمو ،كي ت�صبح هذه احلوا�س والوظائف فاعلة فيه .وهذا هو
ولك ّنه يحتاج �إىل ّ
الطريق �إىل الت�أ ّله.
وهذا هو �سبيل احلياة امل�سيحية ،وال �سيما �سبيل جهاد احلياة الرهبانية .وهذا كله
ويتطور بفي�ض ِن َعم الروح القد�س واملواهب الروحية.
املقد�سة،
يبد�أ باملعمودية ّ
ّ
ومن خاللها تتغلب النف�س امل�سيحية على التجارب وفخاخ املحتال ،وت�صل �إىل
قمة الت�أله! وهذا كله يتم عن طريق الت�ضافر بني النعمة االلهية وجهاد امل�ؤمن (�أو
 )Synergieفال اجلهاد الروحي وحده يكفي ،وال النعمة االلهية وحدها تكفي.
فاجلهاد هو �إلهي وب�رشي معاً .ومن خالل العمل واجلهاد الروحي ،ن�صل �إىل
«ملء قامة امل�سيح» (�أف�س�س )31 : 4
توليف وخال�صة
تكونت مع الوقت خال�صات �أو
	�إنطالقا من خربات احلياة الرهبانيةّ ،
توجهات رهبانية ،نخت�رصها مبا يلي:
ّ
 - 1تعليم دوروثاو�س الغزي ،وهو راهب من غزة (فل�سطني) ،تعليمه
يرتكزعلى خربات رهبانية روحية ،ال �سيما من راهبني م�رصيني ،وهما ا�سحق
وبر�سنوفيو�س وحنا الغزي.
يقدم لنا توليفا وخال�صة رهبانية� ،أ�صبحت مدر�سة رهبانية .وترتكز
دوروثاو�س ّ
روحانيته على التخلي عن االرادة ال�شخ�صية ،التي ت�ساعد الراهب على التخ ّل�ص
من اال ِّدعاءات الباطلة ،والأهواء ،والإ ّدعاء ،والتعلق باالرادة ال�شخ�صية .وهذا
ممكن عن طريق ممار�سة ف�ضيلة املحبة ،التي هي �أ�سا�س اجلهاد الروحي.
ويطور دوروثاو�س الغزي طريق ًة �أخرى لبلوغ الكمال الرهباين ،وهي طريقة
ّ
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نف�سانية ،وت�ستند على التدرج رويداً رويداً وخطوة خطوة ،يف ممار�سة التج ّرد
عن �أمور حم ّببة ومرغوبة ...بحيث �أن التغ ّلب على ال�شهوات ي�صري بطريقة
تدريجية ،خطوة بعد خطوة ...خطوة �صغريةّ ،ثم �أكربّ ،ثم �أكرب ...وهكذا
دواليك .وهكذا ي�صل الراهب �إىل كمال الف�ضيلة .وت�أتي ف�ضيلة التوا�ضع تدعم
هذه امل�سرية اجلهادية النف�سية.
طور ثيودورو�س اال�ستودي
انطالقاً من هذه الروحانية عند دوروتاو�س الغزيّ ،
ورهبان دير �ستوديون يف جبل �آثو�س روحانية عرفت بهذا اال�سم (monachisme
 )studiteوهي ميكن �أن نقول عنها �أنها الد�ستور الرهباين ،حتى �أيامنا هذه يف
التقليد البيزنطي املعا�رص.
هذه الروحانية الرهبانية اجلهادية التي تتميز بها حياة الرهبان ،ال �سيما يف
وثياب ر ّثة ،و�أوام ِر الرئي�س املتناق�ضة،
ولب�س خ�شن ،و�أحذي ٍة
أ�صوام وا�سهارٍٍ ،
ٍ
� ٍ
وتوجيهات ق ّيم الدير ،وباقي القائمني على حاجات ومتطلبات احلياة الديرية...
دام ...كل هذه تُعترب �شهادة نري
كل هذه هي نري الطاعة الرهبانية ...وهو ن ٌري قا�سٍ ،
الطاعة الرهبانية ...وترتبط بطريقة اخرى ب�شهادة وا�ست�شهاد امل�سيحيني االوائل...
وهكذا ف�إن روحانية «ال�ستوديون» ،ت َْع ِتب �شهاد َة احلياة الرهبانية وم�شقاتها،
متابع ًة جلهاد ال�شهداء يف القرون الأوىل للم�سيحية...
 - 2مدر�سة يوحنا ال�س ّلمي
ُيدعى يوحنا ال�س ّلمي لأنه و�ضع كتاباً روحيا ُدعي �سلم الف�ضائل ،الذي ُيعترب
قم ًة روحي ًة رهبانية �سامية يف الروحانية الرهبانية ال�رشقية .فهو ي�ستند يف هذا
ال�س ّلم �إىل كتابات من �سبقوه :ايفغر البنطي ،وغريغوريو�س النزينزي ،وتعاليم
الديداخي (�أو تعليم الر�سل) ،وكا�سيانو�س ،وروحانية �آباء الربية يف م�رص،
ومدر�سة غزة الرهبانية ...كما ي�ستند على طرق الن�سك الرهبانية ال�رشقية ،التي
متزج بني الن�سك واحلياة امل�شرتكة...
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«�س ّلم الف�ضائل» يحتوي على  30درجة .ويف الكالم عن كل درجة ،ي�ص ّنف
ال�س ّلمي �أعرا�ض املر�ض الروحي ،وت�شخي�صه ،وما ميكن �أن يطر�أ عليها ،و�أخرياً
الأدوية املقرتحة .جو هذا ال�س ّلم هو احلرب الروحية التي ال تَني ،وهذا يفرت�ض
َع ْ�صب الطبيعة و�سهراً دائما على حوا�س الراهب ...وك�أن الراهب يعي�ش عي�شة
املالئكة ،الذين ال ج�سد لهم ،يف ج�سد مادي وفا�سد .ومن خالل هذا اجلهاد
تتحول حياة الراهب �إىل فعل �شك ٍر وعرفان وحمبة هلل.
الروحي امل�ستدمي ّ
وهكذا ي�صعد الراهب َ
«جبل حوريب» (�أو �سيناء) ،وت ّت�ضح الآفاق
جو دا ّل ٍة و�سجو ٍد و�صال ٍة وم�شاهد ٍة
الروحية �أمامه ،وك�أنه يف قيامة م�سبقة ،ويف ّ
باهت عن املحبة« ،التي هي ت�ش ّب ٌه باهلل ،ح�سبما ميكن
روحية مع اهلل ،هي تعب ٌري ٌ
روحي ...وهي �أ�سا�س الإميان وم�صدره،
ذلك للب�رش املائتني ...املحبة �سك ٌر
ٌّ
تتفجر ،فهي تُلهب العط�شان ...املحبة هي حالة
وبح ٌر من التوا�ضع ...وبقدر ما ّ
رقي دائم».
املالئكة ...وهي يف ٍّ
 - 3املدر�سة ال�شرقية
تطورت الكني�سة يف بالد ما بني النهرين ،التي ُدعيت الحقاً الكني�سة
ّ
تطوراً �رسيعاً وقوياً خارج حدود االمرباطورية الرومانية �أو البيزنطية.
الن�سطوريةّ ،
واتّخذت فيها احلياة الرهبانية �أ�شكاال م�شابهة لل�سورية ،يف خليط من «الرهبنة
تطور النمط الرهباين الفريد
الر�سولية» ،والرهبنة واحلياة الن�سكية .والحقاً ّ
والتوجه �إىل احلياة الن�سكية
موجهة �إىل الن�سك
ّ
الإبداعي ،يف عدد كبري من الأديار ّ
والت�أمل ،فيها عنا�رص احلياة امل�شرتكة ،قليلة جداً .وهي فقط لت�أمني املعي�شة ،وهي
ٍ
مقدِّ مة ل ٍ
منوعة من حياة الن�سك.
أمناط
ودرجات ّ
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت ّيزت الرهبنة يف بالد ما بني النهرين (العراق اليوم)
بامل�ؤ�س�سات الأكادميية الكثرية على م�ستوى مم ّيز ،مما كان ي�ؤ ِّمن م�ستوى عالياً من
الثقافة الالهوتية لرجال الكني�سة .كما مت ّيزت هذه الكني�سة بحركة الرتجمة التي
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بكم كبري من الثقافة الالهوتية والروحية� ،أخذاً عن اللغة
�أغنت هذه الكني�سة ٍ
اليونانية.
 - 4املدر�سة الهزيخا�ستية ( �أو البيزنطية)
خال�صة التعاليم واخلربات الروحية الرهبانية جندها عند �سمعان الالهوتي
وتطورت الحقاً يف الكني�سة البيزنطية من خالل تعابري الهوتية� ،رشحها
اجلديدّ ،
غريغوريو�س باالما�س .ال �سيما يف كالمه عن امكانية االن�سان �أن يعي�ش خربة
روحية ،مع احرتام �رس الذات الإلهية الذي يع�رس ال بل ي�ستحيل على االن�سان
�أن يدركه .ولأجل �رشح هذا الأمر َعمد باالما�س �إىل نظرية التمييز بني اجلوهر
الإلهي ،وهو �أكيداً غ ُري مدرك ،وبني «طاقات اجلوهر الإلهي» ،و�إظهارها و�إظهار
مفعولها �إىل اخلارج ،والتي ميكن لالن�سان �أن ي�شارك فيها ولو �أنها طاقات �إلهية.
وهذا ميكن �رشحه من خالل �رس التج�سد .فكما �أن �إن�سانية امل�سيح ،وبالرغم من
�أنها متميزة عن الوهيته ،لكنها م�شبعة بها ،وهكذا ميكن للخالئق ولو �أنها �إن�سانية،
�أن تكون م�شاركة ب�ألوهية امل�سيح.
وي�رشح باالما�س يف كل كتاباته الدفاعية �ضد الالهوتي برلعام (من كالبريا
 �إيطاليا) هذا الأمر مرتكزاً على حادثة التجلي ،حيث نرى ان�سانية ج�سد امل�سيحتت�ألق ب�شعاع املجد الإلهي ،كذلك الر�سل الثالثة ّ
متكنوا من ر�ؤية اهلل يف �شخ�ص
تغيوا بفعل نعمته الفاعلة ب�أمناط كثرية� ،إذ �إنه يف حادثة
امل�سيح املتجلي ،حيث ّ
التج ّلي نخترب حادثة متجيد املادة.
هذه النظرية التي هي يف �أ�سا�س احلركة
عب عنها
ّ
املدعوة (ُ )Héricasmeي ّ
رهبان جبل �آثو�س ٍ
بن�شاط ي�شارك فيه اجل�سد والروح معاً .وذلك ب�أن ي ّتخذ الراهب
مقر ال�صورة الإلهية فينا.
و�ضعي ًة ج�سدي ًة خا�صة مركزها حول مركز القلب ،وهو ُّ
موجه
يف هذه الو�ضعية ُير ّدد �صالة ق�صرية واحدة ،ذات طابع م�سيحاين (�أي ّ
�إىل ال�سيد امل�سيح) ،مراراً ،ويرافقها ب�إيقاع تنف�سي من�سجم مع ال�صالة .وت�س ّمى
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�صالة القلب .هذه النظرية الالهوتية اخلا�صة ،جتمع بني الروح واجل�سد ،وتفتح
املجال �أمام �إمكانية امل�شاركة حتى اجل�سدية ،ب�ألوهية ال�سيد امل�سيح ،متاماً كما
جرى للر�سل الثالثة على جبل التج ّلي.
وهكذا نرى يف احلركة الهزخا�ستية �أو البالمية ،حماولة ال�ستيعاب جممل
التقليد الرهباين ال�رشقي الذي ميكن �أن نقول �أن عا�صمته هي اليوم رهبنة جبل
�آثو�س.

ن�ش�أة الرهبانية
وتطور الأديرة يف م�صر

1

بقلم
لبيب يعقوب �صليب
مهند�س �آثار (م�رص)

يح�ض على �سكنى الرباري والقفار والكف
�إن امل�سيحية مل ت�أت بن�ص �رصيح ّ
عن املعي�شة الزوجية .غري �أن التعاليم ال�سامية التي �أوردها ال�سيد امل�سيح حت�ض
على هذه ك ّلها �إذا اعتربناها من الف�ضائل املمتازة .ولهذا ال�سبب عا�رص دخول
امل�سيحية يف م�رص انخراط كثريين يف �سلك الرهبنة ،رغبة يف الدرجات العليا
نتاج �أ�صيل للم�سيحية يف م�رص ،ف�إن
من الكمال امل�سيحي .وانه و�إن كانت الرهبنة ٌ
املمالك التي قبلت امل�سيحية ديناً قد حذت حذوها ،و�سكن الكثريون من افرادها
يف املغاور واجلبال ،لي�س ح ّباً يف هجر العامل ّ
وملذاته فح�سب ،بل رغبة �أكيدة
يف مناجاة خالقهم حيث الهدوء وال�سكينة ،وحيث ال ي�شغلهم �شاغل عن العبادة
يف �أمر من الأمور .ولهذا نالت م�رص ق�صب ال�سبق يف هذا امل�ضمار .وكانت لها
االولوية العظمى يف هذا ال�سبق بف�ضل القدي�س العظيم االنبا �أنطونيو�س.
ونقطة اخلالف بني كثريين من امل�ؤرخني هو كم عدد االديرة التي ظهرت يف
الع�رص امل�سيحي االول ؟ فيذكر امل�ؤرخ املقريزي الذي عا�ش يف القرن اخلام�س
الرحالة �سيكار الذي زار م�رص يف القرن
ع�رش �أنها كانت مائة دير ،بينما يروي ّ
ال�سابع ع�رش �أنها بلغت  360ديراً .بينما الراهب روفينو�س الذي زار وادي
النطرون �سنة  372م انه �شاهد بنف�سه خم�سني ديراً عامراً بالرهبان .بينما ورد يف
تاريخ البطاركة ل�ساوير�س بن املقفع �أنه يف عهد البابا اندرونيقو�س البطريرك ال
 307زحف الفر�س على م�رص وا�ستولوا عليها وخ ّربوا يف �ضواحي اال�سكندرية
وحدها نحو  320ديراًعامراً بالرهبان والراهبات.
 - 1جملة الوحدة يف االميان عام � 1968صفحة 203 - 179
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يغربن عن البال �أن الرهبان يف بدء ظهور امل�سيحية ،قد ا�ستخدموا معابد
وال ّ
وحولوها �إىل �أديرة .وال زلنا نذكر على �سبيل املثال ال احل�رص معبد
�أجدادهم ّ
حت�شب�سوت يف الدير البحري .فقد �سمي كذلك لأن الرهبان اتخذوه ديراً يف
وقت من الأوقات .ويف تاريخ م�رص (مل�سرت �شارب جزء � 2ص  )289يروي لنا
خم�ص�صة
�أن الراهب روفينو�س ال�سابق ذكره� ،أفاد ب�أن املعابد الوثنية التي كانت ّ
حتولت �إىل �أديرة ،و ُق ّدر عدد
لعبادة احليوانات يف اك�سرينك�س (البهن�سة) �أنها قد ّ
الرهبان بع�رشة الآف راهب وع�رشين �ألف راهبة.
و�إذا كانت تلك االرقام مبالغا فيها ،ف�إنها و�إن مل تكن حقيقية حينما نطالع كتب
التاريخ ،ونقف على حوادث عام  707م يف عهد خالفة عبد امللك ابن رقاعة،
عي من قبله �أ�سامة جلباية اخلراج ف�سام الأهايل �سوء العذاب و�سار يف طريق
�إذ ّ
ال�سلب والنهب والتخريب والتدمري ،وعامل امل�سيحيني بكل �رصامة ،وح ّتم على
كل راهب �أن يلب�س خامتا من حديد يف �إ�صبعه حيث يت�سلمه من اجلابي نظري برهانِ
مبلغ عليه .و�إزاء ذلك يكتب على هذا اخلامت ا�سمه وا�سم ديره .وكل راهب
دفع ٍ
ِ
ُيعرث عليه غري الب�س هذا اخلامت تقطع يده .و�إذا تك ّرر منه ذلك يقتل .وحدث مرة
�أن �أر�سل جماعة من رجاله �إىل �أحد الأديرة فوجد جماعة منهم مل ير�ضخوا للأمر،
ف�رضب �أعناقهم و�أخذ يف تعذيب البع�ض الآخر حتى فارقوا احلياة.
و�إن نن�سى فال نن�سى احلوادث الدامية التي حدثت لهم ولبقية �أفراد ال�شعب
يف عهد احلاكم بامر اهلل ،والذي ي�سميه بع�ض امل�ؤرخني با�سم احلاكم ب�أمر نف�سه -
فكان ي�أمر لغري امل�سيحيني ببناء ما يحتاجون اليه من �أبنية �أو اال�ستيالء على �أديرة
وكنائ�س امل�سيحيني وحتويلها �إىل م�ساجد ...وزاد الطني بلة �أنه �أمر باال�ستيالء
على �أوقاف االديرة ...وحتت هذه املعي�شة امل ُ ّرة القا�سية ،لقي الرهبان �أهواال
وم�صاعب ج ّمة ينوء عن حملها �أكرث اجلبال طوال ...و�أنه على الرغم من الرخاء
الذي يعي�ش فيه الرهبان يف ع�رصنا احلايل فما زالت معي�شتهم احلالية ال تختلف
كثرياً عن قبلها منذ �إن�شاء الأديرة مند خم�سة �أو �سبعة ع�رش قرناً .فالرهبان ما
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زالوا ي�ستخدمون ال�سواقي العادية تلك التي كانت معروفة منذ عهد قدماء
امل�رصيني .كما �أنهم ي�ستخدمون الطواحني احلجرية لطحن الغالل .وال �شك �أن
بدء ا�ستخدام مثل هذه الطواحني� ،إمنا يرجع �إىل الع�رص احلجري.
تق�ض ق�ضا ًء
و�إذا ما �أمع ّنا النظر ،نرى �أن امل�سيحية ملا دخلت بالدنا هذه ،مل ِ
ّمبماُ على الكثري من عادات �أجدادنا الوثنية .بل ا�ستمر االقباط ميار�سون ما كان
عليه �أجدادهم من حتنيط موتاهم واالحتفاظ بكثري من العادات التي ن�شاهدها يف
احلياة اليومية ،ويف الوالدة والزواج والوفاة ،ويف االحتفاظ بالرقي والتعاويذ
ال�سحرية ،والتي ال تزال منت�رشة يف كثري من القرى والد�ساكر ،وبالأخ�ص يف
الوجه القبلي ،حيث تنت�رش اجلهالة �أكرث من الوجه البحري.
ويف الطابق الثالث من كني�سة دير �أبو مقار بوادي النطرون .يوجد يف الهيكل
موميات حم ّنطة ل�ستة ع�رش بطريركاً مو�ضوعة يف �صناديق يحوي كل منها على
جثتني .ومن الغرابة مبكان �أنه ال توجد �أية عناية نحو هذه ال�صناديق .الأمر الذي
يبعث على الده�شة .وهذه املوميات ت�شبه ب�رشتها متام ال�شبه موميات الفراعنة
يبي بجالء وو�ضوح تا َّمني ،على �أن
والتي نراها يف دار االثار امل�رصية .وذلك مما ّ
تبي ال�صلة املتينة والعالقة التاريخية
االقباط هم �ساللة الفراعنة الأماجد .كما �أنها ّ
الهامة� ،إذ �إن امل�رصيني كانوا يحنِّطون �أج�ساد ملوكهم .فقد انتقلت هذه العادة
القدمية �إىل االقباط يف الع�رص امل�سيحي� ،إذ اعتربوا �أن بطاركتهم ملوك يخ�ضعون
لهم ،كما كانوا يخ�ضعون مللوكهم حيث ي�ؤدون لهم الطاعة ،ال خوفاً من �سطوتهم
�أو رهبة من نفوذهم ،بل �إجال ًال ملقامهم ال�سامي وتقديرا لوظيفتهم الكهنوتية
اجلليلة االعتبار ،ولأنه يف احرتام رائدهم وقائدهم الروحي احرتام لأنف�سهم
ورفعة ل�ش�أنهم.
وملا عمرت الأديرة بالرهبان وذاعت �شهرة ف�ضائلهم ،ر�أينا كثرياً من مر�ضى
النف�س والبدن يلتج�أون �إىل الرهبان الزاهدين لي�صلوا من �أجلهم.
تبي �أن كثريين من ه�ؤالء املر�ضى كانوا
ولدينا جمموعة الربديات التي ِّ
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يلتم�سون منهم الربء وال�شفاء .وهناك �صورة من �أحد هذه الربديات ،ي�رضع
�صاحبها �إىل القدي�س بافنوتيو�س� ،أحد رهبان القرن الرابع �أن ي�ص ّلي من �أجله،
حيث كتب �إليه �أمونيو�س قائ ًال� :إين �إعلم دائماً �أن �صلواتك امل�ستجابة هي درع
أتو�سل �إليك �أن تذكرين يف �صلواتك
يل من و�سو�سة ال�شيطان وخداع النا�سّ � .
الطاهرة النك مالذي بعد اهلل».
أتو�سل
وهناك �صورة تو�سل �سيدة �أخرى تدعى فالرييا� ،إذ كتبت تقول�« :إين � ّ
و�أ�رضع اليك �أيها الأب الوقور� ،أن تطلب يل املعونة من امل�سيح ،لكي �أبر�أ من
علتي .و�إنا على يقني �أن �صلواتك م�ستجابة� .إذ �إن الر�ؤيا ال تتحقق �إ ّال على �أيدي
الرهبان واملق ّربني .لقد �أ�صابني ٌ
مر�ض ُع�ضال يف �صور ِة �ضيقٍ �شديد يف التنف�س.
يت من �أجلي».
و�إنني على يقني تام و�إميان را�سخ من �شفائي �إذا �ص ّل َ
وال غرو �أن �شجاعة الرهبان وزهدهم يف احلياة الدنيا ،كانت �سبباً يف �إعجاب
النا�س بهم ،فحذا حذوهم الآف النا�س ،و�أقبل الوافدون �إليهم من جهات نائية
من ايطاليا وا�سبانيا وبالد الغال.
تعريف الرهبنة
قال ال�شيخ ال�صفي بن الع�سال يف تعريفها (�إن الرهبنة فل�سفة ال�رشيعة
امل�سيحية ،والرهبان مالئكة �أر�ضيون وب� ٌرش �سمائيون ،تابعون امل�سيح ح�سب
طاقتهم يف جميع �أخالقهم ،بر�سله يف التجرد من قنايا العامل ،ودح�ض �شهواته،
ورف�ض كل �شيء حتى نفو�سهم ،يف حب طاعته وحمبته ،عاملون بو�صاياه ،التي
�أمر بها مريدي الكمال ،حم ّبون له وحده �أكرث من الآباء والأبناء والزوجة واملال،
فهم مغبوطون على الراحة من الأتعاب احلا�رضة اال�ضطرارية ،والنجوة من
عقوبات الآخرة الأبدية ،ومغبوطون على ما �أُعِ ّد لهم من �أعايل منازل امللكوت
ال�سمائية ،عن �أعمال متق�ضية اختيارية.
ويع ّلق العالمة املرحوم جرج�س قليوتا�ؤ�س عو�ضاً عن ذلك بقوله( :الراهب
عند امل�سيحيني من تب ّتل هلل واعتزل عن النا�س �إىل بع�ض الأديرة طلباً للعبادة...
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واال�سم رهبنة يطلق على الرهبان جمازاً كما جاء يف القامو�س ،وقد بد�أ
الإ�رسائيليون او ًال فاعتزل جماعة اال�سينيني ،ثم �س ّمى منهم من حذا حذوهم...
وقيل ب�أنها ن�ش�أت يف عهد �إيليا النبي وتلميذه الي�شع ،وبقيت م ّتبعة حتى �أيام
املتوحدين.
يوحنا املعمدان ،الذي انفرد �إىل الرباري ودعاه بع�ضهم بامام ّ
ولكن الرهبنة ب�شكلها احلايل ،مل ت ُْعرف �إال يف م�رص يف اجليل الثالث
ب�سن قوانينها �أنبا بوال وتلميذه باخوميو�س ثم مقار.
امل�سيحي .و�أول من قام ّ
�أما �أنطونيو�س املعروف ب�أب الرهبان ،فهو الذي مبناداته قد امتلأت الأديرة.
وهذا قد ولد يف �سنة ٢٥١م .بعد وفاة والده ،وهو يف الثامنة ع�رشة من عمره،
ب�ستة �أ�شهر� ،سمع حينما كان يف الكني�سة لل�صالة هذه الآية�« :إذا �أن �أردت �أن
ت�صري ً
كامل فاذهب وبع مقتناك و�أغدقه على امل�ساكني ،ويكون لك كنز يف
ال�سماء ثم تعال واتبعني (مت  « )٢٦ -١٦ :١٩ف�أ ّثرت هذه فيه ،وكانت �سب ًبا
يف تركه للعامل واالبتعاد عنه واالنزواء يف الأديرة� .إىل �أن تن ّيح بعد �أن ع ّمر مئة
و�ست �سنوات.
�أراد �سيادته �أن يو�ضح �أن الرهبنة الإنفرادية كانت معروفة لدى اليهود،
وت�ستطيع �أن تزيد على ذلك �أنها � ً
أي�ضا كانت معروفة لدى قدامى امل�رصيني ،و�أن
اليهود �أنف�سهم تع ّلموها وتد ّربوا عليها �أثناء �إقامتهم يف م�رص مدة � ٤٠٠سنة� .أما
نتاج �أ�صيل للم�سيحية ،و�إنها من م�رص انت�رشت يف
الرهبنة امل�رصية امل�سيحية فهي ٌ
العامل �أجمع.
مراتب التد ّرج يف �سلك الرهبنة
دين �صحيح ،وعقل راجح ،وتوا�ضع جم ،حم ًبا للحق ،منزّ ًها
� -1أن يكون ذا ٍ
ً
حمتمل للمكروه� ،صاب ًرا
عن الباطل� ،صادق القول� ،س َّباقاً �إىل عمل اخلري،
يف ال�شدائد� ،شاك ًرا على النعم ،مالز ًما لل�صلوات �أثناء الليل و�أطراف النهار،
حم ًبا للكنائ�س ،مواظ ًبا على اجتماعاتها ،ي�شعر فيها �أنه يف ح�رضة اهلل.
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� -٢أن يكون م ّت�ص ًفا ب�سعة ال�صدر ،يغفر ملن يذنب �إليه ،ويح�سن �إىل من ي�سيء
ويت�صدق بردائه ملن ينازعه على ثوبه ،وي�سري ميلني مع من ي�سخّ ره ً
ميل،
�إليه،
ّ
ويدعو لل�صلح وال�سالم بني النا�س.
� -٣أن يكون زاهدًا يف العامل وما فيه ،قان ًعا مبا حفظ �صحة اجل�سم والعقل ،ويتوفّر
حوا�سه ،وينقّي قلبه من الأفكار الرديئة.
على خدمة اهلل وخدمة عباده ،وي�ضبط ّ
� -٤أن يعطي كل ماله للم�ساكني ،ويحمل �صليبه من الآالم يف �سبيل احلق وال ّرب
ويتبع امل�سيح ،ويرتك �أهله وما له و�شهواته.
� -٥أن يلب�س ال�صوف اخل�شن ،ويداوم ال�صوم ،وميار�س ال�صلوات ال�سبع يف
�أوقاتها ،حم ّباً للجميع ،مت�ض ًعا ،خا�ش ًعا� ،صامتًا ،وميكنه �إتقان هذه الف�ضائل
بالريا�ضة الروحية والإ�ستعانة بقوة املخ ّل�ص و�صالة القدي�سني.
تقدم من الف�ضائل ،تاقت نف�سه �إىل مرتبة �أ�سمى وهي
ف�إذا ما �أتقن الراهب ما ّ
رتبة القدي�سني ،فيجب عليه �أن يتد ّرج � ً
أي�ضا يف خم�س مراتب للو�صول �إليها:
� -١أن يك ّر�س �أوقات فراغه خلدمة الآباء الرهبان ،وبالأخ�ص املر�ضى وال�شيوخ،
و�أن ميار�س �إىل ال�ساعة التا�سعة ،ال�صلوات اخلا�صة امل�صحوبة بال�سجود.
� -٢أن يقت�رص يف طعامه على النزر الي�سري ،ليتف ّرغ لل�صلوات وال�سهر والبكاء
والت� ّرضع واخل�شوع ،و�أن يهرب من املجد الباطل ،وميتنع عن طلب املديح
العاملي.
احلد ،ا�شتاقت نف�سه �إىل املزيد ،فيعتزل �إخوته
 -٣ف�إذا ما و�صل �إىل هذا ّ
�سائحا يف عوامل الت�أمل الروحي،
الرهبان
ويتوحد يف مكان هادئ وي�صبح ً
ّ
حبي�سا يف منطقة ال�سكوت ال�شامل ،ويك ّر�س جميع وقته لعبادته العقلية الروحية،
ً
جال�سا �أو قاعدًا ،مت�صلً
ومي�ضي كل حياته يف ال�صالة في�ص ّلي �إذا كان واق ًفا �أو ً
� ً
م�ستمرا باهلل ،ي�شغّل عقله وفكره يف ال�سمائيات مت�ش ّب ًها باملالئكة .وعندئذ،
إت�صال
ًّ
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ي�صح فيه القول ب�أنه (مالك ج�سماين) و�إن�سان روحاين.
ّ
ويت�صور الأمور االلهية واملباهج
وقد ي�صل الراهب هذا �إىل �إماتة �شهواته،
ّ
جم�سمة ،فيت�ضاعف �شوقه �إىل الو�صول �إليها وحيازتها.
ال�سمائية حقيقة ّ
 -٤ويف هذه املرتبة يرقى �إح�سا�س الراهب ،وترهف عواطفه ،فيبلغ �أق�صى
حدود املحبة والرحمة ،واالت�ضاع فنجده ي�ص ّلي من �أجل النا�س جمي ًعا ،ويدعو
لهم بالهداية واخلال�ص واخلري ،ويطلب لهم ولأوالدهم ال�سعادة والهناء الروحي
لت�ستمد بركته ،وتطلب دعاءه فيجيبهم �إىل
واجل�سدي .ولذا جتد النا�س تق�صده
ّ
�س�ؤل نفو�سهم ،ب�سالمة طوية وب�ساطة قلب ،وب�إميان عظيم.
 -٥و�إذا ما بلغ الراهب هذه املرحلة من الزهد والتق�شف� ،أ�رشق على عقله
نور الالهوت ،و�شاهد الأنبياء والر�سل والقدي�سني بالروح ،وعا�رشهم وعا�ش
معهم .بل ويرى املالئكة وامل�سيح له املجد بعني الإميان ،وهذه منزلة روحية �سامية
ال ي�صل �إليها �إال �أمثال �أنطونيو�س ،ومكاريو�س� ،أر�سانيو�س ،وغريهم من �أبطال
الن�ساك املجاهدين.
الزهد وعظماء ّ
وادي النطرون
عبارة عن وا ٍد م�ستطيل منخف�ض ،يقع يف �صحراء ليبيا ،وي ّتجه من ال�شمال
الغربي �إىل اجلنوب ال�رشقي .وتبلغ امل�سافة بني طرفه اجلنوبي ال�رشقي �إىل مدينة
القاهرة � 80ألف مرت �أما من طرفه ال�شمايل الغربي �إىل مدينة اال�سكندرية فتقدر
بحوايل � 85ألف مرت.
وان ال�صحراء التي يقع فيها هذا الوادي ،كانت فيما م�ضى جزءاً من ليبيا.
وكان ال�سكان الليبيون يف خ�صام م�ستمر مع امل�رصيني� .إذ كانوا يغريون على
امل�رصيني بني الفينة والأخرى ،م�س ّببني الجدادنا خ�سائر فادحة من �سلب ونهب،
حتى �إنهم يف وقت ما احتلوا اجلزء الغربي من مديرية البحرية احلالية .غري �أنه
تقوى امل�رصيون ومتكنوا يف نهاية املطاف من �إخ�ضاعهم ل�سلطانهم
مبرور االيام ّ
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و�ضم االجزاء التي كانت حتت �سيطرتهم مل�رص .غري �أن امل�صادر التاريخية التي
يتم قبل القرن
بني �أيدينا ال تعطينا جوابا �شافياً عن ذلك� ،إذ من ّ
املرجح �أن هذا مل ّ
الثاين ع�رش قبل امليالد .ذلك لأن رعم�سي�س الثاين ر ّد غارة من غارات الليبيني
و�سجل ذلك
على الوجه البحري يف عام  1170ق.م .وهزمهم هزمية نكراءّ ،
بفخار على جدران معبده.
وكان هذا الوادي ُيعرف يف عهد البطال�سة با�سم �سخت هان (حقل امللح).
ووادي النطرون ُعرف �أي�ضاً با�سم وادي االطرون� ،أو وادي هبيب �أو برية اال�سقيط
(برية الن�سك  ،)Skitوبرية �شيهيت وهي حم ّرفة من القبطية (�شيهيت) �أي
ميزان القلوب.
وي�ستفاد مما د ّونه �أ�سرتابون الذي زار م�رص يف القرن االول قبل امليالد� ،أي
�أن هذا الوادي كان يقال له �إقليم النطرون ،حيث كان ُي�ستخرج منه امللح بكرثة.
تقدم
و�أن �رسابي�س كان معبودا يف هذا الوادي ،كما كانت ال�شاة (انثى اخلروف) ّ
فيه قرباناً ...وال �شك �أن �أ�سرتابون يعني باقليم النطرون املنطقة املعروفة الآن
بوادي النطرون ،والتي ت�شغل جزءاً من برية �شيهيت � -أي املكان الذي توزن فيه
القلوب  -تلك الربية التي بلغت �شهرتها عنان الآفاق ،وط ّبقت �شهرتها العاملني
ب�سبب الرهبان ،الذين ا�ستوطنوها واتخذوها مقراً لن�سكهم وعبادتهم �أمثال
القدي�س مقار.
ويروي م�سيو �أميلينو يف كتابه (جغرافية م�رص يف عهد االقباط) �أن �إ�سم
�شهيت ،هو �أحد اال�سماء ال�شهرية يف جغرافية م�رص ،وذلك بف�ضل العجائب
املذكورة يف اجليل اخلام�س ،والتي �أذيعت يف كل العامل امل�سيحي عن �سِ َي
الرهبان املده�شة.
و�إن �أول مرة َعرث فيها على �إ�سم اال�سقيط ،كان يف �سرية القدي�س �أنبا مقار
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الكبري ،الذي �س ّمي مقار امل�رصي متييزاً له عن مقار اال�سكندري ،الذي �صار راهباً
�شهرياً.
والقدي�س مقار هذا �أزوجه والده �ضد رغبته ،وت�ص َّنع املر�ض كل م�ساء،
لي�ستمر بتو ًال ،دفعاً ملا ع�سى �أن يح�صل من تذمر الفتاة التي �س ّلمت �إليه لتكون
زوجة ،وا�ستمرت هذه مدة �أيام العر�س .وملا انق�ضت �أيام العر�س ُر�سم �شما�ساً
ثم طلب من والده �أن ينطلق هو وخدامه وجماله اىل جبل النطرون على منط
اجلماهري الذين كانوا يتوجهون اليه ليح�رضوا منه النطرون .وقد فعل ذلك ليفر
من و�سو�سة الزوجة ويبتعد من م�شاهدتها .وقد بلغ مق�صوده هذا من هذه اللحظة
الن جموع النا�س من كل القرى املجاورة وقتئذ لال�سقيط ،كانوا يتجمهرون بقلب
واحد واحد ويذهبون �إىل اجلبل ليجلبوا النطرون على ظهور اجلمال في�ساعد
بع�ضهم الآخر خوفاً من الرببر الذين كانوا يقطنون داخل اجلبال البعيد،ة وي�أتون
من وقت لآخر من جانب غرب النهر وي�سلبون من ي�صادفونهم ويقتادوهم �إىل
بالدهم .وملا اعتاد مقار الذهاب �إىل هناك مع �صحبه دعاه لهذه العادة �أهل قريته
با�سم مقار اجلمال.
وم�صادفة و�صل مع اجلموع ،الذين كانوا ب�صحبته ال�ستح�ضار النطرون �إىل
كنف �صخرة فوق الوادي ،حيث ناموا فوق احلفرة التي ا�ستخرجوا منها النطرون
بكرثة ...وب�سبب ما حاق به من تعب ،ا�ستغرق مقار يف �سبات عميق ،ويف ذلك
الليل ر�أى ر�ؤيا :ك�أن ان�سانا وقف فوقاً منه ،وهو مت�شح برداء يلمع مثل الربق
وكقو�س قزح ،و�سمعه يقول لهْ :
قف و�شاهد حول هذه ال�صخرة والوادي ،الذي
يف الو�سطْ .
الحظ ما تراه .ف�أجابه مقار ال يوجد �شيء �سوى مكان م�ستنقع ،كائن
�شمال الوادي وجبال حوله .فقال ملقار :هذا ما يقوله الرب �أُعطيك هذه االر�ض
لت�سكن فيها وتثمر ،وثمرك �سينمو وزرعك يتكاثر� .ستلد بنني روحيني ور�ؤ�ساء
ي�ستقون من ثدييك وي�صريون مدبّرين لل�شعوب ،و�أ�صلك يثبت على ال�صخر.

48

ن�ش�أة الرهبانية يف م�رص

يتمجد اهلل �إىل �أق�صاء الأر�ض
وال�شعب الذي تعظه بتعاليمك� ،أُبارك فروعه لكي ّ
ب�سبب ذكراك احلميدة .فانه�ض من �سباتك واتخذ طريقك ال�صاحلة .وت�أ ّمل ما
أ�صبحت كام ًال
�سمعته وما علمته .وبعد ذلك �سوف �أجت ّلى لك من جديد و�إذا �
َ
لفم .قال الرب .واحذر �أن تخرب �شخ�صا ما بالر�ؤيا ،التي
�أظهر لك و�أخاطبك فماً ْ
ر�أيت حتى تتم يف �أوانها.
فلما نه�ض الفتى مقار من �سباته حني طلع الفجرُ ،ذهل ّ
مفكرا يف ما قِيل له
ويف الر�ؤيا التي ر�آها ،لأنه ما كان اخترب �شيئاً من هذا القبيل .وقد الحظ عليه
رفقا�ؤه هذا التغيري .وملا �س�ألوه عن الذهول الذي اعرتاه مل يكن ُيجيبهم ب�شيء.
وبعد ثالثة �أيام رجع من جبل النطرون �إىل بيته ،فر�أى الزوجة قد اعرتتها
حمى (حمة) ،وقبل �أن يفارقها فارقت احلياة ب�سالم .ثم اعتزل خارج قريته ،ثم
مكدر ،وردت حكايته يف
غي مق ّره و�سكن يف مكان �آخر ،حيث �أزعجه حادث ّ
ّ
�سريته ،وانتهى �أمره بظهور براءته .ويف الليلة التالية ،تراءى له ال�شاروبيم الذي
كان قد جت ّلى له يف املرة الأوىل وذ ّكره مبا كان ،فتبع مقار املالك .وبعد يومني دخال
وحتول من هنا وهناك ي�شاهدان اجلبل .فقال �أبو مقار� :أ�س�ألك يا �س ّيدي �أن
اجلبل ّ
تخربين عن املكان الذي �أ�سكن فيه؟ لأين بالت�أكيد ال �أدري �شيئاً عن هذه البقعة.
فقال له ال�شاروبيم :هوذا املكان الذي �أمامك �إخرت الأ�صلح لك .فقط احرت�س من
لدت ف�س�أ�ست�أنف زيارتي لك ح�سبما
الأرواح ال�رشيرة والفخاخ الرديئة ،و�إذا ُج َ
ي�أمرين الرب .وبعد �أن ق�ضى �أنبا مقار جملة �أيام ي�شاهد اجلبل دائراً به ،و�صل
�إىل مطلع مكان امل�ستنقع الذي يكتنف �أماكن االرتفاع حتى تكون املاء قريبة منه،
و�سكن يف ال�صخرة وحفر فيها مغارة وا�ستقر فيها مدة �أيام ثم اتخذ طريق االماكن
ال�صحراوية ،وا�ستقر فيها هادئا ،ثم �صعد �إىل �أعلى ال�صخرة الكائنة يف اجلنوب،
و�سكن فيها لأنه بال نزاع .كان احل ّرا�س ي�ضايقونه ،وهم الذين ي�ستخرجون
النطرون حيث كان الرببر قد قتلوا الع�ساكر.
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وبعد ما ا�ستقر هنالك زمناً ما ،حفر مغارتني يف ال�صخرة ،وجعل يف �إحداهما
خيمة يف اجلهة ال�رشقية لريفع فيها الذبيحة االلهية ،وا�ستقر فيها جال�ساً منهمكاً
بال�صالة و�ضافراً ال�سالل واملقاطف ،التي كان ي�صنعها وي�س ّلمها للحرا�س ،الذين
يتوجه من
كانوا يبيعونها وي�ستح�رضون له ما يحتاجه من امل�ؤونة .وكان مقار ّ
م�سكنه �أو ًال �إىل مكان امل�ستنقع لي�ستقي املاء ،لأنه مل يكن قد حفر بئراً بعد ،ولكن
�رسعان ما جذب حوله تالميذ عديدين ،حفروا لهم قاليل يف اجلبل .وكان من
بني ه�ؤالء التالميذ �شابان روميان هما :مك�سيمو�س ودوماديو�س ،جعلتهما الق�صة
�إبني فالنتيان وقد توفيا ب�رسعة .وملا تُوفّيا ُدفنا قرب املغارة ،وقد �سكن بع�ض
الرهبان مكانهما .لهذا ُدعي املكان با�سم �صومعتي الروميني.
غي �إقامته مرة �أخرى ،وذلك
على �أن مقار قد �ش ّيد يف هذا املكان كني�سة .وقد ّ
لأن ال�شاروبني تراءى له وقد جذبه �إىل �أعلى ال�صخرة الكائنة جنوب امل�ستنقع،
الواقع �إىل الغرب من البئر .وعند هذا الوادي قال له� :أ�رسع وا�رشع �أن جتعل لك
م�سكناً تبني عليه كني�سة يف هذا املكان .لأنه بال نزاع �أن �شعباً غفرياً �سي ّتخذون
هذا املكان لهم بعد زمن ما .ولذلك ّ
توطن فيه ،حتى يوم انتقاله �إىل ال�سماء،
و ُدعي با�سمه لأنه �أكمل فيه حياته .وكان قد حفر فيه حفرة دفن فيها.
لهن �أديرة �أخرى �أي�ضاً ،غري �أن جميعها مل تكن
وب�سبب كرثة تالميذه� ،إ ْب ُت ْ
نيت َّ
تابعة له ،لأن بع�ضهم ا�شتعلوا بغريته ال�صاحلة �أثناء ما كان ح ّياً ،و�سكنوا بعيداً عنه
يف �أماكن �أخرى .وملا جاء �آخرون بقربهم �أطلقوا على �أديرة االخرى ا�سماءهم
وهم� :أنبا يوحنا الق�صري تلميذ �أنبا �أموي و�أنبا ي�شوى تلميذ �أنبا بي�شو.
�أما الوثائق القبطية ف�إنها تخربنا عن �أديرة �أخرى تقع يف �شيهيت ،و�إليك ما ورد
منها يف �سرية �أنبا يوحنا الق�صري ،حني طر�أ على فكره� ،أن يرتهنب� ،إذ �أوحى اهلل
م�ؤ ّيداً ميله الرهباين خماطباً �إياه قائ ًال� :أخرج من �أر�ضك ومن �أهلك وتعال �إىل
جبل النطرون الذي هو �شيهيت ،املكان الذي توزن فيه القلوب والأفكار باملبادئ
احلقة ح�سب تف�سري ا�سمه .املكان الذي يوجد فيه امللح الروحاين ،الذي يتبل
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فتوجه �إىل ال�شيخ �أنبا �أمون الذي �ألب�سه لبا�س الرهبنة ،بعد �أن اختربه
النفو�سّ .
و�أحنى هامته جلملة جتارب� ،أ�شهرها اخلا�صة ب�إرواء العود اجلاف ف�أورق و�أثمر،
ودعي �شجرة الطاعة لأنه كان من قبل عوداً ياب�ساُ زرعه �أنبا �أموي يف الربية،
وك ّلف يوحنا ي�سقيه حتى �أفرع ،يف حني �أن املاء كان بعيداً عن قاليته وقطعة
اخل�شب كانت مغرو�سة يف ال�صحراء على بعد  12مي ًال منها (القالية) ،وعلى
ني يف هذا املكان دير با�سمه.
مرور الزمن بُ َ
وقد جرى احلديث عن بناء هذا الدير مبا يلي:
�إن �أنبا �أموي دعا يوحنا وقال له :يا يوحنا يا ولدي ،عندما �أفارق هذا العامل
تعال وا�سكن يف املكان الذي غر�ست فيه ال�شجرة ،لأنه �سيكون بوا�سطتك يف هذا
املكان قربان م�ستمر وطاهر ومقبول يف عيني اهلل .لأن هذه ال�شجرة التي بف�ضلك
�أخرجت فروعاً ،هي ا�ستهالل غنى ،هي عبارة عن � ّرس الأنف�س التي تخل�ص
بوا�سطتك يف هذا املكان ،وجتعل لك ذكرى دائمة لدى اهلل .وملا �أ�صبح �أبونا يوحنا
وحيداً �إنطلق �إىل مكان ال�شجرة ح�سب كالم �أبيه و�صنع مغارة �صغرية فيه وا�ستقر
فيها وكان ي�صوم طويال ويزداد يف ن�سكياته وعباداته.
وملا �صعد �إىل هذا املكان �شاهده الإخوة وقد �أ�صبح كقطعة من خ�شب جافة
لذعتها النار .وبوا�سطة تقواه و�شهرتها اجتمع جمهرة كثرية من الإخوة ليحذوا
حذوه ،ولينهلوا من نهله العذب الف ّيا�ض وليقتدوا ب�سريته االجنيلية الطاهرة
وال�سكنى على مقربة منه ،لأنهم جميعاً ي�سعون وراء احلياة املثالية الطاهرة ،التي
حتولت الربية �إىل
تبغي املحبة وال�سالم .وكان يقابلهم بب�شا�شته املعهودة .ولهذا ّ
مدينة امل�سيح ،والأر�ض �أنتجت ثالثني و�ستني ومائة ملجد الثالوث الأقد�س...
وتوجه �إىل
وملا خ ّرب الرببر دير �شيهيت ،ترك يوحنا الق�صري هذه ال ّربية ّ
القلزم ،وهنالك بنى ق ّالية على مثال قالية �شيهيت.
و�أورد بالديو�س عن نرتيا �أنه كان بها �سبعة خمابز ت�ستعمل لتغذية االخوة
متوحد متف ّرقني يف الربية :وكانت توجد كني�سة حتتوي على
وكان يوجد ّ 600
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ثالث نخالت مع ّلق يف كل واحدة منها كرباج جللد الل�صو�ص واخلاطفني .وكان
يوجد بقرب الكني�سة م�ضيفة للغرباء الذين كان ميكنهم �أن ميكثوا يف ال�ضيافة
�سنتني �أو ثالثة �إن راموا .وكانوا ميار�سون عم ًال من اال�سبوع الثاين حل�ضورهم.
وكان يوجد يف هذه امل�ضيفة �أطباء وقطاطربة ،وكان يباع فيها م�رشوب و ُي�رشب
اخلمر.
وكان الرهبان يجتمعون يف الكني�سة مرة كل ا�سبوع وذلك يف يوم الأحد،
وكان يوجد ثمانية كهنة اخت�صوا بخدمة هذه الكني�سة .والأول فيهم كان يف
مكنته �أن يرفع الذبيحة الإلهية ويقوم بالوعظ.
حوادث نهب

 -1ومن �أول حوادث غارات �ش ّنها الرببرعلى هذه الربية وورد ذكرها يف
العهد القبطي ،حدثت قبل وفاة القدي�س �أر�سانيو�س بخم�سة وثالثني عاماً� ،أي
حوايل �سنة  410يف زمن البطريرك ثاوفيل�س من  412 - 385ويظهر �أن الرهبان
رحلوا منها عند ظهور الرببر فيها للمرة الأول  .410ومل يبقَ فيها على وجه
الرتجيح� ،سوى القدي�س �أر�سانيو�س ،الذي �أقام يف اجلبل وحده ،وظل هناك
متوك ًال على اهلل.
املدججني بال�سالح ،وكان مير
ويروى �أن هذا القدي�س كان مي ّر على الل�صو�ص ّ
من �صفوفهم دون �أن ي�شعر به لأن اهلل كان معه.
 - 2ويف �سنة  430وقعت الغارة الثانية على هذه ال ّربية الآمنة ،وذلك يف عهد
البابا كري ّل�س الأكرب امللقّب بعامود الدين ،البطريرك  24من �سنة  435- 404م.
وقد ذكر يف �سرية القدي�س ار�سانيو�س� ،أن عهده ُيعترب العهد الذهبي للرهبنة
يف هذه الربية� ،إذ كانت الربية عامرة بالرهبان االتقياء ،الذين كانوا يتوافدون
عليها من كل حدب وكل �صوب ،وكانوا يع ّمرون القاليا .وبذا �أ�صبحت هذه
الربية جنة فيحاء� .إ ّال �أن جنمها �أخذ يف الأفول منذ الفتح العربي .وميكن اعتبار
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عدد اخلم�سة الآف نا�سك الذين ذكرهم بالديو�س ،هو �أق�صى عدد و�صل �إليه
تعداد الرهبان يف هذه املنطقة يف ع�رصها الذهبي.
� - 3أما الغزوة الثالثة فقد وقعت يف الن�صف الثاين من القرن اخلام�س ع�رش
يف عهد ديو�سقورو�س البطريرك اخلام�س والع�رشين  .449- 435فقد ورد يف
�سرية القدي�س مو�سى ،وهو من الرهبان الذين ا�ست�شهدوا يف �صحراء �شيهيت،
وذلك �أنه كان يف ريعان �شبابه يف �أول القرن اخلام�س ،و�أنه عندما كرب و�أ�صبح
�شيخاً �أتى الرببر وقتلوه هو و�آخرين.
 - 4والغزوة الرابعة كانت يف عهد البطريرك اخلام�س والثالثني وذلك يف �سنة
� ،575سمع الرهبان القاطنني بهذه املنطقة �صوتاً من ال�سماء يقول لهم «الفرار
إنق�ض الرببر على
الفرار» فعمل �سكان هذه الأديرة على الفرار .وعلى �أثر ذلك � ّ
الأديرة وخ ّربوها تخريباً ،وقد �أحزن هذا الأمر البطريرك حزناً عظيماً ،علماً ب�أن
جانب عظيم
هذه الأديرة قد حظيت بعطف االمرباطور زينون ،الذي كان على ٍ
من الطيبة واالميان واحللم و�سعة ال�صدر ،حيث �أمر �أن ُينقل �إىل دير �أبو مقار
جميع ما يحتاج اليه الرهبان من قمح ونبيذ.
وحدث �أن زار �أنبا بنيامني البطريرك الثامن والثالثون  656- 617م .ملا زار
مي�ض
�أديرة وادي النطرون حوايل عام  630وجد �أن رهبانه قليلو العدد ،حيث مل ِ
�أقل من ن�صف قرن على احلادث املر ّوع الذي �أ�رشنا �إليه �آنفاً.
االديرة قبل الفتح العربي

ن�ش�أة الأديرة

 - 1اختلف امل�ؤرخون يف عددها ،ومر ّد هذا االختالف ال يرجع �إىل عدد
هذه املن�شئات نف�سها ،و�إمنا يرجع �إىل اختالف ما كان يطلق عليه ا�سم دير يف
تلك الع�صور املختلفة .فالأديرة الأوىل التي �ش ّيدت يف تلك الع�صور ،مل تكن
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كالأبنية احلالية ،التي يف وادي النطرون والتي هي عبارة عن ح�صون منيعة ،ال
ميكن اقتحامها �إ ّال على �أزيز املدافع.
 - 2كانت �أبنية الأديرة يف بدء ن�ش�أتها تنحت يف اجلبال �أو تُ�صنع من الق�صب
�أو فروع اال�شجار .وكانت كل جمموعة من هذه �سواء كربت �أو �صغرتُ ،يطلق
عليها �إ�سم الدير .ويت�ألف �أع�ضاء هذا الدير من جمموعة من الرهبان ،يقام
عليهم رئي�س يختارونه فيما بينهم وم�ستودعاً حلفط امل�ؤونة ومكاناً لإيواء ال�ضيوف
يرجح
الغرباء ،الذين كانوا يرت ّددون على الأديرة بق�صد الزيارة والربكة .مما ّ
ا�ستتباب احلالة يف هذه االنحاء.
ولكن ملا ا�ضطربت االحوال ب�سبب قبائل الرببر ،الذين كانوا ُيغريون على
تلك الأماكن� .رشعت كل جمموعة يف ت�شييد برج لالحتماء فيه �إذا ما �أغار عليهم
ويرجح �أن هذه الأبراج كانت فاحتة عهد باالبنية ،التي انتهت يف �أطوارها
الرببرّ .
�إىل �إن�شاء الأديرة احلالية بالكيفية التي ن�شاهدها يف وقتنا احلايل .والتي ال يخلو
دير منها من وجود برج يلتجيء اليه الرهبان اذا ما داهمهم خطر العدو مقبال
�إليهم.
 - 3ويروي �أحد امل�ؤرخني �أنه ،يف عهد البطريرك �أنبا �شنودة� ،أ�صلح دير
القدي�س �أبو مقار و�أحاطه ب�سور منيع.
 - 4و�أول معلومات و�صلت �إلينا عن الأديرة يف عهدها الأول ما ذكره
العالمة روفان ،الذي زار برية �شيهيت �سنة  372م .ومما رواه� :أن عدد �أديرتها تبلغ
اخلم�سني ديراً.
فقدر عدد رهبانها بخم�سة �آالف.
�أما بالديو�س الذي زار م�رص �سنة  387مّ .
وعلى هذا يكون متو�سط عدد الرهبان يف كل دير مائة راهب.
ولكن يبدو �أن عدد الرهبان الذين �أ�شار �إليهم روفان ُمبالغ فيه �إذ �إن عددهم بلغ
يف منت�صف القرن ال�ساد�س امليالدي نحو  3500راهب.
� - 5إن عدد الأديرة امل�أهولة االن بوادي النطرون هو �أربعة وهي دير �أبو مقار،
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والأنبا ب�شوي ،وال�رسيان وال�سيدة برمو�س (وهو دير ابني فالنتيان االول - 364
 375م .مك�سيميانو�س ودوماديو�س).
ومن طراز هذه االديرة يوجد ما يقرب من  30ديراً فيكون جمموعها ما يقرب
من  34ديراً وهذا العدد يقرب مما ذكره الأب �شينو يف كتابه «قدي�سو م�صر».
 - 6هذا وقد كتب �أحد قواد جي�ش بونابرت بحثاً عن �أديرة وادي النطرون يف
القرن الرابع امليالدي �إ ّال �أن ال�صوامع املعدة لإقامة الرهبان فيها ،ال بد �أن يكون
جتدد بنا�ؤها مرات كثرية بعد ذلك العهد .ويوجد بني هذه الأديرة ثالثة مربّعة
قد ّ
ال�شكل يرتاوح �أكرب �أ�ضالعها بني  142,5 - 98مرتاً ويرتاوح �أ�صغر �أ�ضالعها بني
 58و  68مرتاً ويبلغ ارتفاع جدران الأ�سوار  13مرتاً على �أقل تقدير و�سمكها بني
� 2,5إىل  3مرت وبالق�سم العايل منها مم�شى عر�ضه مرت .والأديرة لي�س لها �سوى
مدخل واحد وهذا املدخل �ضيق منخف�ض فارتفاعه ال يزيد على مرت واحد وعر�ضه
مك�سو جميعه ب�أحزمة
 3/2مرت والباب كثري ال�سمك ويقفل من الداخل وهو
ّ
عري�ضة من احلديد .ويف داخل كل دير ،برج مربع ال�شكل ي�صل �إليه الإن�سان
مبعرب متح ّرك .ف�إذا ُرفع ال ميكن الو�صول �إليه .وطول هذا املعرب خم�سة �أمتار
وارتفاعه عن �سطح الأر�ض حوايل  6,5مرت ويرفع املعرب بوا�سطة حبل �أو �سل�سلة
تلتف بتحريك دوالب كدوالب رفع الأثقال �أو بكرة البئر .والأديرة الثالثة القائمة
بجوار البحريات بها �آبار عمق الواحد منها  18مرتاً وما�ؤها عذب .والدير الرابع
وامل�سمى بدير مقار لي�س به �سوى بئر واحدة ما�ؤها ماحلة .ولكن على بعد  400مرت
تقريباً توجد بئراً �أُخرى ما�ؤها عذب .ويوجد يف دير الربمو�س  9رهبان ،ويف دير
ال�رسيان  18ويف دير الأنبا بي�شوي  12ويف دير القدي�س مقار .»20
حالة الأديار بعد الفتح
ومن امل�ستح�سن �أن منر مبا ّ
�سطره يراع امل�ؤرخ العربي وهو املقريزي ،الذي
د ّون عن برية �شيهيت ح�سبما �سمعه يف ع�رصه ،حيث قال� :إن وادي هبيب
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(النطرون) ،كائن يف اجلانب الغربي من م�رص بني مربوط والفيوم ،وقد اتخذ
ا�سمه من حبيب بن حممد من قبيلة فزادة وهو �أحد �أ�صحاب النبي!! ظهر يف
فتح مكة واعتزل يف هذا الوادي على �أثر الثورات التي احتدمت �ضد اخلليفة
عثمان (بن عفان) .وقد ُ�س ّمي هذا الوادي وادي امللوك! ووادي النطرون وبرية
�شيهيت و�صحراء الإ�سقيط وميزان القلوب.
ينتج من هذه الأر�ض جملة حما�صيل ق ّيمة مثل :النطرون الذي يجلب مبالغ ال
ي�ستهان بها ،وامللح ال�سلطاين (�إي النطرون الأحمر) وي�شبه �شكله �شكل الرخام.
ويف هذه الربية معمل قدمي للزجاج .ومن منتجاتها االخرى ورق الربدي الذي
ي�ستعمل ل�صناعة احل�رص والزنك وحجر الن�رس ،الذي هو عبارة عن طني الفخار
اال�صفر وهو ّ
ملطف اللآم املعدة.
يتكون من م�ستنقع طوله
ويف هذا الوادي يرى نبع ي�س ّمى عني الغراب ،حيث ّ
 15ذراع وعر�ضه خم�سة .هذا النبع ما�ؤه �شفاف موجود داخل مغارة و�سط اجلبل،
ال يعلم من ي�أتي وال �إىل �أين يذهب  .وكان عدد الأديرة يف هذا الوادي يف وقت
ما ،مائة دير ،مل يتبق منها �إ ّال �سبعة ،متتد نحو الغرب على طول الربية التي
تف�صل البحرية من الفيوم .وكل هذه امل�سافة ي�شغلها الرمل النا�شف والبحريات
املاحلة و�صحارى مر ّوعة خالية من املاء.
ورهبان هذه املقاطعة ال ي�رشبون �إ ّال من مياه الآبار ،وم�سيحيو م�رص يقدمون
لهم ال�صدقات واخلبز املحتاج �إليه يف �إقامة القدا�س ،وقد انحطت اليوم هذه
الأديرة من ازدهارها القدمي .و�إذا لزم ت�صديق الكتبة الكن�سيني ،فقد خرج من
الرهبان للقاء عمرو بن العا�ص وال�سالم عليه عند رجوعه من ا�سكندرية
�سبعون �ألف ًا منهم ،يطلبون حماي ًة لهم و�أديرتهم .وقد قبل هذا القائد �س�ؤلهم
و�س ّلمهم براء ًة حمفوظة عند ه�ؤالء الرهبان ،ومنحهم �أي�ضاً اخلراج املربوط على
الوجه البحري .وقد فاق هذا اخلراج يف �سنة على خم�سة �آالف �أَردب واليوم ال
ي�صل �إىل مائة �أَردب.
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و�أ�شهر هذه االديرة هو دير مقار الكبري ،الذي يف اخلارج عنه ت�شاهد عدة
�أديرة خربة.
وكان رهبان القدي�س مقار يف وقت ال يعرتفون بالبطريرك� ،إن مل ي�أت بعد
تكري�سه يف اال�سكندرية �إىل ديرهم ويقيم فيه .وقيل �أنه كان يحتوي على
خم�سة ع�رش �ألفاً من الرهبان ي�سكنون فيه ،واالن ال يوجد منهم �إ ّال عدد قليل.
والقدي�سون با�سم مقار ثالثة �أ�شهرهم الذي بنى هذا الدير ،ثم بعده مقار
اال�سكندري .و�أخرياً مقار اال�سقف.و�أج�سادهم حمفوظة داخل ثالثة توابيت،
يحج �إليها امل�سيح ّيون ويو ِّقرونها .وحمفوظ �إىل اليوم يف هذا الدير عهد
ّ
(مر�سوم) عمرو ،الذي يهب فيه هذا القائد لرهبان وادي هبيب اخلراج املربوط
على م�رص ال�سفلى .وقد حتققت ذلك ب�شهادات عيانية.
ني يف عهد ق�سطنطني بن هيالنة .وقد كان يف
وقيل �إن دير يوحنا الق�صري بُ َ
وقت مزدهرا يحتوي على عدد كبري من الرهبان ،واالن ال يوجد من هذا العدد
�سوى ثالثة.
ودير القدي�س يوحنا كاما وهو قريب من دير �إيليا ،ودير �إيليا هذا خا�ص باحلب�ش.
وقد كانت جنارة هاتني العمارتني قد قر�ضتهما العثة ،وقد تداعت كلتاهما ومل يبق
منها االن �إال املعامل� .أحبا�ش اعتزلوا يف دير العذراء امل�س َّمى �سيدة يوحنا الق�صري،
وهو دير �صغري كائن بقرب دير القدي�س يوحنا الق�صري .ودير القدي�س نوب املجاور
له ا�ستحال الآن �إىل الدمار.
وعلى م�سافة غري بعيدةُ ،يرى دير الأرمن اخلراب �أي�ضاً ،ودير �أنبا بي�شوي
يقرب جداً من هذا االخري .وهو عظيم جداً ومو�ضع احرتام كثري من امل�سيحيني.
وي�سمع �أن بي�شوى هو �أحد املتوحدين ال�شهريين ،و�أنه ا�صطحب القدي�س مقار
يخ�ص امل�سيحيني
والقدي�س يوحنا الق�صري  .وبازاء ديره يوجد دير �آخر كان ّ
االرثوذك�سيني .ومن مدة ثالثمائة �سنة �سكنه الرهبان ال�رسيان ،واجلهة التي قامت
عليها هذه االديرة امتازت با�سم بحرية االديرة.
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ودير �سيدتنا الربمو�س ت�سمى با�سم العذراء مرمي ،يوجد فيه ب�ضعة رهبان
وجتاهه دير القدي�س مو�سى �أو مو�سى اال�سود وي�سمى �أي�ضا دير الربمو�س.
و ُيحكى �إن مك�سيمو�س ودوماديو�س �أبني امرباطور الرومان ،كان ا�ست�أذنهما
�أر�سانيو�س وهذا ملا ترك البالط انفرد يف برية �شيهيت ،حيث اعتنق ال�سرية
الرهبانية ومكث طيلة عمره بها .ويف �أثناء وجوده يف الربية ،التحق به االمريان
اللذان تكلمنا عنهما وا�ستمرا حتت �إر�شاده .وبعد وفاتهما بنى �أبوهما با�سميهما
ل�صاً
كني�سة الربمو�س ،والقدي�س مو�سى اال�سود كان من جن�س الرببر ،وكان ّ
وارتكب كثرياً من �سفك الدماء .وملا �صار م�سيحياً اعتنق ال�سرية الرهبانية ب�أعمال
املتوحدين يق�ضي ال�صوم الكبري بال غذاء.
كثرية حمكمة ،وكان من ّ
التعليق
هذا كل ما د ّونه املقريزي ،وفيه نرى �أدلة ق ّيمة �إىل جوار بع�ض �آراء خيالية،
ولهذا جنمل مالحظاتنا على �آرائه مبا يلي بيانه:
 - 1ذكر �أن عدد الرهبان الذين خرجوا ال�ستقبال عمرو بن العا�ص كانوا
� 70000ألفاً ،وهذا عدد مبالغ ،فيه �إذ مل يكن يف هذه املنطقة �أكرث من 3500
راهب يف �أوا�سط القرن ال�ساد�س امليالدي.
وملا زار انبا بنيامني البطريرك  38هذا الدير حوايل �سنة  630م� .أي قبل
الفتح العربي بزهاء ع�رشة �أعوام ،وجد به عدداً قلي ًال من الرهبان ب�سبب ما كانوا
يالقونه من الرببر .وي ّت�ضح من ذلك �أن عدد الرهبان ،الذين كان عددهم 3500
راهب ،قد نق�ص كثرياً قبل الفتح العربي.
 - 2وورد يف تاريخ البطاركة� ،أن �أنبا بنيامني هذا ،قد �أعاد بناء �أديرة وادي
النطرون وذلك يف عهد عمرو بن العا�ص.
يدم طوي ًال
حتول �إىل فردو�س مل ْ
 - 3وقيل �أن وادي النطرون �أو وادي هبيبّ ،
ب�سبب غارات البدو ،الذين نهبوا االديرة وخ ّربوا الكنائ�س و�أ�رسوا كثرياً من
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ويرجح
الرهبان� .أما بقيتهم فقد هربوا �إىل جميع انحاء القطر خوفاً على �أنف�سهمّ ،
عجل بوفاته.
�أن هذا احلادث �أ ّثر كثرياً يف نف�س البطريرك مرق�س الثاين مما ّ
 - 4ثم خلفه البطريرك يعقوب اخلم�سون ،وكان من رهبان دير القدي�س �أبو
مقار ،الذين و ّلوا الإدبار هاربني يف �إحدى الغارات التي �ش ّنها الرببر ...ومن ثَ ّم
جل�أ �إىل دير �آخر .وبعد قليل ر�أى ر�ؤيا حتثّه على الرجوع �إىل الدير .فعاد �إليه فعال
ومكث به �شطراً من الوقت� ،إىل ان ا�ستدعته العناية االلهية للبطريركية .ويف �أثناء
�إقامته بالدير �رشع يف بناء كني�سة على �إ�سم القدي�س �أنبا �شنودة .وملا �صار بطريركاً
انتهز الفر�صة لزيارتها و�إجناز العمل بها.
حتولت �أديرة وادي
 - 5ويف عهد انبا يو�ساب البطريرك الثاين واخلم�سونّ ،
النطرون �إىل جنة فيحاءّ ،
فحل بها العمران وعلى الأخ�ص دير القدي�س الكبري �أبو
مقار.
 - 6ويف عهد البطريرك �أنبا �شنودة اخلام�س واخلم�سون مبجرد �أن �رسى �إىل
م�سامع الرببر نب�أ عزم قدا�سة البطريرك لزيارة االديرة هذه ،نراهم قد ّ
وطدوا
العزم على نهبها وتخريبها� .إذ �سطوا على كني�سة القدي�س مقار ونهبوا كل ما فيها،
ثم طافوا ببقية االديرة وطردوا كل ما بها من الرهبان .وبهذا مل ّ
يتمكن البطريرك
من ح�ضور عيد الف�صح يف دير القدي�س �أبو مقار...
هذا وقد عانت هذه االديرة كثرياً من التخريب والتدمري فيما بعد.
 - 7مل مي ّيز املقريزي يف كتاباته بني نرثيا واال�سقيط ،يف حني �أن امل�ؤلفات
القبطية قد �أو�ضحت الفرق فيما بني اال�سمني� .إذ �إن اجلهة ال�شمالية من الوادي
ت�س ّمى جبل برنوج �أو نرتيا� ،أما اجلهة اجلنوبية (القبلية) تدعى �شيهيت.
ويف اجلهة ال�شمالية توجد �صومعة �آمون الذي �صار �أبا لرهبان نرتيا ومكان
املخابز والكني�سة وامل�ضيفة .وعلى ح�سب رواية بالديو�س �أنه كان يوجد يف هذه
البقعة خم�سون ديراً� .أما املقريزي فذكر وجود �أكرث من مائة دير ،كانت متتد من
ال�رشق اىل الغرب ،ومبا �أنها �أحاطت بالوادي فقد اختلطت ب�أديرة �شيهيت.
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 - 8وان القدي�س مقار الكبري �سكن �أو ًال يف اجلهة التي بنى فيها دير الربامو�س
ثم انتقل منها حيث �سكن يف اجلهة التي بها ديره احلايل.
� - 9إن كلمة برامو�س تعني دير الروم وال يزال هذا الدير عامراً بالرهبان.
 - 10ون�ستطيع �أن نق ّرر على �ضوء التطور يف نظام االديرة �أن منطقة وادي
النطرون �أو غريها من املناطق التي قامت فيها الرهبنة املختلفة كانت كالآتي:
�أ � -إن نظام ال�رشكة قام يف منطقة طيبة.
ب � -أما نظام ن�صف ال�رشكة فظهر يف وادي النطرون.
ج � -أما نظام الن�سك اخلال�ص فكان يف وادي عربة ،تلك املنطقة اجلرداء.
وقد ن�ش�أت م�شكلة متوين الرهبان التي كانت تدعو �إىل هلو�ستهم ،حيث كانوا
يعي�شون عي�شة �صارمة للغاية.
التوحد بد�أ �أوال كما حدث للقدي�س
على �أن من االمور البديهية �أن نظام ّ
�أنطونيو�س ،ثم بد�أ قيام التجمعات �إذ �إن كل جماعة يتكتلون معاً �إتقاء خلطر
البدو .ومن ثم ن�ش�أ نظام ن�صف ال�رشكة .غري �أن هذا النظام كان يع ّر�ض حياتهم
للغزوات املتالحقة مما �أ َّدى بهم �إىل ت�شييد الأديرة بحيث �أ�صبحت كالقالع
واحل�صون .وهنا ظهر نظام ال�رشكة وهو �أ�سمى الأنظمة الرهبانية .على �أنه بالرغم
من انت�شار نظام ال�رشكة ف�إنه يف كل زمان ومكان يوجد نظام الن�سك اخلال�ص...
م�ساحة الأديرة
اوال  -االديرة العامرة بالرهبان هي:
� -1أبو مقار وتبلغ م�ساحته  8000مرت مربع.
� - 2أنبا بي�شوي وتبلغ م�ساحته  11300مرت مربع.
 - 3ال�سيدة برمو�س وتبلغ م�ساحته  10700مرت مربع.
 - 4ال�رسيان وتبلغ م�ساحته  7000مرت مربع.
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ثانيا  -االديرة اخلربة كثرية جداً تبلغ الع�رشين نذكر منها:
� - 1أبو حنا الق�صري وم�ساحته  16000مرت مربع
 - 2يوحنا اال�سود وم�ساحته  15400مرت مربع.
 - 3االرمن وم�ساحته  3250مرت مربع.
 - 4دير اليا�س وم�ساحته 3300مرت مربع.
� - 5أنبا نوب وم�ساحته  2300مرت مربع,
� - 6أنبا زكريا وم�ساحته  5000مرت مربع.
 - 7الربمو�س وم�ساحته  3600مرت مربع.
ق�صدت من �إيراد هذه االديرة اخلربة ،لعل امل�س�ؤولني يهتمون ب�إعادة
وقد
ُ
ترميمها �أو على الأقل ترميم �أحدها ،ليكون ديراً منوذجياً ت�شيد فيه جامعة
الهوتية عظمى ،كالتي كانت �أيام انبا مقار الكبري ،تلك التي ح ّلت مكان جامعة
اال�سكندرية على �أثر غلقها �أيام ا�ضطهادات الرومان.
�أديرة البنات
منذ الع�رص الر�سويل الأول� ،أو باحلري منذ ت�أ�سي�س الكني�سة امل�سيحية االوىل،
جند �أن ر�سل ي�سوع امل�سيح له املجد قد اهت ّموا اهتماماً زائداً بالأرامل اللواتي
أمرهن ،وذلك بو�ضع نظام دقيق لالنفاق على
لهن من
يعولهن �أو يهتم ب� ّ
ّ
لي�س ّ
كل �أرملة م�شهو ٍد لها بال�صالح والتقوى ومل تتزوج �سوى مرة واحدة ( 1طيم 5
.)15 -13 :
ويروي الأب ي�سط�س يف كتابه موجز امل�سيحية �ص � 227أن الن�ساء �سبقن
الرجال يف تكوين جماعات ،منهن يع�شن عي�شة الن�سك ،بدليل �أن دميرتيو�س
الك ّرام يف القرن الثاين قبل ظهور نظام الرهبنة� ،أودع زوجته عند املتبتالت كما
عندهن قبل عزمه على اعتزال العامل.
�أودع �أنطونيو�س �أبو الرهبان �أخته
ّ
وك ّنا ّ
بيوتهن منفردات �أو جمتمعات ثالثاً �أو �أكرث.
يع�ش َن يف بادئ االمر يف
ّ
و ُيروى عن القدي�س باخوميو�س م�ؤ�س�س نظام ال�رشكة� ،أن �أخته ماري جاءت
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لتزوره مرة فلم ميكنها من ر�ؤيته ،وجاوبها بوا�سطة ّبواب الدير قائ ًال� :إعلمي �أنني
رغبت �أن تعي�شي عي�شتي،
تتكدري من عدم م�شاهدتي .ف�إذا ِ
على قيد احلياة ،فال ّ
فانا �آمر ببناء �صومعة عبادة لك� .إمتحني نف�سك وبعد ذلك يبني لك االخوة مكان
عبادة تعي�شني فيه منفردة .فخ�ضعت االخت لدعوة �أخيها .ف�أمر االخوة ببناء
�صومعة يف القرية على م�سافة قريبة من ديرتابني�سيا .فبنوها وجعلوا فيها هيكال
لي�شاطرن ماري يف عي�شتها
�صغرياً .وملا ا�شتهر خربها وافت جملة من العذارى
ْ
يو�سع عمارة ال�صومعة ويحيطها ب�سور.
التقوية ،مما حمل باخوم على �أن ّ
فكان هذا �أول دير بُني للراهبات ،وتاله دير �آخر بناه �أنبا باخوميو�س بقرب من
دير ت�سمينا يف �أخحيم (بانوبولي�س) ،وان تئودور (تادرو�س) تلميذه بنى بعد وفاة
معلمه ديراً للبنات بالقرب من دير بيبو (على مقربة من قنا) .كذلك �أقام �أنبا �شنودة
ديراً حتت رئا�سته.
وكان ال�شيوخ امل�س ّنون من الرهبان يتع ّينون خلدمة هذه االديرة يف بع�ض
االحيان .ثم انت�رشت �أديرتهن يف جهات كثرية ومل يبق لهن �سوى:
 - 1دير مار جرج�س.
� - 2أبو �سيفني (مرقوريو�س) مب�رص القدمية.
 - 3االمري تادر�س (حارة الروم ).
 - 4دير مار جرج�س والعذراء بحارة زويال وكلها بالقاهرة وعلى مقربة من امل�ساكن.
ذكر املقريزي �أنه كان مب�رص عدد كبري من �أديرة ،ويقول �أنها كانت عامرة باالبكار
من البنات الالئي تركن نعيم الدنيا ومباهجها ،وانزوين بني جدران تلك االديرة
يق�ضني بقية احلياة يف مزاولة ال�صوم وال�صالة والعي�شة ّ
التق�شفية لتطهري االبدان،
منهن يف �صفاء النف�س و�سمو الروح .ومن �أ�شهر تلك الأديرة ،الدير الذي
رغبة َّ
كان م�ش ّيداً بالقرب من كني�سة القدي�سة بربارة ،وكان عامراً بالبنات .ويروي �أنه يف
ع�رص البطريرك ال 46امل�س ّمى �أنبا ميخائيل (بني عامي  758 - 735م� ).أن هجم
جنود الوايل عبد امللك بن مروان على �أديرة الراهبات و�أ�رسوا منهن عددا كبرياً.
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ويقال �أن جنود عبد امللك بن مروان راود �إحداهن على نف�سها ،فاحتالت ودفعته
ب�أن ذكرت �أن لديها نوعاً من الدهن �إذا دهن منه �أي ان�سان ال يعمل فيه ال�سالح.
ولكي تثبت له حجة ما قالت ،جل�أت �إىل دهن رقبتها بهذا الزيت ثم مدّ ته �إليه
ف�رضبها ب�سيفه ف�أطار ر�أ�سها ِّ
مف�ضلة املوت على اخلطيئة .وقد زالت معامل هذا الدير
الآن ويغلب الظن �أن دير مار جرج�س للبنات هو داخل ح�صن بابليون وال زالت
بع�ض �أبوابه حتتوي على نقو�ش بديعة ترجع �إىل الع�رص الفاطمي».
٢1
�أديرة الراهبات احلالية
ومن �أديرة الراهبات العامرة الآن:
جدد بناءه الأنبا كريل�س اخلام�س البطريرك
 - 1دير العذراء بحارة زويلةّ ،
ال�سابق ،ولي�س هناك �شيء ي�ستحق �أن ُيذكر من الناحية الأثرية.
 - 2ديرالأمري تادر�س بحارة الروم ،والذي ولد يف القرن الثالث بناحية �آخائية
وتربّى يف ايراكيلية الواقعة على �ساحل البحر الأ�سود ،كان �أبوه م�سيحياً �إ�سمه
يوحنا من بلدة �شطب ب�أ�سيوط ،وا�سم �أمه �أو�ساوية وكانت وثنية .تع ّمد هذا االمري
وعمره خم�س ع�رشة �سنة وا�ست�شهد يف ع�رص دقلديانو�س.
ذكر علي با�شا مبارك يف كتابه اخلطط التوفيقية يف �سياق كالمه عن حارة الروم،
ما م�ضمونه �أن للبنات الراهبات ديراً بر�سم ال�شفاء ت ّربكاً بال�شهيد �صاحب الدير ،ال
�سيما امل�صابني ب�أمرا�ض ع�صبية وعقلية وكثرياً ما يفوزون بال�صحة والعافية.
 - 3دير �أبي �سيفني وقد و�صف هذا الدير ّ
العلمة بتلر يف كتابه اخلا�ص
بالكنائ�س والأديرة القبطية الأثرية ويف عام � 1912أعاد بناءه �أنبا كريل�س اخلام�س
وبه مق�صورة لأبي �سيفني وايقونة يرجع تاريخها �إىل �سنة  1758م.
 - 4ويف دير �أبي �سيفني يوجد دير �آخر للراهبات على �إ�سم القدي�س
جدد بناءه �أي�ضا �أنبا كريل�س اخلام�س .يدخل الزائر من الباب القبلي
مرقوريو�س ّ
فيج ُد عن ميينه �صورة للقدي�س �أنبا �شنودة.
 -٢دليل المتحف القبطي جزء  2ص 48
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د.جرج�س �إبراهيم �صالح

الرهبنة امل�سيحية كما ظهرت يف بادي �أمرها ،جت�سيد لنظرية ن�سكية و فكرة
فل�سفية قوامها التبتل والتع ّبد يف الرباري واجلبال ،بعيدا عن العامل يف حياة زهد
وفقر اختیاري .وا�ستخدمت كلمة رهبنة يف بادئ الأمر للتعبري عن حياة العزلة
الكاملة ،ولكنها ا�ستخدمت فيما بعد التعبري  cenobitic lifeعن حياة الكنويون
« ال�رشكة الرهبانية وعلى ذلك فقد ا�ستخدم اللفظ «الرهبنة» يف معناه الوا�سع
للتعبري عن احلياة التي عا�شها الن�ساك بعيدا عن العامل �سواء يف عزلة كاملة� ،أو
يف حياة �رشكة.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه :هل الرهبنة امل�سيحية ا�ستمدت �أ�صولها عن
الأنظمة الن�سكية التي ُعرفت عند هذه ال�شعوب قبل الع�رص امل�سيحي بقرون
عديدة عند الهنود وامل�رصيني القدماء والإغريق واليهود ؟ بدرا�سة ا�سم الرهبنة
امل�سيحية جند �أنها مل ت�ستمد �أ�صولها من �أنظمة الن�سك غري امل�سيحية ،التي �سبقتها،
ومل تنحدر عنها �أو تتطور منها ،بل جند ان الرهبنة امل�سيحية قامت على �أ�س�س
ت�صوفية تختلف عما �سواها .
�إجنيلية وروحانية ّ
وتقوم الرهبنة امل�سيحية على �أربعة �أ�س�س:
 -١البتولية - ٢ .الوحدة -٣ .التجرد - 4 .الطاعة.
�أوال  -البتولية Virginity :
مل تكن فكرة البتولية حدثا جديدا ا�ستحدثته امل�سيحية وانفردت به ،لكنها
عرفت منذ القدمي يف بع�ض النظم الدينية لدى �شعوب احل�ضارات القدمية
كامل�رصيني والهنود وال�صينيني  .كما عرفت بني �شعب اهلل يف العهد القدمي .ومن
�أمثلتها �إيليا و�ألي�شع النبيان اللذان �آثرا �سكنى اجلبال وحياة الوحدة ،ويوحنا
املعمدان الذي ذكر عنه « كان يف الرباري �إىل يوم ظهوره ال�رسائيل»
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لكن البتولية يف امل�سيحية مثلها الأعلى هو ال�سيد امل�سيح ،الذي عا�ش
ّ
بتوال وولد من بتول احتفظت ببتوليتها �إىل نياحتها .ويف ذلك يقول القدي�س
ايرونيمو�س «جريوم» تعليقا على �أن يوحنا التلميذ البتول هو الوحيد بني
التالميذ ،الذي م ّيز ال�سيد امل�سيح بعد قيامته حينما �أظهر ذاته لهم على بحر طربية
ومل يعرفْه �أحد منهم اال يوحنا« ،لأن البتول وحده عرف البتول ابن البتول».
(مذكرات يف الرهبنة امل�سيحية ملثلث الرحمات نيافة الأنبا ي�ؤان�س ا�سقف الغربية
�ص � ١٠ص . ) 46
وقد تكلم ال�سيد امل�سيح كلمات �رصيحة عن البتولية مظهراً ّ
عظم �س ُموها
وقد�سيتها  .فبعد حديثه اىل الفري�سيني عن قد�سية الزواج وعدم جواز الطالق
قال له تالميذه  « :ان كان هكذا �أمر الرجل مع املر�أة فال يوافق �أن يتزوج  .فقال
لهم لي�س اجلميع يقبلون هذا الكالم ،بل الذي �أعطى لهم ،لأنه يولد خ�صيان
ولدوا هكذا من بطون امهاتهم  ،ويوجد خ�صيان خ�صاهم النا�س ،ويوجد خ�صيان
خ�صوا �أنف�سهم لأجل ملكوت ال�سموات .من ا�ستطاع �أن يقبل فليقبل»(متی 19
خ�صوا �أنف�سهم لأجل ملكوت
 ،)12-10 :ووا�ضح �أن املق�صود باخل�صيان الذين ّ
ال�سموات جماعة املتب ّتلني ،الذين رف�ضوا الزواج �إراديا من �أجل الرب� .أ�ضف
�سموه �إىل �أن يكون عطية �إلهية « بل الذين �أعطى لهم».
اىل هذا �أن الأمر ي�صل يف ّ
�سموها
والقدي�س بول�س الر�سول ّ
يتحدث عن البتولية حديثاً ف ّيا�ضاًّ ،
يبي فيه ّ
وقوتها وفاعليتها .بل �إنه ر ّوج لهذا املبد�أ ،ومت ّنى لو �أن اجلميع �أ�صبحوا بتولني «
ّ
ح�سن لهم �إذا لبثوا كما �أنا � ..أريد �أن تكونوا
�أقول لغري املتزوجني وللأرامل �أنه ٌ
هم  ،غري املتزوج يهتم فيما ير�ضي الرب ،و�أما املتزوج فيهتم فيما للعامل
بال ّ
كيف ير�ضي امر�أته� .أذا من ُز ّوج فح�سناً يفعل ،ومن ال ُيز ّوج يفعل �أح�سن»
(1كورنثو�س ) ۳۸،۳۳،۳۲،8 : ۷
واحلق �أن موجة �شديدة من احلما�س للبتولية اجتاحت امل�ؤمنني منذ فجر
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امل�سيحية املبكر ،حتى �إن بع�ض الأزواج والزوجات من فرط حما�سهم للبتولية
وت�سامياً منهم عن اجل�سد امتنعوا عن املعا�رشات الزوجية ،وعا�شوا مع بع�ضهم
البع�ض ك�إخوة و�أخوات (مذكرات يف الرهبنة امل�سيحية املثلث الرحمات نيافة
الأنبا ي�ؤان�س ا�سقف الغربية �ص  .)44 ،43وقد �أو�ضح القدي�س يوحنا الرائي
نظرت و�إذا خروف ٌ
واقف على
مركز البتوليني يف �سفر الر�ؤيا حينما يقول« :ثم ُ
جبل �صهيون ومعه منة و �أربعة واربعني �ألفا ،لهم �إ�سم �أبيه مكتوباً على جِ باههم
ّ ..
يرتنون ترنيمة جديدة �أمام العر�ش ،وامام الأربعة حيوانات وال�شيوخ ...
يتنج�سوا مع الن�ساء لأنهم �أبكار( ».ر�ؤ  .)5-1 :14وهذا
ه�ؤالء هم الذين مل ّ
الكالم ُيظهر عظم امتیاز البتولية� ،إذ يظهرهم �أنهم مالزمون للم�سيح ،يتبعونه
حيثما ذهب وينفرون برتنيمة مل ي�ستطيع �أحد �أن يرددها .ولقد مدح �آباء الكني�سة
العفة و�أبانوا قد�سيتها .ونظروا للزواج على �أنه �شئ جيد ي�أتي يف ال�سمو بعد
التب ّتل ،ومن �أمثلتهم بوليكاربو�س و�أغناطيو�س وهرما�س و�إیربناو�س واكليمن�ض�س
اال�سكندری ومیتوديو�س �أ�سقف �صور ،الذي ا�ست�شهد عام  341م وكتب كتابا
رمزيا يف هذا ال�صدد �أ�سماه «وليمة الع�رش العذارى» .ويقول �أمربو�سيو�س
�أ�سقف میالن لأخته مر�سلينا «لي�ست البتولية م�ستحقة املديح من حيث انها توجد
يف ال�شهداء ،بل لأنها هي نف�سها ت�صنع ال�شهداء ....لقد ا�ستح�رضت البتولية
من ال�سماء ما ميكنها من �أن حتاكيه على الأر�ض» (مذكرات يف الرهبنة امل�سيحية
ملثلث الرحمات نيافة الأنبا ي�ؤان�س ا�سقف الغربية �ص .)53 - 40
ثانيا  :الوحدة واالنفراد
امليل �إىل حياة الوحدة يف ال�صحاري واجلبال والأماكن النائية ،بد�أ يظهر منذ
وقت ّ
مبكر يف تاريخ الكني�سة امل�سيحية .و يقول امل�ؤرخ مكني  Makeanيف كتابه
 Christian Monasticism in Egyptمنذ ايام امل�سيح ،كان امل�سيحيون على
علم ب�شعور االعتزال عن العامل.
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تقوى منذ وقت مبكر نتيجة اال�ضطهادات؛ التي �ش ّنتها الدولة
وهذا االجتاه ّ
كمثل �أعلى للم�ؤمنني �أوجدت هذه
�ضد امل�سيحية النا�شئة .وحياة ال�سيد امل�سيح ٍ
الرغبة و�أيقظتها و�أ�شعلتها ،فكثريا ما كان ال�سيد امل�سيح ينفرد يف اجلبل وي�صلی
(مر ، 46 : 6ولو .)۱۲ : 6وجدير باملالحظة �أن ال�سيد امل�سيح قبل البدء يف خدمته
الكرازية اقتاده الروح �إىل الربية ،حيث �أم�ضى �أربعني يوما هناك (لو )2- 1 :4؛
كما كان ل�سرية ايليا ويوحنا املعمدان و القدي�س بول�س الر�سول �أثر على الفكر
امل�سيحي يف هذه الناحية .وال عجب �أن جند القدي�س بول�س الر�سول يف ر�سالته
للعربانيني ميتدح من عا�شوا يف الرباري واجلبال واملغائر و�شقوق الأر�ض .فقال
بعد ان ا�ستعر�ض بع�ض ابطال االميان «وهم مل يكن العامل م�ستحقا لهم  ،تائهني
يف براري وجبال ومغائر و�شقوق الأر�ض» (عب )39 - 32 : 11
ويقول ال�شيخ الروحاين القدي�س يوحنا �سابا « �أقطع حديثي مع النا�س
لأحتدث معك� ،أغلق بابي لتفتح انت يل بابك � ،أحرم نف�سي من ال�شم�س الطبيعية
لت�رشق انت يل يا �شم�س الرب و ال�شفاء يف �أجنحتها» ( .مذكرات يف الرهينة
امل�سيحية ملثلث الرحمات نيافة الأنبا ي�ؤان�س ا�سقف الغربية �ص .)56- 53
ثالثا  :التجرد
لقد ر�سم ال�سيد امل�سيح مبد�أ التجرد وو�ضع اىل جانبه اجلزاء بدعوته �إيانا �إىل
ترك مقتنيات هذا العامل لرنث ا�ضعافها يف ال�سماء ،فيقول « :كل من ترك بيوتا �أو
�أخوة �أو �أخوات �أو �أبا �أو �أما �أو امر�أة �أو �أوالدا �أو حقوال من �أجل ا�سمي ي�أخذ مئة
�ضعف ،و پرث احلياة الأبدية» (مت  )۲۹ : ۱۹كما قال لل�شاب الغني « يعوزك
�أي�ضا �شيء ،بع كل مالك ووزّعه على الفقراء فيكون لك كنز يف ال�سماء وتعال
اتبعني» (لو .)25- 18 : 18
والر�سول بول�س بكتاباته على الرغبة يف حياة التجرد ،فهو مل ُي ْن ِه فقط عن
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حمبة املال مو�ضحا �أنها � ٌ
أ�صل لكل ال�رشور ،وطلب اىل امل�ؤمنني �أن يهربوا منها
(اتي  ،)۱۱ ،۱۰ :بل قال «لأننا مل ندخل العامل ب�شئ ووا�ضح اننا ال نقدر �أن
نخرج منه ب�شئ  ...فان كان لنا قوت وك�سوة فلنكتف بهما» (اتي � ، )۷ : 6أما
الآباء القدي�سون الن�ساك فقد عا�شوا حياة التج ّرد وتركوا لنا �أقواال ذهبية و�ضعوا
فيها النقاط فوق احلروف ،مظهرين �أهمية حياة التجرد من املقتنيات  .ويقول
القدي�س يوحنا التباي�سي (الأ�سيوطي) يف ر�سالة له عن التدابري الروحية «ان مل
يبد�أ الإن�سان بالتجرد عن املقتنيات ،ال ميكن �أن يتج ّرد عن �آالم الأفكار الردينة،
و�أن مل يتجرد عن حركات االالم ال�سمحة ،ال يقتني نقاوة النف�س التي هي مبد�أ
�سرية الإن�سان اجلديد»( ،مذكرات يف الرهبنة امل�سيحية ملثلث الرحمات نيافة
الأنبا ي�ؤان�س ا�سقف الغربية �ص ) ٩١ . ٥٧
رابعا  :الطاعة
الطاعة كف�ضيلة م�سيحية �أمر معروف و م�س ّلم به  ...وال�سيد امل�سيح كمثل
�أعلى للب�رشية �أظهر الطاعة يف �شخ�صه الإلهی املبارك .يقول القدي�س بول�س
الر�سول عن ال�سيد امل�سيح «مع كونه ابنا تعلم الطاعة» (عب « ،)٨ : 5و�إذ وجد
يف الهيئة كان�سان ،و�ضع نف�سه و�أطاع حتى املوت موت ال�صليب» (يف .)٢ : ٨
م�صر مهد الرهبنة امل�سيحية
من الأمور املتفق عليها بني العلماء والدار�سني ،ان الرهبنة امل�سيحية ظهرت
وازدهرت يف م�رص قبل غريها من �أجزاء العامل امل�سيحيّ .
ولعل هناك عدة عوامل
هي ال�سبب يف ذلك:
 - 1طبيعة م�صر اجلغرافية
م�رص عبارة عن واد �ضيقُ ،تيط به ال�صحاري والقفار من ال�رشق والغرب.
�إن هذا املنظر يبعث على الزهد يف الدنيا ،و ُييت يف القلب حركات ال�شهوة
نحو العامل والعامليات .هذا باال�ضافة اىل �أن طق�س م�رص ومناخها املتجان�س
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�صيفاً و�شتا ًء .كل ذلك �ساعد على �صالحية اجلبال والفيايف وال�صحاري امل�رصية
ل�سكنى الرهبان املتوحدين.
 - ٢طبيعة الإن�سان امل�صري
الإن�سان امل�رصي متد ّين بفطرته ،ا�ستطاع بعمق تفكريه وروحه الباطنية� ،أن
ي�صل �إىل م�ستويات �سامية يف احلياة الدينية واحل�ضارة امل�رصية القدمية ،ت�شهد
مبا ال يدع جماال لل�شك �أن الدين كان هو الباعث الأول والأكرب على قيام تلك
احل�ضارة .وما �أن و�صلت امل�سيحية �إىل م�رص ،ووجدت طريقها �إىل قلوب وعقول
امل�رصيني ،و�آمنوا بها� ،صقل الروح القد�س �شعور التد ّين املت�أ�صل يف امل�رصيني
وحبهم للت�أمل ،منقّيا �إياه من كل ماهو وثني ،فغدوا عمالق ًة يف الروح و�أبطا ًال يف
الن�سك و�شغوفني بحياة التامل.
وهذا
وا�ضح يف بردية البهن�سا املعروفة با�سم  Oxyrhynchus Papyriالتي
ٌ
ترجع اىل �أوائل القرن الثالث امليالدي ،والتي اكت�شفت بني �سنتی - ۱۸۹۷
( 1904راجع مذكرات يف الرهبنة امل�سيحية ملثلث الرحمات نيافة الأنبا ي�ؤان�س
�أ�سقف الغربية �ص )66
 - 3العامل االديني
يرى امل�ؤ ّرخون �أن القرن الرابع ،الذي �شهدت �أوائله توقف اال�ست�شهاد يف
�سبيل الإميان امل�سيحي ابتداء من ق�سطنطني الكبري� ،شهد �أي�ضا موجة من فتور
احلما�س الديني بني رعايا االمرباطورية الرومانية .وقد وجد النا�س يف الرهبنة
 مبفهوم الن�سك ،وامانة الذات وهجر العامل  -انت�صارا على اهواء اجل�سد،وتقدمي الذات ذبيحة حية هلل� .إنها نوع من اال�ست�شهاد بدون �سفك دم .لذا فقد
نظروا للرهينة  -من هذه الزاوية  -على �أنها امتداد لع�رص اال�ست�شهاد الذي كان
قد تو ّقف.
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 - 4العامل ال�سيا�سي
ونق�صد به �سل�سلة اال�ضطهادات الدينية امل�ستمرة ،التي كان ي�ص ّبها الأباطرة
واحلكام الرومان الوثنيون على امل�سيحيني من رعاياهم .وكان نتيجة ذلك،
�أن هرب يع�ض امل�سيحيني من وجه اال�ضطهاد اىل ال�صحاري حيث وجدوا
الأمان هناك  .ومن �أمثلة ذلك ما يذكره تاريخ البطاركة للأنبا �ساوير�س ا�سقف
الأ�شمونيني يف �سرية البابا الإ�سكندري ديون�سيو�س ( 264 -246م) من ان القرن
الثالث امليالدي� ،شهد �أعدادا كثرية من امل�سيحيني تهرب اىل ال�صحاري امل�رصية
(وادي النطرون وال�صحراء ال�رشقية) هرباً من اال�ضطهاد الروماين .
 - 5العامل الأقت�صادی
فلقد �ساءت الأحوال االقت�صادية يف م�رص خالل القرن الثالث امليالدي،
وع ّمت الفو�ضى �أنحاء البالد .ومل تكن هناك قوانني �أو �ضوابط يف القرى او
املدن امل�رصية .وغدت ال�رضائب عبئا ثقيال زاده ثقال ق�سوة جامعيها ،الذين كانوا
ُيختارون من وجهاء املدن �أو �أنحاء الإمرباطورية الأخرى .دفعت هذه احلالة عدداً
من الفالحني و�صغار املزارعني �إىل ترك �أرا�ضيهم ،والتنازل عنها لكبار امل ّالك من
ف�ضلوا ترك بيوتهم و�أرا�ضيهم و�أوالدهم ،وتركوا العامل مبا فيه اىل
الأجانب .كما ّ
حياة الرهبنة ،التي توفر لهم الأمن ،رغم ما فيها من �شظف العي�ش وخ�شونته.
على �أنه يجب االنتباه جيدا �إىل �أن العام َلني ال�سيا�سي واالقت�صادي ،كانا عاملني
�شجعا على ترك العامل ،لكنهما مل يكونوا بحال من الأحوال من العوامل
ثانوينيّ ،
الرئي�سية ،لأنه لو كان اخلوف من اال�ضطهاد الديني مثال هو العامل والدافع الأكرب
لرتك العامل بق�صد الرهبنة ،لعاد جميع ه�ؤالء الفارين من اال�ضطهاد اىل العامل
ثانية ،بعد زواله يف الربع الأول من القرن الرابع امليالدي ،وذلك بعد انتهاء
موجات اال�ضطهاد ب�صدور مر�سوم ميالن الذي �أ�صدره امللك ق�سطنطني �سنة
۳۱۳م ،باعتبار امل�سيحية ديانة معرتف بها يف انحاء االمرباطورية� ،إىل جانب
الديانات الأخرى .لكن العك�س هو ال�صحيح ،فان القرن الرابع الذي �شهدت
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�أوائله نهاية اال�ضطهادات الدموية كان هو الع�رص الذهبي للرهبنة امل�سيحية.
(مذ ّكرات يف الرهبنة امل�سيحية ملثلث الرحمات نيافة الأنبا ي�ؤان�س �ص )69-64
�أنظمة الرهبنة القبطية
اجتازت الرهبنة عدة مراحل ،حتى و�صلت �أخريا اىل و�ضعها الذي نراه
تطورت �إىل نظام اجلماعات الرهبانية،
حاليا .بد�أت بنظام العزلة ،ثم ما لبثت �أن ّ
و�أخريا اىل نظام ال�رشكة الرهبانية.
اوال  -نظام العزلة
�إتّفق عامة الك ّتاب يف تاريخ الرهبنة ،على �أن �أ�صول النظام الرهباين امل�سيحي،
ظهر اوال يف م�رص خالل القرون الأوىل النت�شارها يف العامل القدمي ،واتفقوا على �أن
م�ؤ�س�س الرهبنة هو القدي�س الأنبا �أنطونيو�س  ، St. Antonyيف الن�صف الثاين من
القرن الثالث امل�سيحي.
لكننا نقول �أن احلركة الن�سكية امل�سيحية ،بد�أت يف م�رص قبل القدي�س
�أنطونيو�س بزمن طويل .كما �أثبتت ذلك ،الك�شوف الربدية القبطية احلديثة .لقد
�صاحب دخول امل�سيحية �إىل م�رص ظهور حا�سة ن�سكية روحية عالية بني �أقباط
م�رص ،هدفها تغليب الإح�سا�سات الروحية على النزعات اجل�سدية ،واندفعت
مناذج فردية وجماعية حلياة العزلة على �أطراف املدن �أو القرى ،ولكن مل يكن
هناك منهج روحي معني يعي�ش عليه ه�ؤالء .وهذه بع�ض الأمثلة:
 -١ما جاء يف جمموعة حياة القدي�سني  Acta Santorumالتي جمعها
الرهبان البولنديون عن احدى اجلماعات .فقد نزح �أحد �أثرياء الإ�سكندرية
حوايل عام 150م �إىل برية ترتيا ،ويف �صحبته �سبعون م�سيحيا ،ليعي�شوا عي�شة
رهبان زاهدين .ويع ّلق العالمة وال�س بدج  Walis Budgeبان تلك احلملة هي
متعددة( .مذكرات يف الرهبنة امل�سيحية ملثلث الرحمات نيافة
واحدة من حمالت ّ
الأنبا ي�ؤان�س ا�سقف الغربية �ص .)77-74
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 -٢القدي�س الأنبا بوال ال�سائح ،الذي ميثّل نظام العزلة الرهبانية .وقد كتب
لنا �سريته القدي�س جريوم �سنة  374م ،م�ؤ ّكدا �أنه �أول املتوحدين يف م�رص .ولد
ين وتي ّتم وهو
الأنبا بوال مبدينة طيبة حوايل �سنة  ٢٣٥م تقريبا ،من �أبوين مي�سو َر ّ
يف ال�ساد�سة ع�رشةّ .
تول الو�صاية عليه زوج �أخته ،وتتقّف بثقافة ع�رصه ،ودر�س
أح�س �أن زوج �أخته �أ�ضمر ت�سليمه
�أ�صول الدين امل�سيحي الذي تع ّلق به .وملا � ّ
ويتوجه �إىل
لأيدي الوالة� ،أثناء �إحدى موجات اال�ضطهاد ،ق َّرر �أن يهجر العامل
َّ
ال�صحراء .وو�صل �إىل املنطقة التي يقوم فيها الدير ،الذي يحمل �إ�سمه عند البحر
الأحمر ،وعا�ش حياة العزلة بعيدا عن العامل حتى  341م ،حني مت لقا�ؤه بالأنبا
انطونيو�س ،الذي كان بتدبري �إلهي .فحني خالج الظن القدي�س االنبا انطونيو�س
�أنه �أول من �سلك طريق الرهبنة وانفرد للن�سك� ،أوحى له اهلل ب�أن يف الربية رج ًال
�أقدم منه .وحينما خرج للبحث عنه �إهتدى ملكانه و تبارك القدي�سان من بع�ضهما.
وقال الأنبا بوال لقد �أر�سلك اهلل لتواريني الرتاب .وطلب منه �أن ُي ِّ
ح�ض الرداء
الذي �أعطاه له البابا اثنا�سيو�س الر�سويل لتكفينه .وملا �أح�رضه االنبا انطونيو�س
وعاد ،وجد القدي�س الأنبا بوال قد تن ّيح ،ور�أی جوقة من املالئكة ترتل حاملة
روحه البارة .فخلع الثوب الليف ،و�ألب�س الأنبا بوال الرداء الذي وهبه له القدي�س
اثنا�سيو�س الر�سويل (مذكرات يف الرهبنة امل�سيحية ملثلث الرحمات نيافة االنبا
ي�ؤان�س ا�سقف الغربية �ص .)٧٧-٧
وقد �سلك القدي�س �أنطونيو�س نف�سه نظام العزلة يف بداية حياته الن�سكية ،قبل
�أن يجتمع حوله املعجبون بطريقه .وقد �أعجب البع�ض بهذه احلياة يف القرنني
الثالث والرابع .ومن �أمثلتهم ممن ذكرهم بالديو�س يوحنا الأ�سيوطي ،الذي عا�ش
توحد يف �صحراء �أنطنوى
يف مغارة بجبل �أ�سيوط حبي�سا ،وكذلك �إيليا الذي ّ
توحد يف نف�س الربية ملدة  70عاما يف
املوح�شة ملدة  ٧٠عاما ،و�سليمان الذي ّ
مغارة ،وكذلك الأب �شارميون Chaeremonوالأب يو�سف ،اللذان التقى بهما
يوحنا كا�سيان.
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�أما يف ال�صحراء ال�رشقية املعروفة با�سم �صحراء پورفریی او �صحراء كاالمو�س
متوحدون منهم
 Calamusو التي تبعد عن العمران نحو �سبعة �أو ثمانية �أيام ،وقد �سكنها ّ
ارخيدو�س ومو�سی و بول�س وغريهم ،ممن التقى بهم يوحنا كا�سیان و�شكرهم يف كتاباته.
ثانيا  -نظام اجلماعات الرهبانية
لقد ت� ّأ�س�س هذا الن�سق من احلياة الرهبانية على يد القدي�س �أنطونيو�س ،وهذا
الدور هو الدور احلق من �أدوار تاريخ الرهبنة امل�رصية ب�شكلها امل�ألوف ،وهو الذي
يعرف با�سم الرهبنة الأنطونية ،ويعترب مما �سبقه مقدّ مات مرجتلة ،م ّهدت لهذا النظام
اجلديد .وال �شك �أن هذا التطور كان �أمرا طبيعيا ازاء الظروف القا�سية ،التي
كانت تكتنف حياة املتوحدين .وكان طبيعيا �أن يفكر هوالء يف و�سيلة للتخفيف
من عزلتهم بع�ض ال�شئ ،ف�أخذوا يف تركيز �صفوفهم يف مناطق معينة حول
ال�شخ�صيات الكربى من الآباء الروحيني ،ليتتلمذوا عليهم .كانوا يتجمعون حول
توحد يف مغارة
�أب روحاين ا�شتهر بالقدا�سة والعلم ،وكان كل منهم يحيا حياة ّ
او �صومعة او ّ
قلية .والراهب يطلق عليه باليونانية موناخو�س ومعناها Alone
 ., Solitaryفكلمة راهب تعرب عن �إن�سان يحيا مبفرده �أو بعيدا عن �آخرين � ،أما
الكلمة العربية راهب ،وهي ا�سم فاعل من الفعل رهب ،فهو راهب �أي خائف
اهلل ،وهي ال تعرب تعبريا دقيقا عن طبيعة حياة الراهب .وو�سط كل جماعة رهبانية،
كانت تبنى كني�سة يتوجه اليها الرهبان عند غروب ال�شم�س يوم ال�سبت ،حيث
يق�ضون الليل يف الت�سابيح واال�سرت�شاد بالآباء ال�شيوخ ،عن طريق تقدمي الأ�سئلة
اليهم ويح�رضون القدا�س الإلهي يف فجر الأحد ،ثم يعود كل منهم اىل قاليته.
اهم اجلماعات الرهبانية والأماكن التي ظهرت فيها
 -1ال�صحراء ال�شرقية حيث �أ�س�س الأنبا �أنطونيو�س �أول جماعة رهبانية ،ولذا
دعى «�أب الرهبان» .وجوهر الرهبنة الأنطونية كان ينطوي على العزلة الفردية التامة،
و�إغراق الراهب يف �رضوب الزهد والتق�شف وال�صوم .ولقد كانت حياة القدي�س
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الأنبا �أنطونيو�س ،من �أبلغ املثل لهذا النوع من الرهبنة .ولقد كتب �سريته القدي�س
اثنا�سيو�س الر�سويل ،بطريرك الإ�سكندرية الع�رشون ،الذي تتلمذ له بع�ض الوقت.
حياة القدي�س انطونيو�س
ولد القدي�س �أنطونيو�س عام  ٢٥١م ،وحينما دخل الكني�سة لي�صلي يف احدى
املرات ،ف�سمع ال�شما�س يتلو ف�صل الإجنيل الذي يقول فيه ال�سيد امل�سيح�« :إن
�أردت �أن تكون كامال ف�أذهب وبع �أمالكك ،و�أعط الفقراء فيكون لك كنز يف
ال�سماء» (مت  . )۲۱:۱۹ولكونه ورث عن والده  300فدان� ،شعر �أن الكالم
موجه اليه فباع �أمالكه ،ووزّعها على املحتاجني ،و�أبقى جز ًء قلي ُال لأخته ال�صغرية،
ّ
التي �أودعها �أحد بيوت العذاری.
و�سمع يف مرة �أخرى قول الإجنيل «ال تهتموا للغد لأن الغد يهتم مبا لنف�سه،
يكفي اليوم �رشه» (مت  .)31 : 6فانعزل خارج القرية م�سرت�شدا ب�أحد املتعبدين،
أح�س �أن املكان قريب من املدينة ،فرتكه وعرب نهر النيل �إىل ال�صحراء ال�رشقية،
ثم � ّ
وكان له من العمر  35عاماً .لكنه تو ّقف عند قلعة قدمية يف منطقة ب�سپريPispir
(مكانها حاليا دير امليمون يف منت�صف امل�سافة بني الطفح وبني �سويف تقريبا).
ويف هذه املنطقة عا�ش ع�رشين �سنة ،ثم تو ّغل يف ال�صحراء وظل يتنقل حتى
و�صل �إىل املكان املوجود فيه دیره العامر قرب البحر الأحمر.
وقد تقاطر عليه النا�س من كل �أنحاء م�رص ومن خارج م�رص ،بعد �أن وهبه اهلل
موهبة ال�شفاء و�صنع املعجزات .وبعد �أن ق�ضی يف العبادة خم�ساً وثمانني عاما،
انتقل �إىل ال�سيد امل�سيح الذي �أح ّبه عام 356م وله من العمر مائة وخم�س �أعوام،
ومل يرتك وحدته طيلة هذه املدة �سوى مرتني :الأوىل عام ٣١١م يف زمن اال�ضطهاد
الذي اثاره مك�سيميانو�س �ضد امل�سيحيني .وا�شتهى �أن ينال �إكليل ال�شهادة .وتر ّدد
على ال�سجون يف اال�سكندرية ،وكان ي�شجع امل�ؤمنني� .أما املرة الثانية التي ترك
فيها خلوته فكانت عند ا�ستفحال البدعة الأريو�سية ،وجاء للمدن امل�رصية �سنتی
 ٣٣٧و338م ،لكي ي�ساعد يف ن�ضال القدي�س اتْنا�سيو�س �ضد الأريو�سيني.
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ولقد �أطال القدي�س اثنا�سيو�س يف و�صف �شخ�صيته يف كتابه «حياة
انطونيو�س» ،وكتب بالديو�س «كان ذا عقلية َو ّقادة ،حكيماً يدرك حقيقة النا�س
بالفرا�سة» .وبعد ثالثني عاماً على انتقاله ،عرث على �سريته يف مدينة تريف (على
احلدود الفرن�سية البلجيكية يف املانيا حالياً) ،وجت ّمع يف هذا املنزل بع�ض الن�ساك.
كما �أن هذه ال�سرية كانت �سببا يف اجتذاب القدي�س اغ�سطينو�س من حياة اخلطيئة
�إىل حياة القدا�سة (مذكرات يف الرهبنة امل�سيحية ملثلث الرحمات نيافة الأنبا
ي�ؤان�س ا�سقف الغربية �ص  .)۸۹ -۷۸مل ي�ضع القدي�س �أنطونيو�س نظاماً للحياة
الن�ساك باكرث من التق�شف وال�صالة ،والعمل اليدوي ،اقتداء
الن�سكية ومل يطالب ّ
بحياة ال�سيد امل�سيح وبول�س الر�سول ،وعم ًال ب�إر�شاد املالك الذي �ألب�سه الأ�سكيم
وحدد الأنبا �أنطونيو�س ال�ساعات
و�أو�صاه هذه الو�صية ،حتى ينجو من املللّ .
التي تقام فيها ال�صلوات ،وتنح�رص يف تالوة املزامريّ .
وظل النظام االنطوين
نظاما فرديا �أ�سا�سه العزلة وال ّتق�شف وال�صوم.
 -٢الربية الغربية املنطقة املعروفة بوادي النطرون
وادي النطرون عبارة عن وا ٍد م�ستطيل باق�صى ال�شمال ال�رشقي لل�صحراء
تطوقه من ال�شمال با�سم �صحراء نرتيا .وقد
الغربية ،وت�شتهر �سل�سلة التالل التي ّ
تر ّكزت اجلماعات الرهبانية يف هذا الوادي ،يف ثالث مناطق رئي�سية ،هي :نرتيا
والقاليل و�شيهيت .وكان لهذه التجمعات الرهبانية� ،أثرها الكبري و�أهميتها
يف تاريخ الكني�سة القبطية .وقرب هذه املنطقة من اال�سكندرية عا�صمة البالد،
ومقر الكر�سي البطريركی �آنذاك ،جعلها قبلة الراغبني يف احلياة الرهبائية � ،سواء
للم�رصيني او الوافدين من اخلارج.
ولقد نالت منطقة وادي النطرون �شهرة ملرور العائلة املقد�سة بهذه املنطقة،
ومباركة ال�سيد امل�سيح لها .وقد حر�ص الآباء البطاركة طيلة الع�صور الو�سطى
على طبخ املريون بدير القدي�س ابو مقار ،ولقد عاد طبخ املريون يف ال�ستني �سنة
الأخرية ،ليطبخ بدير القدي�س الأنبا بي�شوي بوادى النطرون .
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وكانت هناك ثالثة جتمعات رهبانية هي:
 جبل نرتيا او الربنوج . منطقة القاليل . برية �شيهيت �أو الإ�سقيط.(وملزيد من املعلومات راجع حما�رضات يف الرهبنة امل�سيحية ملثلث الرحمات
نيافة الأنبا ي�ؤان�س ا�سقف الغربية �ص � ۸۹ص )۱۰۱
� -۳صعيد م�صر:
وقد ا�شتهرت جماعات رهبانية يف عدة مناطق :
 منطقة ب�سبري يف ال�صعيد الأو�سط منطقة البهن�سا منطقة انطونوی منطقة ليكو�س . منطقة �شاموي�سكيون ( قرب حمافظة قنا )(راجع حما�رضات يف الرهبنة امل�سيحية ملثلث الرحمات نيافة الأنبا ي�ؤان�س
ا�سقف الغربية �ص � -۱۰۱ص .)۱۰۳
ثالثا  -نظام ال�شركة الرهبانية
تُعترب الديرية الباخومية ثالث الأدوار الكربى وخامتتها يف تطور احلياة
الرهبانية يف م�رص ،والتي ا�صطلح على ت�سميتها بحياة ال�رشكة .فللمرة الأوىل يف
تاريخ الرهبنة امل�سيحية ،ن�سمع عن �أديرة منظمة ذات قوانني و�ضعية ،ونظم ثابتة،
تخ�ضع لها كل اجلماعة ،كبريها و�صغريها .
وتن�سب احلركة الديرية �إىل رائدها الأول ووا�ضع �أ�س�سها وتنظيماتها الأنبا
باخوم ،الذي ي�س ّمونه (�أب ال�رشكة) الذي بنى �أول دیر يف العامل (ميكن معرفة
حياة القدي�س الأنبا باخوم من حما�رضات يف الرهبنة امل�سيحية ملثلث الرحمات
نيافة الأنبا يوائ�س ا�سقف الغربية �ص  104و �ص )١٠٨
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قوانني الأنبا باخوم �أب ال�شركة
لقد ركز القدي�س الأنبا باخوم يف قوانني ال�رشكة على الآتي:
 -1طالب الرهبنة :الت�أكد �أنه لي�س هارباً من العدالة ،وكان يق�ضي ثالث
�سنوات ،ويحفظ عن ظهر قلب ع�رشين مزموراً ،ور�سالتني من العهد اجلديد ،و
�سكن جماور لباب الدير ،ويتع ّلم خاللها القراءة والكتابة �إن كان يجهلها.
يقيم يف ٍ
 -2املالب�س  :كانت متتاز بالب�ساطة ،فكان الراهب يرتدي داخل الدير قمي�صاً
ق�صرياً ي�صل للركبتني من غري �أكمامُ ،ي�صنع من النخل اخل�شن ويعلوه منطقة
ي�شد بها و�سطه) ويغطي ر�أ�سه بقلن�صوة� .أما
(وهي حزام عري�ض من اجللد ّ
خارج الدير فيغطي كتفه بجلد خروف �أو ماعز ،وي�ضع عباءة ف�ضفا�ضة ،خماطة
ملون
ب�أعالها قلن�سوة الر�أ�س ،ور�سوم على جبهتها عالمة الدير ،وهي �صليب ّ
بلون خا�صّ ،
ليدل على امل�ؤ�س�سة التي ينتمي اليها الراهب .وكان يلب�س يف رجليه
�صندال مفتوحاً.
 -٣الطعام :كان يقدم للرهبان مرتني ظهراً وم�سا ًء ،ولي�س الزامياً لأعطاء
فر�صة ملن يريد ان يتن�سك ،وكان الطعام خبز وخ�ضار وح�ساء واجلنب والفاكهة.
فلقد كانوا نباتيني الي�أكلون اللحم  .وكان يف �أعلى القاعة ،من�صة يقر�أ من فوقها
�أحد الرهبان ،بع�ض القراءات املقد�سة.
 - 4النوم  :كان كل ثالثة يكونون معا ،وبكل حجرة ثالث م�صاطب ،وكان
الراهب ينام يف الن�صف الأول من الليل ،ويق�ضي الن�صف الثانى للت�سبيح.
 - 5العمل اليدوي  :كان �إجبارياً ،ال ُيعفى �أحد منه ،وقد ا�شتغلوا ب�صناعة
احل�رص واملقاطف من النخل ،وفتل احلبال من الليف ،و�أ�شغال التجارة واحلدادة
واحلياكة والرعي والعجن واخلبز والطبخ .وكان البع�ض يعمل يف ن�ساخة الكتب.
 -٦التعليم  :نظم الأنبا باخوم ثالثة درو�س يومية للمبتدئني ،باال�ضافة
اىل درو�س اخرى عامةّ ،قدمها رو�ساء الأديرة يومي الأربعاء واجلمعة ،يف تف�سري
الكتب املقد�سة والتعاليم امل�سيحية.
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 - 7العبادة  :وقد و�ضع الأنبا باخوم ،نظاماً ثابتاً للعبادة اجلماعية والفردية.
فال�صالة اجلماعية تقام ثالث مرات كل يوم� ،أما الفردية فكان الرهبان ي�ؤدونها
يف قالليهم.
(ملزيد من املعلومات عن نظام ال�رشكة الرهبانية راجع حما�رضات يف الرهينة
امل�سيحية ملثلث الرحمات نيافة الأنبا ب�ؤان�س ا�سقف الغربية �ص � ، ۱۰ص .)۱۳۰
اثار الرهبنة امل�صرية يف العامل القدمي و املعا�صر
لقد ذكرنا �أن الرهبنة ظهرت �أول ما ظهرت يف م�رص ،وانت�رشت يف ال�صحاري
التي على جانبي وادي النيل �رشقاً وغرباً .وكذلك الديرية امل�سيحية عرفت �أو ًال يف
�صعيد م�رص الأعلى على يد الأنبا باخوم .و�رسعان ما انت�رشت �أديرة ال�رشكة يف
القطر امل�رصي من �أق�صى اجلنوب اىل �أق�صى ال�شمال .وفاح عبري الآباء امل�رصيني
يف �أرجاء العامل .وبدرا�ستنا للو�سائل التي انتقلت بها الرهبنة امل�سيحية من م�رص
�إىل العامل اخلارجي ،جند �أنها انتقلت عن الطريق الآتي .
� -1سرية القدي�س االنبا انطونيو�س
التي كتبها البايا اثنا�سيو�س الر�سويل يف منفاه يف مدينة تريف ،على احلدود
بني فرن�سا وبلجيكا يف الفرتة من �سنة  338م اىل  339م .وهي �أول �أثر للرهبنة
امل�سيحية يف الغرب .كما �أن الفرتة الثانية لنف�س البابا اثنا�سيو�س الر�سويل يف
روما (  349 -340م) كان لها �أثر كبري يف املجتمع الأوروبي� ،ساعد على ن�رش
املباديء والتنظيمات الرهبانية� ،أنه كان ي�صحبه راهبان قبطيان هما �أمونيو�س و
اي�سيدرو�س .وعن طريقهم ُع ِرف َْت اخبار الرهبنة يف م�رص .
والرحالة
 -٢الن�ساك
ّ
الذين وفدوا �إىل م�رص ،و�أقاموا فيها اقامات متفاوتة ،ونقلوا اىل بالدهم
مناذج احلياة الرهبانية والديرية التي ر�أوها بانف�سهم يف م�رص .ومن ه�ؤالء:
 بالديو�س الذي جاء اىل م�رص مرتني ،و�أم�ضى عدة �سنوات ،تنقّل فيها يفطول البالد وعر�ضها ،و�أخريا كتب كتابه ب�ستان الرهبان عام  420م.
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 يوحنا كا�سيان ،الذي زار �صحراء نرتيا والإ�سقيط ،وبع�ض منا�سك الوجهالبحري وم�ؤ�س�سات الأنبا باخوم بال�صعيد الأعلى ،وق�ضى عدة �سنوات مدوناً
�أقوالهم .ثم كتب كتابيه املعاهد واملقابالت ،وذلك يف الع�رشينات من القرن اخلام�س .
 كتاب تاريخ الرهينة املن�سوب للم�ؤلف روفينو�س ،والذي كتبه كاتبجمهول حوايل �سنة  400م ،ي�صف رحل ًة مل�رص ّمتت بني  394و 395م .وقد
انت�رش انت�شاراً وا�سعاً بعد �أن ترجمه روفينو�س اىل الالتينية.
 القدي�س ايرونيمو�س ( جريوم ) الذي زار م�رص �سنة  ۳۸٥م ب�صحبةالراهبة الرومانية بوال  Paula ،وقد زار وادي النطرون ،وقام بنقل انظمة
باخوميو�س الديرية �إىل اللغة الالتينية حوايل �سنة  404م  .كما كتب كتابات
�أخرى عن الن�ساك امل�رصيني .
ن�صيب يف ن�رش الأفكار الن�سكية
 وممن وفدوا �إىل م�رص �أي�ضا وكان لهمٌ
واحلياة الرهبائية والديرية يف اخلارج با�سيليو�س الكب ِري وغريغوريو�س �أ�سقف
ني�ص�ص وغريغوريو�س العجائبي و يوحنا الذهبي الفم و�إیالريون ا�سقف بواتيية،
الذي نُفي اىل �أ�سوان ،دفاعاً عن الإميان الأرثوذك�سي من هجمات الأريو�سيني.
 .٣الرهبان امل�صريون الذين � ّأ�س�سوا حيا ًة رهباني ًة خارج م�رص� ،سواء بذواتهم
او عن طريق الذين وفدوا اليهم من خارج م�رص ،وتتلمذوا على �أيديهم ،ثم عادوا
�إىل بالدهم و� ّأ�س�سوا حياة رهبانية:
اوال  :يف ال�شرق
* يف فل�سطني وبراري الأردن و�سوريا  :ت�أ�س�ست على يد ايالريون الغزي �أحد
مواطني غزة (۲۹۱م ۳۷۱ -م) ،وكان قد تتلمذ على الأنبا �أنطونيو�س بع�ض
الوقت ،وفعل نف�س ال�شيء مع الأنبا باخوميو�س� ،أب ال�رشكة .ثم ّا�س�س حياة
رهبانية يف براري غزة .ومن غزة انت�رشت الرهبنة يف براري الأردن ويف �سوريا،
خا�صة املناطق ال�صحراوية املتاخمة ملدينة �أنطاكية.
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* يف مقاطعات �آ�سيا ال�صغرى  :قد و�صلت الرهبنة يف �أقاليم بنط�س وكبادوكية
على يد يو�ستاتيو�س ،الذي در�س يف م�رص .لكن امل�ؤ�س�س احلقيقي للحياة
الرهبانية يف كل �آ�سيا هو با�سيليو�س الكبري (۳۷۹-۳۲۹م) ،الذي ق ّرر �أن يحيا
حياة الن�سك .ولهذا �سافر�إىل م�رص ،وقد بد�أ حياة ن�سكية مت�أثرا بحياة باخوميو�س
و�أنظمته ،و�أقام يف �أحدى بقاع البنط�س � -شمال �آ�سيا ال�صغرى ت�س ّمی �إيبورا.
* يف العراق  :ت�أ�س�ست الرهبنة يف �شمالها على يد الراهب القبطي مار �أوجني،
الذي تر ّهب يف �أحد �أديرة باخوميو�س بال�صعيد .
* يف جزيرة قرب�ص  :وقد � ّأ�س�س �أبيفانيو�س حياة ن�سكية ،وكان قد جاء �إىل م�رص
و�أم�ضى فرتة بني رهبانها ،وعاد بعدها و� ّأ�س�س ديراً بجوار بلدته ،وكان على �صل ٍة
بايالريون م�ؤ�س�س الرهبنة يف ربوع فل�سطني.
* يف اثيوبيا  :و�صلتها الرهبنة عن طريق الرهبان امل�رصيني ،الذين وفد الكثري
منهم �أواخر القرن اخلام�س  -رمبا بعد قرارات جممع خلقيدونية �سنة  451م،
وكان من بني ه�ؤالء ت�سعة رهبان ا�ستقروا يف �أماكن متعددة من مقاطعة التجرى،
ويقول الأثيوبيون� ،أن ه�ؤالء الرهبان هم من تالميذ االنبا باخوم .ولقد
قامت الرهبنة يف �أثيوبيا على �أيدي الرهبان الأقباط بح�سب تعاليم �أنطونيو�س
ومقاريو�س وباخوميو�س( ،للمزيد راجع مذكرات يف الرهبنة امل�سيحية ملثلث
الرحمات نيافة الأنبا ي�ؤان�س ا�سقف الغربية �ص � 144ص .)167
ف�ضل الرهبنة امل�سيحية على الكني�سة واملجتمع
يف م�صر :
كان للرهبنة �آثار عميقة �سواء على الكني�سة او املجتمع الإن�ساين .ولهذا كتب
امل�ؤ ّرخ الأملاين ادولف هرناك  Adolf Harnackيجمل �آثار الرهبنة العلمية يف
عبارة واحدة يقول فيها« :لقد وجد الفن وال�شعر والعلوم يف الرهبنة ،ح�ضارتنا
�إذن تعترب ف�ضال من تاريخ الرهبنة» .والآن نحاول �أن ن�ستعر�ض بع�ض �أف�ضال
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الرهبنة امل�سيحية على الكني�سة �أوال ،ثم على املجتمع الإن�ساين يف م�رص واملغرب.
على الرغم مما �أ ّمل بالرهبنة امل�سيحية يف م�رص من �ضعف ،وما نتج عنه من
تدهور ،خا�صة ب�سبب الفتح العربي مل�رص حوايل منت�صف القرن ال�سابع امليالدي،
لكن على الرغم من ذلك ،فقد كان لها �آثار خالدة خالل تاريخها الطويل ،على
م�ستوى الكني�سة واملجتمع.
 - 1ف�ضل الرهبنة على الكني�سة :
ن�ستطيع �أن نلم�س ذلك يف ثالثة جوانب:
 -0-1اجلانب الروحي ،وهذا �أول جانب حمل لواءه الآباء الرهبان .فهو
هدفهم الأكرب يف اعتزالهم العامل ،ولعل من �أو�ضح مالمح هذا اجلانب الروحي
حياة القدوة ،وحياة ال�صالة .ولقد تعدّ ت القدوة حدود م�رص ،فوفد رجال ون�ساء
من �أنحاء العامل من �أوروبا و�آ�سيا و�أفريقيا ،وبعد �أن تتلمذوا يف براری م�رص ،عادوا
�إىل بالدهم وقد حملوا م�شعل الروح متو ّهجا ،اىل بالدهم .وكان �سببا يف خال�ص
كثريين .
 -1-1اجلانب الأمياين العقيدي  :لقد جاهدت الكني�سة منذ بدايتها �ضد
البدع ،وح ّرمت كل من يحيد عن االميان امل�ستقيم .و�شارك الآباء الرهبان يف
ذلك ،اىل جانب الآباء ا البطاركة والأ�ساقفة ،ولعل اكرب دليل على ذلك �أن الأنبا
�أنطونيو�س الكبري ،مل يرتك َو ْح َدته �إال مرتني �أحداهما �سنة ۳۳۸م مل�ساندة البابا
اثنا�سيو�س الر�سويل يف جهاده �ضد البدعة الآريو�سية .وكذلك ف�إن الأنبا �شنودة
املتوحدين ،ترك خلوته ورهبانه ،ورافق البابا كريل�س الكبري عام  431م يف
رئي�س ّ
ذهابه �إىل مدينة �أف�س�س ب�آ�سيا ال�صغرى ،حيث انعقد املجمع امل�سكوين الثالث .
 -2-1اجلانب الت�أليفي يف العلوم الدينية لقد كان من بني الرهبان علماء
فطاحل يف �شتى العلوم الدينية والهوتيون بارزون� ،ساندوا الكني�سة بعلمهم
وم�ؤلفاتهم يف �شتى ميادين العلوم الدينية.
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 -۲ف�ضل الرهبنة على املجتمع
�أ  -الناحية الرتبوية:
ويت�ضح ف�ضل الرهبنة على الناحية الرتبوية اذا تذ ّكرنا �أن �آباء الرهبنة الكبار
�شددوا على �أهمية التعليم يف حياة الراهب .فالأنبا باخوميو�س �أب
وم� ّؤ�س�سيهاّ ،
ال�رشكة ،ق�ضى على الأمية يف �أديرته ،ب�أن جعل القراءة و الكتابة� ،رشطا لاللتحاق
يف �أديرته .وكذلك الأنبا �شنودة �أهتم بتثقيف رهبانه .والقدي�س الأنبا �أنطونيو�س،
كان يع ّلم رهبانه على انفراد وجمتمعني .وهذا وا�ضح مما تركه من عظات .وبعد
�أن �ضعفت مدر�سة الأ�سكندرية الالهوتية يف نهاية القرن ال�ساد�س امليالدي ،نتيجة
ال�ضغوط واال�ضطهادات التي تعر�ضت لها الكني�سة ،انتقلت القوى الرتبوية من
اال�سكندرية اىل ال�صحراء خا�صة بَ ّرية �شيهيت (وادى النطرون) ،ف�صارت الأديرة
مراكز تربوية لعلوم الكني�سة ،وهي التي قادت احلركة الرتبوية يف م�رص خالل
الع�صور الو�سطى.
ب -الناحية االجتماعية
لقد كان للرهبنة اثار اجتماعية بعيدة املدى يف نفو�س النا�س ،ت�أثر بها املجتمع
القبطي ،ف�سادت موجة من الزهد و�أخذ يقتدي بالرهبان ،و ينقل عنهم كثريا
من ممار�ساتهم و�أ�صوامهم  .وملا ذاعت ف�ضائل الرهبان� ،آثر ال�شعب �أن يختار
قادته الروحيني من بينهم ،وكانوا يحملونهم ق�رسا لتويل منا�صب الأ�سقفية و
البطريركية.
وكما يقول هرناك امل�ؤرخ الأملاين« :ان الن�ساك امل�رصيني كانوا يعتربون يف
جميع الع�صور �آباء ومناذج للحياة امل�سيحية احلقيقية»( .للمزيد راجع مذكرات
يف الرهبنة امل�سيحية ملثلث الرحمات نيافة الأنبا ي�ؤان�س ا�سقف الغربية �ص ۱۱۷
�ص .)۱۸۲
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الرهبنة القبطية يف القرن الع�شرين واحلادي والع�شرين
مع بداية اخلم�سينات من القرن املا�ضي حدثت نه�ضة رهبانية ،اذ بد�أ التحاق
اجلامعيني بالأديرة من خريجي خمتلف الكليات اجلامعية ،واحلا�صلني على
درجات املاج�ستري والدكتوراة .وكذلك بد�أ التحاق خدام مدار�س الأحد (الرتبية
الكن�سية) بالأديرة ،وبد�أ ظهور جيل من الرهبان امل�ؤ ّهلني علميا والهوتيا .ومت
�سيامة بع�ضهم �أ�ساقفة يف ال�ستينات و منهم نيافة الأنبا �شنودة ا�سقف التعليم
والرتبية الكن�سية ،و نيافة الأنبا �صموئيل �أ�سقف اخلدمات العامة واالجتماعية،
ونيافة االنبا اثنا�سيو�س �أ�سقف بني �سويف ،ونيافة الأنبا غريغوريو�س ا�سقف
الدرا�سات العليا والبحث العلمي .ويف ال�سبعينات نيافة الأنبا ي�ؤان�س ا�سقف
الغربية .وكلهم �شارك يف احلركة امل�سكونية على م�ستوى ال�رشق الأو�سط مبجل�س
كنائ�س ال�رشق الأو�سط ،وعلى امل�ستوى العاملي يف جمل�س الكنائ�س العاملي ويف
احلوارات الالهوتية مع الكني�سة الكاثوليكية ،و منهم من اعتلى ال�سدة املرق�سية
بعد ذلك ،كقدا�سة البابا �شنودة الثالث البابا  ،۱۱۷وقدا�سة البابا توا�رضو�س
الثانی .۱۱۸

وقد ازداد عدد الأديرة التي ّمت تعمريها و�إعادة احلياة الرهبانية لها ،يف
عهد مثلث الرحمات قدا�سة البابا �شنودة الثالث ،وكذلك يف عهد قدا�سة البابا
�سنوي
توا�رضو�س الثاين .وقد ّنظم قدا�سة البابا توا�رضو�س �أن يكون هناك م�ؤمت ٌر
ٌ
عاماٌ للرهبان ،والعام الثاين للراهبات  .كما مت و�ضع الئحة للرهبنة يف الأديرة
القبطية.
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�أديرة الراهبات املعرتف بها
املدينة

ا�سم الدير

الدولة

الرئي�س

تاماف �أدمور�سي�س

1

دير الأمري تادر�س

حارة الروم

م�رص

2

دير ال�سيدة العذراء

حارة زويلة

م�رص

3

دير ال�شهيد مار جرج�س

حارة زويلة

م�رص

تاماف �أثنا�سيا

4

دير ال�شهيد مار قور ي�س ابي �سيفني

م�رص القدمية

م�رص

تاماف كرييا

5

دير ال�شهيد مار جرج�س

م�رص القدمية

م�رص

تاماف تكال

6

دير القدي�سة دميانة

7

دیر الیتول

براري بلقا�س
ملوي

م�رص
م�رص

الأنبا ماركو�س
الأنبا دميرتيو�س

8

دير الأم �سارة

لعليا

م�رص

الأنبا مكاريو�س

9

دير القدي�سة دميانة و الأنبا موي�سي�س

البلينا

م�رص

الأنبا وي�صا

10

دير العذراء مرمي و املالك ميخائيل

ديروط

م�رص

الأنبا بر�صوم

11

دير ال�شهيد مارجرج�س

اور�شليم

فل�سطني

الأنبا �أنطونيو�س

12

دير العذراء مرمي و ال�شهيدة
دميانة

جورجيا

13

دير ال�شهيد مار جرج�س

�أيرلندا

14

دير ال�سيدة العذراء مرمي
و ماريوحنا احلبيب

�أوهايو

الواليات
املتحدة
االمرييكية
اململكة
املتحدة
الواليات
املتحدة
االمرييكية

الأنبا يو�سف

�إ�سم الدير

الأم �آنا

الأنبا �أنتوين
الأم مارينا العذراء
زويلة

اديرة الراهبات الغري معرتف بها

1
2

دير ال�شهداء للراهبات
دير القدي�س تاو�رضو�س املحارب

املدينة
�أ�سنا
الأق�رص

الدولة

3

دير الأنبا ب�ضابا

جنع حمدي

م�رص

الأنبا كريل�س

4

دير ال�شهيدة مارينا

اخلطاطبة

م�رص

الأم �أك�سيا�س

م�رص
م�رص

امل�شرف

الرئی�س

الأم مرمي

قدا�سة البابا
ثاو�ضور�س
الثاين

امل�شرف

الأنبا يواقيم
الأنبا يو�ساب
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طريق
الإ�سماعيلية
العلمني

م�رص

5

دير العذارى احلكيمات

6

مزرعة ال�شهيد مارجرج�س
و القدي�سة �سفرنیكی

7
8

دير العذراء مرمي وال�شهيد
ودامون
دير املالك ميخائيل

حاجر
�أرمنت
ملبورن

ا�سرتاليا

9

دير العذراء مرمي

�أور�شليم

فل�سطني

الأنبا �أنطونيو�س

10
11

دير العذراء مرمي و ال�شهيد
مارجرج�س
دير العذراء والقدي�سة فريينا

اخلرطوم

ال�سودان

الأنبا �إيليا

12

دير العذراء وال�شهيدة دميانة

ثيوثاو�س
ويلز
كوينزالند

ا�سرتاليا

الأنبا دانييل

ا�سرتاليا

الأنبا دانييل

م�رص

الأم ثيوغنو�سطا
الأم �سفرونيكي

م�رص

قدا�سة البابا
ثوا�رضو�س
الثاين
الأنبا يواقيم

�أديرة الرهبان املعرتف بها داخل م�صر
�أ�سم الدير

1

دير الأنبا بي�شوي

2

دير ال�سيدة العذراء لل�رسيان

3

دير ال�سيدة العذراء الربمو�س

4

دير القدي�س مقار الكبري

5

دير الأنبا بوال بالبحر الأحمر

6

املدينة

الدولة

الرئي�س

م�رص

الأنبا متاو�س -
ال�رسيان
الآنبا �إي�سيدورو�س

وادي
النطرون
وادي
النطرون
وادي
النطرون
وادي
النطرون
البحر الأحمر

م�رص

الأنبا دانيال

دير الأنبا �أنطونيو�س بالبحر
الأحمر
دير ال�سيدة العذراء املحرق

البحر الأحمر

م�رص

الأنبا ي�سط�س

جبل ق�سقام

م�رص

الأنبا بيجول

8

دير ال�شهيد مار مينا مبريوط

مريوط

م�رص

الأنبا كريل�س

9

دير الأنبا �صموئيل املعرتف

جبل القلمون

م�رص

الأنبا با�سيليو�س

7

م�رص

م�رص

الأنبا �رصايامون

م�رص

امل�شرف

قدا�سة البابا
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10

دير الأنبا �شنودة رئي�س
املتوحدين
ّ
دير الأنبا بيجول والأنبا بي�شاي

12

دير املالك غربيال بجبل النقلون
دير مار مينا املع ّلق

�إبنوب

14

دير مار جرج�س باخلطاطبة

اخلطاطبة

م�رص

15

دير الأنبا توما�س باخلطاطية

اخلطاطية

م�رص

الأنبا �ساوير�س

16

دير العذراء احلواوي�ش

جبل �أخميم

م�رص

17

دير املالك ميخائيل

�أخميم

م�رص

الأنبا متاو�س
العذراء �أخميم

18

دير الأنبا مو�سى الأ�سود

العلمني

م�رص

الأنبا �ساوير�س

19

دير ما جرج�س بالرزيقات

الرزيقات

م�رص

20

املتوحد
دير �أبو فاتا ّ

ملوي

م�رص

الأنبا دميرتيو�س

البحرية

م�رص

الأنبا باخوميو�س

م�رص

الأنبا بيمن
الأنبا �أبوللو

11
13

الأنبا �أولوجيو�س

�سوهاج

م�رص

�سوهاج

م�رص

الفيوم

م�رص

الأنبا �أبرام

م�رص

الأنبا لوكا�س
الأبنا مينا

الأنبا ي�ؤان�س

21

دير القدي�س مكاريو�س
ال�سكندبري جبل الفاليل
دير املالك ميخائيل بنقادة

نقادة

23

دير مو�سي النبي

�سيناء

م�رص

24

دير الأنبا باخوميو�س ال�شايب

الأق�رص

م�رص

الأنبا �سلوان�س

25
26

دير الأنبا باخوميو�س بحاجر
ادفو
دير الأنبا متاو�س الفاخوري

حاجر ادفو

م�رص

الأنبا هدرا

ا�ستا

م�رص

27

دير مار بقطر

اخلطاطية

م�رص

28

مزرعة القدي�س هرمينا ال�سائح

�أ�سيوط

م�رص

29

مزرعة ال�سيدة العذراء
وماريوحنا احلبيب

طريق
الإ�سماعيلية

م�رص

22

�أبونا �أجنيلو�س
الأنطوين

الأنبا
�ألوجيو�س
الأنبا مرق�س
(�شربا اخليمة)

الأنبا ي�ؤان�س
الأنبا مقار
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�أديرة الرهبان املعرتف بها خارج م�صر
�إ�سم الدير

املدينة

النم�سا

االنيا جربيل

�إجنلرتا

االنيا انتوين
الأنبا �سري ابیون

1

دير الأنبا �شنودة رئي�س
املتوحدين
دير الأنبا انطونيو�س

3

دير الأنبا اثنا�سيو�س

�إيرلندا

4

دير االنبا انطونيو�س

كاليفورنيا

5

دير القدي�س مو�سى الأ�سود

تك�سا�س

6

دير الأنبا �شنودة رئي�س
املتوحدين
دير االنبا انطونيو�س

�سيدين

الواليات
املتحدة
الأمريكية
الواليات
املتحدة
الأمريكية
�أ�سرتاليا

ملبورن

�أ�سرتاليا

8

دير مار مرق�س و الأنبا �صمويل
املعرتف
دير الأنبا انطونيو�س

اور�شلیم

10

دير االنبا انطونيو�س

11

دير الأنبا انطونيو�س و الأنبا
مو�سى

2

7

9

ميالنو

الدولة

الرئي�س

اخلرطوم

ايطاليا

جنوب
افريقيا

الأنبا �أنطونيو

امل�شرف

الأنبا يو�سف
الأنبا دانيال

الأنبا �أنطونيو�س

املنيا

الأنبا مي�شائيل

ال�سودان

الأنبا �إيليا

االنبا انطونيو�س
مرق�س

مزارع خا�ضعة لإ�شراف �آباء �أ�ساقفة
ا�سم الدير

1

مزرعة �أبي �سيفني

2

مزرعة القدي�س مكاريو�س
ال�سكندري
مزرعة ال�سالم

3

املدينة

الدولة
م�رص

الرئي�س

امل�شرف

الأنبا دانيال
( الأنبا بوال )

طريق
الإ�سماعيلية
وادي الريان

م�رص

الأب �أبرام

وادي النطرون

م�رص

الأنبا دوماديو�س
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4
5
6
7
8

االنبا ا�ستفانو�س

مزرعة الرحمة

�صحراء املنيا

م�رص

مزرعة العذراء

�أم درمان

ال�سودان

مزرعة الأنبا بوال

جبل الأودياء

ال�سودان

االنبا ايليا

مزرعة العذراء و الأنبا
�أنطونيو�س
دير االنبا انطونيو�س

كوينزالند

ا�سرتاليا

الأنبا دانييل

كندا

االنبا مكاريو�س

مالحظة:
هذا الأح�صاء وفقا لتقرير جلنة الرهبنة باملجمع املقد�س للكني�سة القبطية االرثوذك�سية.
د.جرج�س �أبراهيم �صالح
الأمني العام الفخري ملجل�س كنائ�س ال�شرق الأو�سط
من�سق العالقة بني الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية و كنائ�س ال�شرق الأو�سط
�أ�ستاذ العهد القدمي بالكليات الأكلرييكية
و معهد الدرا�سات القبطية و معهد الرعاية و الرتبية.

االديرة القبطية
1
كانت متلأ �صحارى هذا الوادي

بقلم م�سعد �صادق

خرجت بعثة من الباحثني  ،ت�ضم عـددا مـن علمـاء « اجليولوجيـا » امل�رصيني
واالجـانب ،جتـوب ال�صحـاري امل�رصية ،للبحث عـن �رس اال�صوات التي
تطـن يف اذان الإعراب من قاطني ال�صحاري
ت�شبه رنيـن اجـرا�س الكنائ�سّ ..
�أو مرتاديها او عابريها ذهبوا اىل هنـاك للبحث عن تف�سري علمي لهذه الظاهرة
العجيبة ..
وكان الربوف�سور رالف باجنولد ،وهو من اكبـر العلمـاء الذين در�سوا
ال�صحاري امل�رصية قد كتب بالن�ص  « :ان البدو يف �أق�صى اجلنوب الغربي من
�صحاري م�رص يعتقدون ان هـذه اال�صوات ،اما ان تكون ا�صوات االجرا�س يف
الكنائ�س واالديرة التي طم�ستها الرمال  ،او انها �صفري اجلن وعويل ال�شياطني ».
وكتب عاملـان انكلیزیان �آخران همـا ارثر هوملز وجوزيف مارخـام « �آنها ظاهـرة
يقف العلم حائـرا امامها » .والتقت البعثـة اجليولوجيـة الأخرية بالبـدو الذين
يرتادون ال�صحراء فاجمعوا على « انهم ي�سمعون على مدار ال�سنة ا�صواتا ت�شبه
احیانا دقات اجـرا�س الكنائ�س ،واحيانا اخرى ا�صوات املو�سيقى اخلفيفة » .
ويقول اجليولوجي دروي�ش الفار مدير املتحف اجليولوجي امل�رصي « ان هذه
اال�صوات لي�ست �رضبا من اخليال او الوهم  ،وانه عند جبل الناقو�س يف وادي
عربه اىل ال�شمال من الطور يف �سيناء �سمع عجبا� ...سمع طنينا يبـد�أ خافتـا ثـم
يعلو رويدا رويدا حتى يزعج ال�سامـع  ،بل ويخيفه احيانا  ،وال م�صدر لكل هذا
الرنيـن اال الرمال وحدها  ...وان هذا الرنيـن »  ،يحدث يومي اجلمعة واالحد
من كل ا�سبوع».
ويرى الربوفي�سور ري�ش الدامنركي والربوفي�سور اهرنربج االملاين والربوفي�سور
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جراي االنكليزي  ،وهـم مـن كـبـار علماء اجليولوجيـا يف العامل « انه ال يوجد
تف�سيـر علمي لهذه الظاهرة » .
اذا قيل انها ب�سبب احتكاك الرمال لتحركها يف اجلو احلار او عند هبوب
الرياح  ...فانهـا حتدث يف �سائر الف�صول ويف اوقات ال اثر فيها للرياح  .ثم ما
القول فيما يتكرر حدوثه يومي اجلمعـة واالحـد بالذات.
�أننا هنا ننقل اقوال العلماء بن�صها وقد ا�شارت اليها ال�صحف لكيال يح�سـب
احد انها من ن�سج اخليال او الوهم  ،فهي حقائق اغرب من اخليـال.
خارق للطبيعة
ولـن نعر�ض لتعليل لهذه الظاهرة العجيبة  ،فقد قرر العلماء والباحثون ان
ال تف�سري لها عـلى �ضوء العلم � .أي ان العلـم يقف عاجزا عن معرفة �رسها...
العلم قد يعرف نوع املادة ويحلل عنا�رصها ويردها اىل ا�صولها ،وقد يدرك
ا�سباب الظواهر الطبيعية من تغري ف�صول وتقلبات طق�س ...ولكنه ال يعرف
ما يفوق املادة ،ال يدرك ما هو خارق للطبيعـة  .ان العلم يعرف املادة ولكنه ال
يعرف الروح ،يعـرف الظواهـر الطبيعيـة ،ولكنه ال يكت�شف ا�رسار الظواهـر
الروحيـة.....
لي�ست هذه الظاهرة هي وحدها التي ا�ستع�صت على العلماء ومل يجدوا
تف�سريا علميـا لها  ،فما اكرث الظواهر الروحية اخلارقة يف حياتنا ،ويف حياة مقاد�سنا.
لقد اقرتن تاريخ هـذه املقاد�س ،وتاريخ روادها يف حياتهم وبعد رحيلهم ،ب�آيات
االعجاز اخلارقة للطبيعـة ..والع�صيـة على كل تف�سري علمي.
�آثروا حياة الوادي
لن نعر�ض هنا ل�رس هذه الظاهرة  .وال لغريها من الظواهر الروحية التى �أثري
بها قد ي�سونا ومقاد�سنا حياة وادينا ...وامنا �أ�شري �إىل العبارة التي جاءت على
ال�سنة البدو عن ذلك الرنني الرتيب املت�صاعـد املتكرر وخا�صة يف يومي اجلمعة
واالحد ،انهم يعتقدون ان هذه اال�صوات قد تكون ا�صـوات االجرا�س يف
الكنائ�س والأديرة التي طمرتها الرمـال ....
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من فجر امل�سيحية
لقد كانت بالدنا من فجر امل�سيحيـة من بداية القرون االوىل للميالد ،مليئة
بالكنائ�س واالديرة واملقاد�س ،يف طول البالد وعر�ضها ،من �أق�صى ال�شمال
باال�سكندرية حتى اخلم�س مدن العربية على ال�ساحل ال�شمايل الفريقيـا� ..إىل
جنوب الوادي  ...اىل النوبة ،واىل ما بعدها يف قلب القارة االفريقية...
وكانت االديرة القبطيـة تعمـر ال�صحاري ،وتتناثـر على �سفوح اجلبـال على
طـول الوادي ...ا�رشق نور االميـان يف ار�ضنا الطيبة قبل ان تتفتح عليه عيـون
الب�رشية ...كانت بالدنا منارة انتقل منها ال�ضيـاء اىل �سائر االرجاء .مل تغب هـذه
احلقيقة عن خاطـر الرئي�س انور ال�سادات وهو يتحدث اىل البابا الراحل االنبا
كريلل�س ال�ساد�س ،فقال كلمته التي ن�رشتهـا ال�صحف يف حينها «انني اعرف تاريخ
بالدي ...واعرف مكانة كني�سة اال�سكندرية عرب التاريخ ...لقد �سبقت كنائ�س
عديدة وكانت منارة العامل ،ولقد �آن لها ان ت�سرتد مكانتها عبـر جميع التاريـخ».
كانت متلأ الوادي
ان عجالة �رسيعة ال ميكن �أن تلم مبا كان عليـه الوادي  -يف امتالئه بالكنائ�س
واالديرة واملقاد�س ...فقد �صدرت به ع�رشات الكتب بعديد من اللغات  ،ومن
نحو ن�صف قرن ا�صدر االميـر عمر طو�سون كتابا عـن «اديرة وادي النطرون
ورهبانه» ا�شـار فيه �إىل عـدد مـن الأديرة الدار�سة يف ذلك الوادي ،بع�ضها طمرته
الرمـال ،والبع�ض االخـر مل يبـق منه اال بع�ض االطالل ...ومل يبق عامـرا منها اىل
الآن �سوى اربعة  :الربمو�س وال�رسيان واالنبا بي�شوي وابو مقار ..هـذا عـن وادي
النطرون اما عـن �سائر الوديان  ،وال�صحاري واجلبال ...فقد كانت مليئة باملئات
منها . . .انهـا ترقب من ي�سجل موا�ضعها وي�ستعيد اجمادها.
ما زالت حمتفظة بايقوناتها
 ...وبيـن حيـن واخـر تك�شف بعثـات التنقيـب عـن االثـار عـن كنائ�س واديرة
من القرون الأوىل للم�سيحيـة ما زالت حمتفظـة ب�أيقوناتها وب�صورها  ...حتدث
مبا اقتـرن بحياة �آبائنـا االوائل من �آيـات االعجاز.
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ان مئات ،بل الوف االديرة ،مل يبق منها اال عدد حمدود بينه اديرة وادي
النطرون ،ومار مينا العجائبي ،واالنبا انطونيو�س واالنبا بوال عـلى �سـاحـل البحـر
االحمـر ومار جري�س مبیـت دم�سي�س ويف مدينة بو�ش التي ا�صبح ا�سمها اخيـرا
«نا�رص» والعذراء باملعادي ،وطموه ،وبر�سوم العريان باملع�رصة ،والعذراء
ببيا�ض ببني �سويف ،واالنبا ابرام بالغرب بالفيوم ،ومار جري�س بببا ،والعذراء
بجبل الطيـر ب�سمالوط ،ومار جري�س ببني مر با�سيوط ،والعذراء بجبل ا�سيوط،
واملحـرق بالقو�صيـة ،ومار جري�س الرزيقي بارمنت ،وال�شايب باالق�رص،
والقـدي�س ثاو�ضور�س املحارب باالق�رص  ،واالنبا هيدرا ب�أ�سوان ..,ولي�سـت هذه
االديرة كلها عامـرة بالرهبان  .ان �أكرثها اقت�رص فيه عـلى ال�صالة ،بعد ان خال من
الرهبان  ،ف�أ�صبح اقرب اىل الكني�سـة  .هذا عدا اديـرة الراهبات .واىل جـوار هذه
االديرة ،الوف اخرى ،بع�ضها حتول اىل اطالل ،والبـع�ض منه اىل الدير ولكـن
الكتب والوثائق التاريخيـة تدل على موا�ضع وجودها ...مثل كني�سة العذراء
ب�أتريب بالقرب من بنها ،وهي التي الف البابا الراحل االنبا كريل�س ال�ساد�س
جلنة من االثرييـن للبحث والتنقيب عنها  ،وقد عرث علی بع�ض �أطاللها ...هذه
االديره هي التي ينبغي اال ترتك هكذا العراء ،فلعل بطريركية االقباط االرثوذك�سية
واملجل�س امللي العام يتعاونـان على التعرف اىل موا�ضع تلك االديرة والكنائ�س،
وازاحـة الركام والغبار عـن وجهها  ،واجراء م�سح �شامـل لها .واعـداد �سجل بهـا،
متهيـدا الحاطتهـا با�سوار ،واحلفاظ على ما بقي فيها من �آثار ...انها لي�ست جمرد
تراث خالد �آثـار للكني�سة ،وامنا تراث للوطـن ،بل للب�رشية جمعاء.
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اجلبل يف التاريخ
تروي اال�سطورة اليونانية �أن جبل �آثو�س �إنبثق من �أعماق بحر «�إيجه» ،على
�أثر �شجار �شديد ن�شب بني �أحد التيطان والإله جوبيتري ،و�أن ذلك اجلبار �إنتزعه
من �صخور «الرتا�س» وقذف به يف اللجج.
و�أ�شيل يف ثورة ياله ال�شعري ،يروي �أن نرياناً عظيمة م�ضطرمة يف �أعلى قمم
اجلبل كانت املب�رش ل�سكان «� ّإلأذة» ب�سقوط «طروادة».
ّ
«جونون يف هربها من وجه «الأوملب» قد
ويذكر �شاعر االغريق هومريو�س �أن
وقفت فوق �أ�سمى ذروة منه.
وتزيد اال�ساطري امل�سيحية يف �شهرة جبل �آثو�س ،ب�إيرادها حوادث فيها كثري من
ال�سذاجة و�أي�ضاً من التقوى؛ منها �أن ال�س ّيد امل�سيح ،يف حياته على الأر�ض ،قد
وقد�س �أر�ض اجلبل بح�ضوره الإلهي ...وتروي غريها �أنه فوق �أعلى
اجتاز البحر ّ
قمة يف اجلبل حمل ال�شيطان امل�سيح ُلييه ممالك العامل وجمدها.
�أما يف رو�س ّيا حيث ينعم اجلبل ب�شعبية وا�سعة ،فيتناقل ال�سكان ا�سطورة �أن
العذراء مرمي ،بعد �صعود ابنها الإلهي ،زارت هي بدورها اجلبل ،و�أنه مدة جتوالها
فيه ترك �سكانه الوثنيون �ضاللهم واعتنقوا الدين امل�سيحي.
وهكذا ف�إن جبل �آثو�س ،منذ فجر التاريخ ،حمفوف بالإجالل ال�شعبي ومب�سحة
«دينية» هما وال �شك ،على �أ�سا�س االحرتام واالعتبار اللذين دفعا بامل�ؤمنني �إىل
جعله موئ ًال للحياة الرهبانية ال ُيدانى.
 - 1جملة الوحدة � 1963صفحة 356 -339
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ن�ش�أة احلياة الرهبانية
غري �أنه من ال�صعب جداً حتديد الزمن الذي يرتقي �إليه عهد احلياة الرهبانية
يف اجلبل .فبع�ضهم يريده يف منت�صف القرن ال�سابع ،حيث الدالئل على �أن
والن�ساك �إنت�رشت على �سفوحه طلباً للعبادة وال�صالة.
جماعات من الرهبان ّ
ومن امل�ؤكد �أنه قبل القرن العا�رش كانت احلياة الرهبانية نامية فوق اجلبل.
فالقدي�س �أفتيمو�س � -أواخر القرن التا�سع  -بعد �أن ترك �أعايل جبل الأوملب يف
«بيتينيا» ،ق�صد جبل �آثو�س للن�سك فيه .ويذكر م�ؤرخو حياته� ،أنه وجد هنالك
مع ّلمني عديدين للحياة الروحية ،وبعد ذلك تالمذة ومقتدين.
على �أن احلياة الرهبانية مل ت�أخذ �شطر االزدهار اخل�صب� ،إ ّال يف منت�صف القرن
العا�رش بظهور القدي�س �أثنا�سيو�س �آثو�س ،الذي و�ضع نظام احلياة امل�شرتكة على
�أ�س�س جديدة ،و�ش ّيد لذلك �أول دير كبري ،هو املعروف « بالالفرا الكربى» .وقد
اجتذب �صيت قدا�سته املقتدين الكرث ،بينهم يوحنا م�ست�شار بالط جورجيا يف
ذلك الوقت ،وابنه الذي كان القائد الأعلى جليو�شها ،فبنيا ديراً عظيماً �إىل جانب
الأول ،ليق�ضيا فيه ،مع من تبعهما من �سكان جورجيا ،حياة التق�شف والعبادة.
املقد�س ،يف عهده منواً م�ضطرداً،
وهكذا �أخذت احلياة الرهبانية ،فوق اجلبل ّ
ولكن لي�س دون حمن و�صعوبات ،لأن الربابرة وقر�صان البحر ،كثرياً ما كانوا
ي�سطون على الأديرة ناهبني مبدِّ دين .فكان الرهبان ي�ستنجدون مبلوك اليونان،
جواب للبابا
ويلتجئون مراراً �إىل احلرب الأعظم طالبني تو�سطه وحمايته .ونقر�أ يف
ٍ
�إينو�شن�سيو�س الثالث ( )1216 - 1198هذا الكالمّ � :إن جبلكم ،رغم �أنه قاحل،
تكرث فيه املهاوي وال�صخور ،فهو مع ذلك يتميز بني اجلبال كلها بخ�صبه الروحي.
فهو يزدهر بثالث مئة دير ،حيث كتائب الرهبان االتقياء يق�ضون فيه حياة ق�شفة
ال�صديق يعقوب:
ببيا�ض �ساطع ،بحيث ميكننا �أن نط ِّبق عليه كالم ّ
وفقرية تتلألأ ٍ
مقد�س لأنه بيت اهلل وباب ال�سماء.»...
«�إن هذا املكان ّ
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�أديار اجلبل
ويذكر بع�ض امل�ؤرخني ،ويف كالمهم وال �شك بع�ض الغلو� ،أن عدد رهبان
اجلبل بلغ يف القرن اخلام�س ع�رش خم�سني �ألف راهب.
ولكن نوائب الدهر وحوادث الأيام ،وخ�صو�صاً نق�ص الدعوات الرهبانية
ّ
وفتور الروح الدينية على توايل الزمن ،مل تبق من الثالث مئة دير �إ ّال على ع�رشين
منها ،قد نرثت على �سفحي اجلبل ال�رشقي والغربيٌ ،
حدته
وكل منها ي�ؤلف على ّ
قلعة جبارة قد احتمت فيها الف�ضيلة �ضمن �أ�سوار منيعة البناء �صامدة ...ومن
اخلم�سني �أو الأربعني �ألف راهب ،مل يبق اليوم �سوى �أربعة الآف ينت�سبون �إىل
جميع اجلن�سيات ،ال �سيما اليونان ،وك ّلهم من الطق�س البيزنطي.
وتنق�سم االديار فيما بني البلدان الآتية 17 :ديراً لليونان ،دير واحد للرو�س
املتعددة حتت
ودير للبلغار ،والأخري لل�رصبيني .ولكن غالباً ما تلتقي اجلن�سيات ّ
أخوة مثالية.
ال�سقف الواحد حيث ت�سود املحبة و� ّ
و�إىل جنب االديار الع�رشين تقوم م�ؤ�س�سات �أخرى رهبانية تلتحق بها؛ منها
تتعدد حتت
املنا�سك .يعي�ش فيها الرهبان من خم�سة �إىل ع�رشة �أفراد ،وكثرياً ما ّ
تدبري الرئي�س الواحد ،فت�ؤ ّلف ما ي�س ّمونه من�سكاً ،وت�شبه �إذ ذاك قرى رهبانية
�صغرية بُنيت معظمها و�أجمل ما فيها االديرة الرو�سية ،على طرا ٍز حديث العهد،
�أوى �إليها مئات من الرهبان الرو�س ،يق�ضون فيه حياة ق�شفة َح ِر ّية بالإعجاب.
و�أعظم هذه املنا�سك ،من�سك القدي�س اندراو�س قرب العا�صمة كريبا�س ،ثم
من�سك القدي�س اليا�س ومن�سك القدي�سة حنة ،ويعي�ش يف كل منها بني ال�سبعني
بقيت املنا�سك منفردة وم�ستقلة الواحدة عن الأُخرى
واملئة راهب .و�أ ّما �إذا �أُ ْ
فت�س ّمى ق ّالية.
للمتوحدين ،ت�شهد �أثناء الليل
املقد�س مغاور
و�إىل الآن اليزال يف اجلبل ّ
ِّ
والنهار �صلوات وتق�شفات نفو�س كرمية ،مل ُي�ؤ ِّهلها االنفراد عن العامل مدى
العمر .ول�سوف ن�أتي على و�صف موجز حلياتهم املثالية العجيبة.
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الرتهب يف اجلبل
ّ
مرف�أ دفنة هو �أغرب مرف�أ يف العامل .كثريون مي ّرون فيه ليجتازوا �إىل اجلبل
املقد�س ،ولك ّنهم ال يعودون �أدراجهم �إىل العامل .فدفنة هو املرف�أ الذي يقود �إىل
ّ
الأبدية.
يق�صد طالبو احلياة الروحية واالبتداء جبل الرهبان من خمتلف البلدان ،من
�رصبية وبلغاريا ورو�سيا ورومانيا وخ�صو�صاً من اليونان ،وكلهم يقلعون على
مركب الربيد الذي ير�سو يف مرف�أ اجلبل مرة كل ا�سبوع .وقد يق�صده بع�ضهم،
حتت دافع التقوى ،على غري هذا املدخل الر�سمي ،على طريق جبلية وعرة.
عندما يبغي �شاب ما الدخول كمبتدئ يف �أحد الديورة ،يقبله رئي�س الدير
راهب �شيخ ليخدمه
�أو املجل�س الرئا�سي .ولهذا ال�سبب ُيعهد به حال دخوله� ،إىل ٍ
وي�سري ب�إر�شاداته مدة �سنة كاملة ،بل كل الرهبان يتولون فح�صه باعتناء لكي يت�أ ّكدوا
�إذا كان يطلب اهلل حقيقة.
بعد جتربة �سنة ُيعطى الطالب ثوب االبتداء (رازون) لذا ُي�س ّمى املبتدئ
(رازوفور) .وبقبوله مبتدئاً ي�صبح بذات الفعل مواطناً يونانياً و�آثو�س ّياً ،له حقوق
بقية ال�سكان الرهبان .مدة االبتداء هي عادة ثالث �سنوات كاملةُ ،ي ّ
ول املبتدئ
يف �أثنائها �أ�شقّ الأ�شغال و�أو�ضعها مت ّر�ساً لف�ضيلته ،وال يقدم لإبراز النذورالأوىل
و�أخذ الثوب الرهباين� ،إ ّال بعد التثبت من ر�سوخ الف�ضائل الرهبانية فيه.
كل الرهبان يف جبل �آثو�س يرتدون نف�س الثوب الرهباين ،وك ّلهم يتم ّيزون
بلحاهم ّ
يق�صونه �أبداً« .وعليهم �أن
الطرية املهيبة و�شعرهم امل�سرت�سل ،الذي ال ّ
ي�شابهوا املالئكة ب�سريتهم و�إ ّال مل َ ّلوا حياة ال�صمت التي تفر�ض عليهم التج ّرد الكامل
من العامل ،ولهذا ال�سبب فالعامل يظهر لهم غريباً غري حمتمل ...ومن النادر �أن
يوجد يف جبل الرهبان من يق�ضي حياة حزينة ومتق ّلبة ،لأن من اتّخذ م�سكنه فيه،
فقد قال وداعه الدائم للعامل».
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طريقة احلياة الرهبانية
والآن حان لنا �أن نتع ّمق قلي ًال يف جوهر احلياة الرهبانية يف اجلبل .ف�أول
ما تت ّبينه فيها جمريان متميزان ،جعال من الأديار فئتني تختلفان يف نوع احلياة
متم�سكلة مببد�أ احلياة الن�سكية الأ�صلية
وعوائدها .فهناك �أحد ع�رش ديراً ال تزال ّ
ولذلك ت�س ّمى منا�سك ،ولي�س هذا املبد�أ �سوى احلياة امل�شرتكة حتت قيادة وطاعة
ت�ضم كل الإخوة حتت قوة قانون رهباين ومتارين روحية هي للجميع
رئي�س واحدّ ،
على ال�سواء.
�أما الت�سعة الأديار الباقية ،ف�إنها على �أثر فتور احلياة الرهبانية يف القرن الرابع
ع�رش ،تركت احلياة امل�شرتكة واتخذت لنف�سها خطة يف احلياة خا�صة .وتقوم هذه
يقدم للراهب كمية مع ّينة من اخلبز واخلمر والزيت وكافة حاجيات
احلياة ب�أن الدير ّ
احلياة مع مبلغ زهيد من املال ،وهذا ي�ضاف �إىل ما يح�صله ب�شغله اخل�صو�صي،
يكون له م�ؤونة يحتفظ بها ال�ستعماله ال�شخ�صي �أو �أي�ضاً،
وله حق امللكية عليهّ ،
�إذا �شاء ،العالة عائلة يتب ّناها لنف�سه من الرهبان والطلبة .وعادة يكون املتب ّني من
املتقدمني يف ال�سن ،الذين قد اجتمع لديهم ما ي�ؤ ّمن لهم القيام ب�أود
الرهبان ّ
طالب طرقَ باب
العائلة ،التي ي ّتخذونها ب�سماح من جمل�س الدير الأعلى .فهذا ٌ
أحب الإن�ضمام �إىل عائلته� ،أو راهب �صار ح ّراً بوفاة �أبيه الروحي الأ�سبق،
الدير و� َّ
يتعدى �أفراد العائلة
�أو �أنه اختار اللحاق به عقب نذره الرهباين .ويجب �أن ال ّ
الثمانية؛ فعلى �أب العائلة ال�سهر على �سلوك � -أخ�صائه� ،إذ هو امل�س�ؤول الأول
عن �أعمالهم ،وعليه �أن ُي ّرن الطالب واملبتدئني منهم على احلياة الرهبانية� .أما
تقدميهم �إىل النذور فهو من �صالحيات جمل�س الدير وحده .وعليه كذلك توفري
ما يلزمهم من حاجيات احلياة ،كما عليهم �أن يتعاونوا و�إ ّياه يف امل�صاريف ك ِّلها.
مق�سمة بني �أفراد العائالت
ولهذا ال�سبب نرى االديار املخت�صة بهذه الفئة ّ
العديدة ،لكل عائلة جناحها اخلا�ص ،بحيث ال يجتمع جمهور الدير معاً �إ ّال فقط
يف الكني�سة حل�ضور القدا�س وال�صلوات الفر�ضية.
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ال�سلطة الرهبانية
تكون عن�رصاً مهماً ال بل جوهر ّياً؛
وال �شك ب�أن ال�سلطة يف احلياة الرهبانية ّ
ٍ
و�صف موجز لها ،ننتقل بعده �إىل الكالم عن جمرى
فيح�سن بنا �أن ن�أتي على
والن�ساك يف �أديررتهم ومنا�سكهم.
حياة الرهبان ّ
�إن جبل �آثو�س ينعم ،من حيث ال�سلطة الإدارية العمومية ،با�ستقالل تام تقريباً
من الوجهتني املدنية والكن�س ّية .فمن الوجهة املدنية ،قد تركت احلكومات ذات
ال�ش�أن ،جلمعية اجلبل ،ا�ستعمال الواليتني الت�رشيعية والإدارية يف اجلبل ك ّله.
�أما من حيث ال�سلطة الكن�س ّية ،فبطريرك الق�سطنطينية امل�سكوين مع الأ�ساقفة
الأرثوذك�س ،ي�ؤلفون ال�سلطة العليا الدينية يف اجلبل ،ولكن ال دخل لهم مطلقاً
يف �ش�ؤون الرهبان الداخلية ،ف�إن هذا من اخت�صا�ص �سلطة اجلبل وحدها .وكل
املقد�سة الرهبان
ا�سقف ميكنه ،بعد طلب الر�ؤ�ساء املحل ّيني� ،أن يرفع �إىل الدرجات ّ
املر�شّ حني لذلك.
وال ّبد من كلمة وا�ضحة عن هذه ال�سلطة العليا ذات امليزات الكربى يف و�ضعها
احلايل .تنق�سم �أديار اجلبل الع�رشون �إىل خم�سة �أق�سام ي�ؤلف ك ًّال منها �أربعة �أديار،
وكل الأديار لها يف العا�صمة ممثّل عن رهبانها ،فه�ؤالء املمثلون ُينتخبون يف بدء
املقد�س ،الذي يلتئم ثالث مرات يف اال�سبوع ،لدر�س
كل �سنة وي�ؤلفون املجمع ّ
ال�ش�ؤون العمومية ،وهو ينعم بكل الواليات الت�رشيعية والإدارية والق�ضائية
يف �أول درجة� ،أما الوالية التنفيذية فهي من اخت�صا�ص جممع املدبّرين الأربعة
برئا�سة مدبر �أولُ ،ينتخبون كل �سنة �أول حزيران وي�ؤلفون �شبه جمل�س �شيوخ،
�إليه يرجع البت النهائي يف كافة الق�ضايا الهامة.
على �أن كل دير له �أي�ضاً ر�ؤ�سا�ؤه املح ّليون .ففي الأديار التي حافظت على
الروح الن�سكية يوجد رئي�س ينتخبه لكل احلياة �أع�ضاء جمعيته ،وقد ال يكون
كاهناً بل راهباً ب�سيطاً ،وله م�ساعدون لالدارة الداخلية يختلفون ،من حيث
العدد ،باختالف الأديار وعدد رهبانه ،ويحملون ا�سم متقدِّ مني و ُينتخبون يف
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دير ل�سنة ،ويف �آخر لثالث �سنوات ،ويف �آخر يع ّينهم الرئي�س نف�سه للحياة كلها.
�أما يف الفئة الثانية من الأديار ،فيتقا�سم ال�سلطة جمل�س ي�ؤلف �ستة �أو ثمانية
�أو ع�رشة ر�ؤ�ساء ،بح�سب عدد الرهبان ،وك ّلهم مت�ساوون باللقب وباالمتيازات.
املنا�سك هي عادة م� ّؤجرة ل�شيوخ الرهبان ،لقاء جزية �سنوية تُدفع للدير الذي
ميتلكها ،وميكن له�ؤالء ال�شيوخ ،عند قرب املوت� ،أن ينتخبوا خلفاً لهم فيها.
يجدد انتخابه كل
�صديقُ ،ينتخب للحياة �أو ّ
و ُيديرها رئي�س ب�إ�سم «ذيكايو�س» �أي ّ
�سنة ح�سب نظام الأديار .ويبقى لرئي�س الدير اال�رشاف الأعلى عليها ،فيمكنه �أن
يطرد منها كل من ال يظهر يف �سلوكه �سرية الراهب ال�صالح.
ال يوجد يف جبل �آثو�س هذا التمييز بني رهبان اخلور�س والإخوة العاملني،
لأن الرهبان املتع ّلمني لي�سوا جميعاً كهنة �أو معدّ ين لهذه الدرجة؛ فرئي�س الدير،
باال�شرتاك مع املر�شدين واملتقدمني يف الدير ،ينتخب من يراهم �أه ًال للرتبة الكهنوتية
عندما تدعو حاجة الدير لذلك .وك ّلهم يتقا�سمون اال�شغال معاً ح�سب تدبري الرئي�س،
لأن كل دير يلزمه �أن يكتفي بذاته .فرتى الرهبان لذلك مك ّبني بكل هم ٍة وغرية على
وظائفهم و�أ�شغالهم مهما كان نوعها .ويف بدء كل �سنة جتدّ د الوظائف ويتقا�ضى
�أ�صحابها ،يف االديرة التي �أ�رشنا �إليها ،الأجرة ال�سنوية امل ّتفق عليها.
ممار�سات التوبة
املقد�س على التوبة ب�أ�شق مظاهرها .فقانونهم َيفر�ض
يحافظ رهبان اجلبل ّ
ب�شدتها.
عليهم بنوع قد ال تدانيه يف �أكرث �أجزائه فرائ�ض «الرتابي�ست» امل�شهورة ّ
يحدده القانون للرهبان من �أعمال التق�شف اليومي
ويكفي �أن نذكر منها ما ّ
تقدمهم يف احلياة الرهبانية .فعلى الراهب ال�صالح �إذا كان ارتدى الزي
بدرجة ّ
الكبري �أن يعمل  1200مطانية (�أي انحناءة كبرية �إىل الأر�ض) يف النهار ،ون�صف
هذا العدد �إذا كان بدرجة �أدنى� .أما املبتديء الذي �أخذ ثوب االبتداء فيعمل منها
 300فقط ،واملبتدىء اجلديد يعمل مئة .و�أكرث رهبان اجلبل يحيطون هذه املادة
من القانون بكثري من الإجالل ،وتراهم ُيقبلون بغرية على القيام بها يف هدوء
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قالليهم ،معتربين �إ ّياها من �ألزم واجبات احلياة التي اختاروها لنفو�سهم.
�أما الأ�صوام والقطاعات فهي على تلك ال�رصامة ،التي ُعرف بها الرهبان
ال�رشق ّيون الأ ّولون ،ال �س ّيما يف الأديار التي حافظت على الروح الن�سكية.
فرهبانها ال يتناولون طيلة �أ�صوام الكني�سة اليونانية الأربعة� ،سوى وجبة واحدة
الن�ساك وفئة
يف النهار ،ينقطعون فيها عن البيا�ض والزيت واخلمر وال�سمك؛ �أما ّ
املتقدّ مني يف احلياة الرهبانية فينقطعون �أي�ضاً عن ال�سمك ،ويكتفون ب�أكل الع�شب
امل�سلوق و�رشب املاء وحده .ويزيد الرهبان على ذلك ك ّله ثالثة �أيام قطاعة يف
اال�سبوع على مدار ال�سنة .ويف الثالثة �أيام الأوىل من ال�صوم الكبري والثالثة
االخرية من ا�سبوع الآالم ينقطعون عن تناول �أي �شيء من الأطعمة.
ال�صمت وال�شغل وال�صالة
هي عنا�رص جوهرية يف احلياة الرهبانية الن�سكية .فال�صمت والهدوء ي�سودان
اجلبل من �أق�صاه �إىل �أق�صاه .ففي النهار ال ت�سمع خارج �أ�سوار الدير� ،سوى �صدى
وقع املعاول و�رضبات الرف�شُ ،ت ّركها �أيدي الرهبان الدائبة على ن�صب الكرمة
و�شجر الربتقال والإجا�ص وكافة الأ�شجار املثمرة .ومن داخل ال�سور يبلغك �صوت
مطرقة احلداد �أو اال�سكاف ،و�رصير املن�شار احلاد ُينبئك مبا يق�ضي فيه الرهبان �أوقاتهم
تغلغلت يف �أق�سام الأديار املت�شابهة ،بلغت يف بع�ضها �صالة منزوية،
الثمينة� .أما �إذا
َ
يتد ّفق �إليها النور من كل جانب ،قد �آوى �إليها رهبان وقفوا ذواتهم وحياتهم خلدمة
أكب ُ
بع�ضهم على طاوالتهم ينقلون للخلف ما تركه
التاريخ والوقت املقدّ �س .ف� ّ
ال�سلف من روائع املخطوطات اخلالدة .وعندهم منها  9000خمطوط .ووقف
البع�ض الآخر مت�أثرين� ،أمام لوحات راحوا يودعونها ذوب �أدمغتهم متزجه العاطفة
الدينية ،ف�أخذت تتج ّلى ،بني �أيديهمٌ ،
حتف فنية ،تُعدّ زينة لكنائ�سهم الفخمة �أو
هدية ملحبي جمال بيت الرب .وكم ت�أ�رس هذه التحف قلوب ال�س ّياح يف �شوارع
كريبا�س ،فيت�أ ّملونها طويال م�أخوذين بعاطفة التج ّرد التي �أبدعتها خدمة الفن وح ّثاً
على العبادة ،وهم ال يقر�أون يف ا�سفلها �أية �إ�شارة �إىل اليد التي �أخرجتها.
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بعد غروب ال�شم�س تُو�صد �أبواب الأديار ،فال ترتك جمال الدخول لأحد حتى
من الرهبان �أنف�سهم .هو ال�صمت الكبري يبتديء وال ينتهي �إ ّال بنهاية �آخر فر�ض من
فرو�ض ال�صبح ،مع ذبيحة القدّ ا�س الإلهي .وينه�ض الرهبان بعد منت�صف الليل
بقليل ،لتالوة �صلواتهم ،فيبقون فيها �إىل ال�ساعة الثامنة �صباحاً .ومهما بالغنا فلن
يخ�ص �صلوات
نغايل يف و�صف احلر�ص الذي يحيطون به العوائد والطقو�س ،مبا ّ
الفر�ض واالحتفال باالعياد ال�سيدية� .أما حفالت عيد الف�صح عندهم ،فهي �أروع
ال�سلف ال�صالح ،وك ّلها جتري يف العا�صمة حيث
ما يحتفظ به اخللف من تراث ّ
يلتئم الرهبان معاً يف كني�سة ،هي حتفة اجلمال يف اجلمهورية الرهبانية ،قد �أقيمت
�آ�سا�سا يف القرن العا�رش ،واكت�ست جدرانها بت�صاوير من القرن ال�ساد�س ع�رش.
و�إىل الآن ال يزال الرهبان ي�ستعملون اجلر�س اخل�شبي ،وهو كناية عن قطعة من
اخل�شب القا�سي ،ي�رضب عليها وكيل الكني�سة ليدعوهم بها �إىل ال�صالة.
املتوحدين ،بدت لنا معجزة و�سط ما نعرفه من
الن�ساك ّ
و�إذا �أتينا �إىل و�صف حياة ّ
رخاوة احلياة الع�رصية وتط ّلبها للراحة واللذة .فه�ؤالء الرهبان اتخذوا �سكناهم مغاور
اليم ،بحيث ّ
يتعذر الو�صول �إليها بغري وا�سطة ال�سالمل من
يف كنف �صخور علقت فوق ّ
م�صلي بنوع متوا�صل،
احلبال ال�ضخمة .يف هذه املغاور املنفردة يق�ضي الن�ساك حياتهم ّ
وال ي�أكلون �إ ّال مرة واحدة يف النهار من اخلبز الياب�س الذي ي�أتيهم به �أحد الزوارق من
الدير مرتني كل �شهر .فيُنزل النا�سك حب ًال مع �سلة ينت�شلها بعد ذلك مع اخلبز لقوته.
وغالباً ما يكون بقرب املغاور نب ٌع �صالح لل�رشب .على هذا النوع ق�ضى �أحد �أ�رشاف
رو�سيا الأغنياء ع�رش �سنوات من حياته �إىل �أن ّ
توف.
الرهبان واملوت
رهبان جبل �آثو�س يحملون ّ
كل �آمالهم يف الأبدية ،ولذلك عندما ينقل اهلل
�أحدهم �إىل راحته ،يكفنون ج�سمه ب�أكفان �سوداء ،وبعد ال�صالة عن راحة نف�سه
ودفنهُ ،يقام قدا�س يف معبد املقربة ،بعده يكون �أحد ال�شمام�سة واقفاً على مدخلها
يقدم للح�ضور ،يف �صحفة من الف�ضة ،ملعقة من احلنطة ممزوجة بالع�سل .يقول
ّ
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الكتاب« :حبة احلنطة �إن مل متت بقيت وحدها »...ويعتقد الرهبان �أن اجلماجم
ميكنها �أن تبوح بنوع حياة الراهب قبل موته .وهم يحتفظون بجماجم موتاهم،
حتمل على جبهتها �إ�سم الراهب املتويف .وكل رئي�س دير يحتفظ يف قاليته
بجمجمة �سلفه ،فوقها �ساعة كبرية تعيد �إليه كل حني ذكر املوت والأبدية .وتنعم
اجلماجم البي�ضاء يف جبل �آثو�س باعتبار عظيم ،ف�صاحبها يجب �أن يكون ق�ضى
حياة بارة مثلى� .أما اجلمجمة ال�سوداء فهي عالمة الرذل.
ويالت احلروب
كان جبل الرهبان ومل يزل ،م�أوى لكل نف�س متعبة ُم َهدة .فبعد احلرب
الكونية الأوىل �إلتج�أ �إليه مئات من الرو�س ،حيث وجدوا فيه موطناً جديداً.
وكث ٌري من اال�ساقفة ال�شيوخ ومن العمال والفنانني والأغنياء الكبار ،ي�أوون �إليه
اهتم عدد منهم بتجميل بع�ض الأديار
رغبة يف راحة النف�س وهناء ال�ضمري .وقد ّ
وتو�سيعها حتى لبلغ �سكان �أحدها الألف راهب.
على �أنه يف الأيام الأخرية ،مرت على اجلبل املقدّ �س �أوقات ع�رس �شاقة .ف�إن
حكومة «فانيزالر�س» �إحتاجت �إىل م�أوى لأكرث من مليون منفي تركي .ف�أرغم
الرهبان على �أن يخلوا لهم منا�سكهم وقراهم .وكذلك حلقهم كثري من ال�ضيم مدة
االحتاللني الإيطايل والأملاين ،و�أخرياً طيلة احلرب الأهلية يف اليونان ،ثم على �أثر
ال�شقاء الذي تركته احلرب املا�ضية.
املقد�س ،قام بها �أحد ال�س ّياح الغربيني ،وتركت يف نف�سه
بعد زيار ٍة للجبل ّ
�أطيب الأثر ،راح يٌبدي �أ�سفه على ما �أ ّدت اليه حالة اليوم ،من �إرهاق النفو�س
و�صدها عن طريق اخلال�ص وال�سعادة .قال« :من امل�ؤ�سف جداً �أن نتحقق ب�أن عدد
ّ
املقد�س للرتهب فيه ،ينق�ص يوماً بعد يوم .فقد
ال�شبان الذين يق�صدون اجلبل ّ
فتحت هوة عميقة بني اليونان من جهة ورو�سيا و�رصبيا ورومانيا وبلغاريا من جهة
�أخرى ،حيث ي�سود ال�شقاء الدائم ,ولكنني على �أ ّمت الت�أكيد من �أنه يف جبل �آثو�س
خا�صة ميكننا �أن جند الأفراد الأكرث �سعادة يف العامل».
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لراهب جبل �آثو�س

بقلم
مك�سيمو�س برياردي�س
(بلجيكا)

 - 1الهدف الت�صويف
تق�شفيّ ،
الت�صوف ال�رشقي ّ
وتق�شفه �صويف ،وهذا ا�سا�سي� .أما احلياة
�إن
ّ
الرهبانية يف ال�رشق ،فلي�ست �إ ّال حتقيقاً منطق ّياً ودون تواط�ؤ ،لهدف قوامه ما
يلي� :إن الراهب يريد بوا�سطة الزهد بالعامل ونبذ الثقافة الب�رشية ،ب�إماتة اجل�سد
واحلوا�س� ،أن يك ّر�س ذاته دون تخاذل وبنوع م�ستدمي ،لعمل الت�أمل االلهي ،حتى
ي�ستعد منذ الآن للحياة احلقيقية ،احلياة االبدية يف اهلل.
ّ
حياة الراهب �إذا لي�ست �إ ّال انتظار عامل �آخر انتظار ملكوت اهلل ،بال�صوم
وال�سهر� ،إن هذا «العامل الآخر» ،عامل املاوراءُ ،ي ِّ
�شكل يف نظره التحقيق الكامل
لهدفه� .إن هذه احلقيقة متلأ بالتمام عامله الديني ،عامل فكره وعمله.
اذا طرحنا على الرهبان املعا�رصين هذا ال�س�ؤال :ملاذا اعتنقوا احلياة الرهبانية
«�رصت راهباً
وارتدوا العباءة الديرية (وتدعى باليونانية رازون) ،فيجيبون عادة:
ُ
لكي �أخ ّل�ص نف�سي» .وعلى احلقيقة يرت ّهب �أكرث الرهبان ،لينجوا من رذائل العامل
أ�س ال�شيطان ومن عذابات جهنم ،وي�ؤ ّمنوا خال�ص
وهمومه ،وليتخل�صوا من � ْ ِ
نفو�سهم الأبدي ويلجوا ملكوت اهلل.
ال �شك ان هذا االهتمام املفرط بخال�ص النف�س ،يبدو �أنان ّياً .وحتت هذه
النظرة املنافية ،اذا مل نقل امل�ضادة للروح االجتماعية ،تبدو النذور الرهبانية �أنها
تتعدى كونها ت�أميناً لالبدية .لكن تَ َوقان الكثريين من رهبان جبل �آثو�س ،امنا
ال ّ
هدفه القدا�سة.
 - 1جملة الوحدة عام � 1968صفحة 38- 34
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ما معنى ذلك؟ القدا�سة هي �أن ن�ست�سلم بكليتنا و�إىل االبد هلل� ،أن نُك ّر�س ذواتنا
بالتمام ،بوا�سطة الت�أمل والتوبة وال�صالة الطق�سية ،خلدمته وحبه� .إن هذه العبادة
هلل (مبعنى التكري�س الكامل) هي العمل اال�سا�سي والوحيد للراهب ال�رشقي،
توجه ليال ونهاراً وحتت ت�أثري قوي
لراهب �آثو�س� .إن هذه الرغبة يف القدا�سةِّ ،
داخلي ،فكرته وخميلته و�إرادته وجهاده �شطر اهلل� .إن ما ي�سند جهاده اليومي يف
�سبيل القدا�سة هو اقتناع را�سخ ،ب�أنه يوم يقع غالف اجل�سد الأر�ضي ،تَل ُِج النف�س
القدي�سني.
املج ّردة املط ّهرة �رشكة ما وراء احلياة ،وجممع ّ
�إن التقليد البيزنطي ُيطلق �أ�سماء خمتلفة على احلياة الرهبانية فهي حياة
الهدوء ،التي تتم ّيز بالتجرد والتوبة؛ وهي احلياة املالئكية ،التي ت�سمو خ�صو�صاً
بنزعتها الروحانية.
نوع من احلياة الرهبانية امل�سيحية هو ّ
االتاد باهلل بالنعمة،
الهدف الأخري يف كل ٍ
ذلك االحتاد ال�صميم ،املبا�رش ،باملحبة؛ وهو عربون ومقدمة ال�سعادة االبدية والتمتع
باحلب االلهي.
جت�سد هذه احلقيقية بعبارات �أعم� ،إذ تتك ّلم عن «ت�أليه»
لكن الروحانية ال�رشقية ّ
أحب الب�رش وا�شرتاهم بامل�سيح ي�سوع .وقد قال
املجانية ،وقد � ّ
الإن�سان بنعمة اهلل ّ
القدي�س �أثنا�سيو�س اال�سكندري كلمة م�أثورة بهذا املعنى�« :إن اهلل �أ�صبح �إن�ساناً،
لكي ي�صري االن�سان بدوره �إلهاً» .هذا هو املعنى ال�صميم للحياة امل�سيحية الكاملة،
�أعني للحياة الرهبانية� .إن �إختبار الراهب ال�شخ�صي احلي� ،إنه م�شرتك يف اهلل
نف�سه ،يف ر�ؤيا النور الإلهيُ ،ي ّ
�شكل يف نظره ،القمة يف ال�سعادة التي ميكن �أن
يح�صل عليها �إن�سان على هذه االر�ض.
�إن هذا االحتاد باهلل ،ور�ؤيا الكائن الالمتناهيٌ ،
وقف على امل�سيحيني املط ّه ِرين
باجلهاد واالعمال البطولية ،العائ�شني يف جو الفداء والتقدي�س ،الذي �أوجدهم
فيه امل�سيح ،ويخرق نظرهم حجاب املادة الكثيف� .إن هذا العمل منوط بامل�سيح،
فهو وحده افتدانا ،وبه وحده ي�صل «الروحاين» الهيزيخا�ستي �إىل ر�ؤيا اهلل.
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�إن ر�ؤيا اهلل عمل روحاين ،تت�ضافر فيه على ال�سواء املعرفة والر�ؤيا واملحبة،
ويقوم به يف االن�سان القلب وحده .فلي�ست الر�ؤيا واحلالة هذه جمرد جتربة
ح�سية .ولكنها عمل حيوي ،ي�شمل االن�سان يف كل قواه ،نف�ساً
�شخ�صية �أو ر�ؤيا ّ
وج�سماً .وهي مفعول نعمة اهلل الر�ؤوف .فال ي�صل اليها �أحد فورياً بجهد ت�صويف
�أو طريقة �صالة� ...إمنا هي عمل امل�سيح يف نفو�س امل�ش َرتين بدمه االلهيُ ،ي�رشكهم
بحياة الثالوث االقد�س.
هذا هو الهدوء والراحة باهلل ،اللذان ين�شدهما راهب �آثو�س ،وكل راهب
هيزيخا�ستي ،انه يبغي اختيار اهلل ،وال�رشكة معه ،على رجاء ويف انتظار حياة
م�ستقبلة ،ي�صبح اهلل فيها الكل بالكل .هذا ال�سالم ال ي�شعر به الراهب يف ظروف
احلياة العادية يف املجتمع.
عندما يكون الراهب الهيزيخا�ستي قد تنقّى من كل �آثار اخلطيئة ،وح� َرص كل
قواه �ضمن �إطار من «القناعة» �أو «�صالة القلب» ،وتُ�س ّمى �أي�ضاً «�صالة ي�سوع»،
املعب عنها بهذه الكلمات «يا �سيدي ي�سوع ابن اهلل احلي� ،إرحمني �أنا اخلاطيء».
ّ
يتوجه االن�سان بكليته نحو اهلل ،وبكل قواه ،وبتوا�ضع عميق.
يف هذه ال�صالة ّ
ي�صبو �إىل االحتاد ال�صميم به تعاىل� .إن ال�صالة الروحية احلقيقية ال تختلج بها
ال�شفاه ،ولكن يبوح بها القلب� .أثناء هذه ال�صالة ال بد من اق�صاء كل التخ ّيالت،
والت�صورات احل�سية ،لأنها م� ّرضة وتعيق االحتاد املبا�رش االختباري ال�شخ�صي باهلل.
واذا ما جاد اهلل بهذه النعمة ،فان الرجل الروحاين ينعم «بالنور االلهي» .ويف
فرح ال يو�صف ،لي�س هو �إ ّال مقدمة ل�سعادة ال�سماء.
تن ّعمه هذا ،ي�شعر بفي�ضان ٍ
�إن االن�سان يت�أ ّله اذا بهذا ال�صمت الكامل يف قواه وكل حوا�سه .بهذا ال�صمت
فقط ي�شرتك بحياة اهلل .وبعد �أن يكون الرهبان الهيزيخا�ستيون قد تط ّهروا بهذا
ال�صمت ،واحتدوا بطريقة عجيبة بهذا النور ،الذي يفوق كل و�صف ،فانهم
يعك�سون اهلل يف ذواتهم ،ويف قلبهم ،كفي مر�آة �صقيلة.
�إن �أ�سمى درجة يف الوجود الب�رشي ،هي ر�ؤيا اهلل ال�سعيدة ،ويف هذه الر�ؤيا
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تتحقق حقيقة االن�سان املفتدى بدم امل�سيح .هذا ما اعتقده و�صبا �إليه الرا�ؤون
ال�رشقيون يف التقليد البيزنطي الرهباين.
 - 2الهدف التق�شفي لراهب �آثو�س
ان اهداف حياة الراهب وا�ضحة :يريد �أن يحقق �صالحه .وي�صري قدي�ساً،
ويتحد باهلل با�شرتاك مبا�رش و�سعيد؛ يريد �أن يت�أ ّله بالنعمة .ان هذه االهداف ال
مرد عليها ،ت�شد الراهب بجاذبية عجيبة ال تقاوم.
امنا على الراهب ان يخو�ض معارك حامية الوطي�س �ضد القوى التي تعرت�ض
�سريه وهدف حياته� .إن ال�رشكة الروحية مع اهلل ال ميكن ان تتحقق اال بال�صالة
والت�أمل؛ وكذلك تنقية النف�س وخال�صها .وال بد من التج ّرد عن العامل ،ونكرانه،
و�إق�صاء كل رغبة ج�سدية �أر�ضية .وهكذا ت�أخذ احلياة الرهبانية يف جبل �آثو�س
طابع الت�أمل والتوبة .تنمو يف جو ال�سكينة وال�سالم وال�صمت .وعلى الراهب �أن
يتم ّر�س بف�ضيلة القناعة واالعتدال يف كل �شيء :يف ال�ضحك ،يف طبيعة االلب�سة
ونوع ا�ستعمالها ،يف الغذاء ،وذلك مبمار�سة اال�صوام والقطاعات لقمع ال�رشاهة
والتلذذ على �أنواعه.
�إن الراهب بدخوله الدير ،قد كفر بالعامل وبكل ما فيه .انه تخلى عن خريات
االر�ض ،عن اهله ،عن كل العالقات االجتماعية .ال بل عليه �أن يتخ ّلى عن حقه
الطبيعي يف ا�ستعمال مواهبه الفكرية على ما ي�شاء .فهو يتجافى عن الثقافة
املدنية نف�سها ،حتى يت�س ّنى له �أن يحفظ ذاته يف توا�ضع االجنيل وب�ساطة االطفال.
واخرياً يقت�ضي منه هدفه الرهباين التخلي حتى عن �إرادته ال�شخ�صية ،حتى
يذيبها وي�صهرها يف ارادة اهلل والر�ؤ�ساء ،وبذا يزيل اكرب عقبة على طريق اخلال�ص
والقدا�سة.
توجه رهبان جبل �آثو�س،
هذه هي املباديء التي ال تزال منذ �ألف �سنةّ ،
وتوحي اليهم ت�صرفاتهم الدينية واالجتماعية يف عامل اليوم.

احلياة الرهبانية
يف الكني�سة الأرثوذك�سية
بعد القرن ال�ساد�س
1

بقلم
الأب بوري�س بوبرن�سكوي

تبي لنا
فيما يلي ملحة تاريخية خاطفة عن احلياة الرهبانية يف العامل االرثوذك�سي .وهي ّ
بجالء �أنه اذا كان جبل �آثو�س منارة احلياة الرهبانية يف االرثوذك�سية ،هي لي�ست الوحيدة.
لأن احلياة الروحية الداخلية والرهبانية التوحيدية هي ميزة الكنائ�س الأرثوذك�سية .وي� ّرسنا
�أن تكون هذه احلياة يف جتدد يف بالدنا� ،ضمن نطاق البطريركية االنطاكية ،يف الرهبانية
مطو ًال .وال �شك �أن
النا�شئة اجلديدة يف دير احلرف (لبنان) .وقد �سبق لنا �أن حتدّ ثنا عنها ّ
هذا التجدد الروحي الرهباين هو عامل يف �سبيل التقارب الوحدوي ،لأننا متى اقرتبنا من
اهلل هان علينا التق ّرب من �إخوتنا �أبناء اهلل.
( الإدارة )

تقهقر واندثار يف م�صر
لقد لعبت م�رص دوراً رئي�سياً يف تاريخ احلياة الرهبانية ،يكفي �أن نذكر
�أنطونيو�س �أبا الرهبان ،والأديرة الكثرية التي انت�رشت يف املناطق ال�صعيدية.
لكن النزاعات العقائدية حول �شخ�ص وطبيعة امل�سيح يف القرن الرابع ،والغزو
الفار�سي ،وفتح العرب للبالد يف �أو�ساط القرن ال�سابع ،قد �أدخل احلياة الرهبانية
والكيان امل�سيحي نف�سه يف طور تقهقر ونزاعّ � .إنا مل تتخذ �إجراءات مبا�رشة
بهدم الكنائ�س والأديرة� ،إ ّال يف القرن الرابع ع�رش ،على عهد ال�سلطان املالك
النا�رص حممد ابن قلعون (.)1341 - 1309
فل�سطني و�سيناء
كانت فل�سطني ،يف �أواخر القرن ال�ساد�س تعج بالأديرة وال�صوامع واملنا�سك،
 - 1جملة الوحدة عام � 1963صفحة .375 - 365
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خا�صة حوايل مدينة �أور�شليم ،وعلى �ضفاف نهر الأردن والبحر امليت .نذكر
�أهمها :دير القدي�س افتيمو�س ،والقدي�س تيو�ضو�سيو�س �رشقي بيت حلم،
والقدي�س �سابا يف وادي قدرون؛ وكانت ت�ضم جماعات فقرية من الرهبان ،وت�أوي
الن�ساك الآتني من منا�سكهم .ويف �سنة  614و�سنة  ،637توالت هجمات
الرهبان ّ
الفر�س والعرب الفاحتني ،فمالت احلياة الرهبانية �إىل التقهقر .لكن نور هذه
الأديرة مل يخْ ُب .وبالرغم من الظروف امل�ؤملة التي اجتازتها ،فقد �أجنبت رجا ًال
وقدي�سني عظاماً� ،أمثال قزما ناظم الت�سابيح الكن�سية ،وخا�صة القدي�س يوحنا
الدم�شقي ،الذي عا�ش يف دير القدي�س �سابا يف �أوائل القرن الثامن .ومع ا�شتداد
وط�أة الفاحتني ،ا�شتدّ ت حركة اال�ضطهاد على الرهبان ف�أقفرت الأديار من �سكانها،
الرحل يف املنطقة ،وقد بلغ اال�ضطهاد ذروته
خا�صة ب�سبب توايل غزوات العرب ّ
حتت حكم االتراك ( ،)1076مما �أ ّدى �إىل احلمالت ال�صليبية .لكن فتوحات �أمراء
الغرب مل جتلب ال�سالم �إىل الأرثوذك�س ،فقد �سلبت ممتلكاتهم و�أديرتهم ،ل�صالح
اجلمعيات الرهبانية الالتينية.
ال يحق لنا �أن نُغفل ذكر دير القدي�سة كاترينا على �شبه جزيرة جبل �سيناء،
الذي �أُ ِّ�س�س �سنة  527على عهد الأمرباطور يو�ستنيانو�س ،و�أ�شتهر بني ر�ؤ�سائه
القدي�س يوحنا م�ؤ ّلف كتاب �س ّلم الف�ضائل .مع توايل الأيام ،اتّخذ رئي�س
الديريف �أواخر القرن التا�سع ،لقب �أ�سقف ،ثم رئي�س �أ�ساقفة .والآن ت�ؤلف �شبه
جزيرة جبل �سيناء كني�سة �أُرثوذك�سية م�ستق ّلة .وتعود �شهرة هذا الدير �إىل عدد
الز ّوار الذين يق�صدونه.
بيزنطية
تزايد عدد الأديرة يف بيزنطية (تركيا حال ّياً) خا�صة بعد القرن ال�ساد�س .هكذا
يف الق�سطنطينية نف�سها ويف ال�ضواحي ،ن�شهد يف هذه الفرتة �إن�شاء �أديرة عديدة،
كدير ال�سنديانة ،جنوب �رشقي مدينة خلقيدونية ،وقد اجتاحته اجليو�ش الفار�سية
�سنة  615على عهد امللك هرقل .وكذلك دير «الذين ال ينامون» ،وقد اتّخذ هذا
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اال�سم من تناوب رهبانه على ال�صالة بال انقطاع �أثناء الليل وطوال النهار ،وقد
� ّأ�س�سه القدي�س الك�سندرو�س على �ضفاف البو�سفور يف �أوائل القرن اخلام�س،
ولعب دوراً مه ّماً بني �أديرة ال�رشق .لكن ت�أثري رهبانه �أخذ يت�ضاءل بعد القرن
ال�سابع ،واندثروا يف القرن الثاين ع�رش.
قام �أي�ضا على �ضفة البو�سفور ال�رشقية ،دير جبل القدي�س اوك�سن�س ،وهو
جمموعة كبرية �ض ّمت ديراً للراهبات و�أديرة للرجال ،ومنا�سك و�صوامعّ � .أ�س�سه
ا�ستفانو اجلديد حوايل �سنة  ،746وقد ت�ش ّتت رهبانه �إبان اال�ضطهاد الذي �أثاره
جتدد مع غريه من الأديرة بعد
امللوك حماربو �إكرام الإيقونات وال�صور؛ ثم ّ
انت�صار الأُرثوذك�سية على عهد امللكة �إيريني .كان لهذا الديرت�أثري كبري يف الدفاع
عن الفقر الرهباين ،ويف االنت�صار للروحانية الرهبانية الهيزيخا�ستية يف جداالت
والت�صوفية.
القرن الرابع ع�رش الالهوتية
ّ
القدي�س يوحنا املعمدان ،املعروف بال�ستوديون فهو �أ�شهر هذه الأديرة
�أما دير ّ
و�أبعدها �أثراً يف تاريخ احلياة الرهبانية يف االمرباطورية البيزنطية�.أُ ّ�س�س �سنة 460
وهو يقع داخل �أ�سوار الق�سطنطينية .كان عر�ضة ال�ضطهاد حماربي الإيقونات.
�إ�شتهر خا�صة يف عهد رئي�سه املعرتف بالإميان القدي�س ثيودورو�س (،)826 +
وكان يعي�ش فيه على عهده  700راهب حتت لواء قانون واحد.
نذكر �أي�ضاً دير «جبل بابيكيون» ،الواقع على منت�صف الطريق بني الق�سطنطينية
وت�سالونيكي ،ال�شهري مب�ؤ�س�ساته الفرعية الكثرية .وكذلك دير القدي�س مما�س
يف الق�سطنطينية ،الذي نبغ فيه خ�صو�صاً رئي�سه امل�شهور يف العامل الرهباين
الت�صويف ،القدي�س �سمعان امللقّب بالالهوتي اجلديد (القرن .)11
�إن احلياة الرهبانية ِّ
ت�شكل يف تاريخ الكني�سة البيزنطية العامل الأكرب يف
تع�سفات قوم من
توجيه احلياة امل�سيح ّية .وقد بد�أ هذا الدور خا�صة يف مقاومة ّ
االكلريو�س ،وال�سلطة االمرباطورية ويف الذود عن الإميان االرثوذك�سي .خري
دليل على ذلك جهاد الرهبان �ضد بدعة حماربي الإيقونات يف القرن التا�سع.
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يف هذا القرن يرجع الف�ضل يف جتديد احلياة الرهبانية التوحيدية خا�صة �إىل دير
القدي�س �أوك�سان�س ،وقد ت�أ ّلبت حوله جماعات من الرهبان امل�ستق ّلة الواحدة عن
التوحدية.
جو ال�صالة والنزعة ّ
االخرى ،ي�سود فيها ّ
�أما احلياة الرهبانية امل�شرتكة فقد رفع لواءها القدي�س ثيودور�س اال�ستوديتي،
وكان لها �أطيب الأثر يف املجتمع امل�سيحي البيزنطي .ومن دير ال�ستوديون انبثقت
حركة اال�صالح الرهباين يف االمرباطورية البيزنطية ويف املناطق التابعة لها،
وخ�صو�صاً يف جبل �آثو�سُ .يخت�رص هذا التجديد بالعودة �إىل مبادىء وقوانني
القدي�س با�سيليو�س �أبي الرهبان ،فيما يتع ّلق باحلياة امل�شرتكة ّ
املنظمة ،وبالطاعة،
والعمل ،وحياة ال�صالة.
�إجتاحت الأديرة البيزنطية �أزمة قوية على عهد امللوك الباليولوغ ،على �أثر
احلروب ال�صليبية �سنة  .1204فقد ُ�ش ّلت حركة الت�أ�سي�س ،ومل تلعب االديار
القدي�س ثيودور�س
دوراً مه ّماً .بني الأديرة التي �أُن�شئت يف هذه احلقبة ،دير ّ
يف م�سرتا �سنة  ،1296دير «الكلية القدا�سة الهادية» �سنة  ،1310ودير �آخر بني
املتوحد
باترا�س وكورنثو�س ب�إ�سم «ميغا�س بيليون» ،يف القرن الرابع ع�رش � ّأ�س�س ّ
اثنا�سيو�س دير التج ّلي ،على �أحد مرتفعات تي�ساليا ،وقد ُدعي «املتيور» ،واتّخذه
قي�رص �رصبيا �سمعان اورو�ش حتت حمايته ،وخلفه ابنه يوحنا دوقا�س ،الذي
تر ّهب �أخريا يف ذلك الدير ،واتخذ ا�سم يوا�صاف .وما ع ّتمت �أن تكاثرت الأديرة
وال�صوامع على املرتفعات املجاورة ،وت�ألفت منها جمهورية مما ثلة جلمهورية جبل
�آثو�س الرهبانية.
جبل �آثو�س
تقدم يبدو لنا �أن احلياة الرهبانية قد �إزدهرت ازدهاراً كبرياً يف الكني�سة
مما ّ
البيزنطية ،ويرجع الف�ضل �إىل جبل �آثو�س ،الذي ما زال منذ القرن العا�رش حار�س
والت�صوف الرهبانيني ،وكان نقطة انطالق رهباين نحو البالد ال�سالفية.
الروحانية
ّ
ففي القرن التا�سع جند الرهبان ي ّتخذون اجلبل من�سكاً لهم ،كالنا�سك بطر�س
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�آثو�س ،الذي حجر على ذاته يف مغارة مدة � 50سنة ،يقتات باالع�شاب وبجذور
النباتات .ويف �أوا�سط القرن التا�سع ظهرت يف اجلبل «الالفرات» االوىل ،وهي
�أ�شبه ما يكون بقرى تتبع نظاماً و�سطاً بني احلياة الن�سكية واحلياة امل�شرتكة ،ويكتفي
�أع�ضا�ؤها بال�صالة معاً .ويف الن�صف الأول من القرن العا�رش ،كانت هذه الأديرة
م�رسحاً لغزوات العربان املتتالية .و�سنة ّ � 963أ�س�س القدي�س �أثنا�سيو�س �آثو�س
الالفرا الكربى ،وهو �أول دير �إتّبع فيه الرهبان نظام احلياة امل�شرتكة بالتمام .وقد
ا�ستقى القدي�س �أثنا�سيو�س قوانينه من قوانني وتيبيكونات القدي�س با�سيليو�س
الكبري وثيوذورو�س اال�ستوديتي .ن�شطت احلياة امل�شرتكة ،رغم مقاومة الرهبان
الهيزيخا�ستيني التوحيديني الذين كانوا يقطنون اجلبل ،وما ع ّتمت �أن ت�أ�س�ست
على غرار الالفرا� ،أديرة �أخرى �ضمت العدد الأكرب من الرهبان و�سيطرت على
حياة اجلبل .وقد �أُن�شىء معظمها يف القرن احلادي ع�رش؛ منها ما زال باقياً حتى
اليوم ك�أديرة دوخياريو ،ا�سقيغميتو ،كون�ستامونيتو ،وك�سنوفونتو�س .يف
تعد  180مركزاً رهبان ّياً ،مع املنا�سك
هذا القرن عينه كانت جمهورية �آثو�س ّ
وال�صوامع؛ وقد ث ّبت الأباطرة للرهبان ا�ستقاللهم عن ال�سلطة املدنية وعن �سلطة
اال�سقف املح ّلي.
يف القرن الثالث ع�رش ظهرت الأديرة ال�سالفية .ويف القرن الثالث ع�رش
توالت غزوات القرا�صنة الغربيني على �أديرة اجلبل ،بعد ا�ستيالء ال�صليبيني على
الق�سطنطينية �سنة  .1204ويف القرن الرابع ع�رش و�صلت الأديرة قمة ازدهارها
بف�ضل مكارم ملوك الروم ،و�أمراء �رصبيا وبلغاريا� .سنة  1312انتقلت جمهورية
جبل �آثو�س حتت �سلطة البطريرك امل�سكوين يف الق�سطنطينية .يف هذا القرن،
وب�سبب تع ّلق اجلبل بالق�سطنطينية ،ت�أ ّثر الرهبان باملناق�شات العقائدية والت�صوفية
التي �أُثريت حول �شخ�ص وتعاليم غريغوريو�س باالما�س رئي�س �أ�ساقفة ت�سالونيكية،
وكان الن�رص للروحانية الهيزيخا�ستية البالمية.
يف �أعقاب القرن الرابع ع�رش دخلت اجلبل طريقة رهبانية جديدة ترتك
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جما ًال �أكرب للحرية وللملكية الفردية ،وهي حالة و�سط بني احلياة امل�شرتكة واحلياة
التوحدية ،تُكنى بالنظام اخلا�ص .)Idiorytmie( ،تالفياً للتمادي يف هذه
ّ
حدد لها الأباطرة والبطاركة �أنظمة خا�صة.
الطريقة ّ
حتت حكم االتراك ،كان الرهبان يدفعون لل�سالطني غالباً ثمن ا�ستقاللهم
تطورت الطريقة اجلديدة التي نو ّهنا �إليها،
وحريتهم .ويف هذه احلقبة بالذاتّ ،
حتى �إن كل االديرة اتبعت هذا النظام اجلديد يف القرن الثامن ع�رش .لكن �آثو�س
بقى رغم كل ذلك ،مركز اال�شعاع الروحي والرهباين ،يق�صده ال�سياح من كل
�صوب ،و ُيغدق عليه االمراء امل�سيح ّيون العطايا ،وي�سمحون لرهبانه �أن يطوفوا
البالد ليجمعوا التربعات لأديرتهم .وقد م ّرت على اجلبل �أحوال كثرية يف القرن
الثامن ع�رش ،وعرف حقبة ذهبية �أخرى يف القرن التا�سع ع�رش ،حتت ت�أثري ازدهار
الأديرة الرو�سية ،ذات احلياة امل�شرتكة والتوحدية.
�سنة  1912حر ّرت اجليو�ش اليونانية جبل �آثو�س من حكم االتراك .لكن �سنة
 1917كانت وبا ًال على اجلبل� ،إذ وقف �سيل الزّ وار الرو�س ،والرهبان الرو�س.
وقد �أ ّدى ذلك �إىل تقهقر الأديرة الرو�سية ،التي تفرغ رويداً رويداً من الرهبان� .أما
الأديرة اليونانية ف�إنها يف ازدهار ،جتدد يف هذه ال�سنوات الأخرية ،بت�أ�سي�س ديرين
القدي�سني بول�س وديوني�سيو�س.
تابعني للحياة امل�شرتكة على ا�سم ّ
البالد ال�سالفية ورومانيا
ظهرت احلياة الرهبانية يف البالد ال�سالفية مع انت�شار الدين امل�سيحي
فيها� .إ�شتهر يف القرن العا�رش القدي�س يوحنا ريل�سكي ،الذي � ّأ�س�س دير ريال
والذي كان له الأثر الكبري على الروحانية والت�صوف يف كني�سة بلغاريا.
ويف �رسبيا ازدهرت احلياة الرهبانية بني القرن الثاين والرابع ع�رش ،بف�ضل
حماية ملوك �ساللة «منانين�شي» .بني الأديرة الكبرية نذكر دير «�ستودني�ستا»« ،
و «زيت�سا» الذي � ّأ�س�سه الأمري ا�ستفانو�س ،وفيه كان ُي ّتوج ملوك �رصبيا؛ ودير
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«غراكاني�ستا» بقرب مدينة بيك ،مركز البطاركة .وهناك جمموعة من الأديرة
حول بحرية «�أوخريدا» .حتت حكم الأتراك �سنة  ،1690هاجر من �رصبيا القدمية
�إىل جنوب املجر� ،أربعون �ألفاً بقيادة بطريركهم �أر�سانيو�س ،حيث قطنوا  16ديراً
قرب مدينة كارلوفيت�س.
توحدياً حتى القرن الرابع
�أ ّما يف رومانيا فقد اتخذت احلياة الرهبانية �شك ًال ّ
ع�رش .ويف �أوائل اخلام�س ع�رش ّنظم الراهب نيقودميو�س احلياة الرهبانية امل�شرتكة،
على غرار جمهورية جبل �آثو�س ،يف الفالخ ومولدافيا .وقد �أن�ش�أ ديرين يف
فوديتا وتيزمانا ،و� ّأ�س�س تالميذه �أديرة �أخرى كثرية .ويف القرن الثامن ع�رش غزا
ت�أثري الروحانية الهيزيخا�ستية �أديرة رومانيا ،وال تزال حتت هذا الت�أثري �إىل �أيامنا
هذه .لكن التيار العلماين يف القرن التا�سع ع�رش ،والأحوال ال�سيا�سية يف �أعقاب
احلرب العاملية الكربى الثانية ،كانت عام ًال على تقهقر احلياة الرهبانية يف هذه
البالد� .إ ّال �أن جهوداً جبارة بُذلت لإ�صالح �أحوال الأديرة ونظامها �سنة ،1949
ت�شدد اخلناق على كل حركة دينية يف
لكن م�ضايقة احلكومات ال�شيوعية ما زالت ّ
رومانيا ويف البالد ال�سالفية.
رو�س ّيا
احلياة الرهبانية يف رو�سيا مدينة بوجودها لل�رشق البيزنطي� .إننا ال نعرف �شيئاً
القدي�س الأمري فالدمري .وال
عن املرحلة التي ت�سبق �سنة  ،987وهو تارخ ارتداد ّ
�شك �أن بني املر�سلني الذين �أتوا من بيزنطية �إىل رو�سيا كان يوجد بع�ض الرهبان.
لكن ت�أ�سي�س الأديرة الأوىل يرجع فيه الف�ضل �إىل الأمراء الرو�س.
� ّأ�س�س الدير الأول يف القرن احلادي ع�رش القدي�سان انطونيو�س وثيودو�سيو�س،
ّ
منظما احلياة الرهبانية على غرار ما كانت عليه يف جبل �سيناء ويف جبل �آثو�س.
و�أدخل القدي�س ثيودو�سيو�س قوانني دير اال�ستوديون .ويدعى بحق �أول ّ
منظم
للحياة الرهبانية امل�شرتكة يف رو�سيا ،وقد � ّأ�س�سها على الطاعة ،واحلياة امل�شرتكة،
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وخدمة الكني�سة واجلمعية الرهبانية .بعد موته (� )1074أخذت حياة الدير يف
تقهقر.
التوحدية،
على �أثر غزوات الترت يف القرن الثالث ع�رش ،ن�شطت حركة احلياة ّ
ف� ّأم الكثريون الأحراج والفلوات الوا�سعة يف �شمايل رو�سيا ،بعيداً عن املدينة
وعن هجمات الربابرة .وجند مثا ًال للن�ساك يف هذه املرحلة القدي�س �رسجيو�س،
الذي بنى ديراً على ا�سم الثالوث الأقد�س يف زاغور�سك قرب مو�سكو .وقد كان
لهذا الدير الأثر الكبري يف �إمناء احلياة الرهبانية .وما زالت الأديرة تتكاثر يف رو�س ّيا
املقد�سة».
يف القرون الرابع واخلام�س وال�ساد�س ع�رش ،حيث ُدعيت «رو�سيا ّ
ميكننا �أن من ّيز �إجتاهني يف رو�سيا:
 )1االجتاه الرهباين اخلا�ص برو�سيا الو�سطى ،حول مو�سكو ،وهو يتم ّيز
بروح رهبانية منفتحة على العامل ،وعلى امل�شاكل االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية
ٍ
واالقت�صادية؛ يحمل هذا اللواء القدي�س �رسجيو�س املذكور.
الت�صوفية؛
 )2االجتاه الثاين مي ّيز �أديرة ال�شمال ،وهو وريث الروح االجنيلية
ّ
ويحمل لواءه القدي�س نيلو�س ،الذي قطن يف �صحراء �سورا ال�شمالية ،وهو عدو
املمتلكات الرهبانية ،والن�شاطات الر�سولية واالجتماعية وال�سيا�سية يف الأديرة.
وقام �رصاع بني منا�رصي القدي�س نيلو�س ومنا�رصي القدي�س جوزف حامل لواء
االجتاه االول ،و�أ ّدى �إىل هدم كثري من الأديرة ،وعزل ال�شمال متاماً عن الو�سط
وباقي البالد.
يف القرن ال�سابع ع�رش ح�رصت �إدارة ممتلكات االديرة يف مقاطعة كني�سة
خمت�صة .وقد رف�ض البطريرك نيكون وجممع مو�سكو (� )1667 - 1666أي
تدخّ ل من قبل الدولة يف �ش�ؤون االديار .لكن بطر�س الكبري ،عاد فاخت�ص ذاته
بادارة هذه املمتلكات .و�أخرياً ا�ستوىل عليها ،وتع ّهد بدفع م�ساعدة �سنوية
لالكلريو�س .ومع ذلك ف�إن بطر�س االكرب بنى ديراً عظيماً على ا�سم الثالوث
الأقد�س يف مدينة بطر�سربج.

114

احلياة الرهبانية يف الكني�سة االرثوذك�سية

و�أ�صبحت االديار يف القرنني ال�سابع والثامن ع�رش م�صدر ا�شعاع للتقوى
االرثوذك�سية ال�صحيحة .ويف القرن الثامن ع�رش ن�شطت حركة فكرية وروحية،
منواً حتت ت�أثري الراهب
ا�ستوحت كتابات الآباء القدي�سني .وزادت هذه احلركة ّ
بائي�سيو�س وترجماته الكثرية ،وحتت ت�أثري تالميذه .من ر ّواد هذه احلركة رهبان
�صحراء �أبتينو (�أو ال�ستاريت�س) ،والقدي�س العظيم بني القدي�سني الرو�س،
�ساروفيم دي �ساروف .وقد جذب ه�ؤالء املر�شدون الروح ّيون الوف الزوار من
خمتلف املناطق الرو�سية .لكن ثورة � 1917أتت �رضبة قا�ضية على احلياة الرهبانية
يف رو�سيا ،وقد هدمت الأديرة �أو ُح ِّولت �إىل �أبنية حكومية ،و ُط ِرد الرهبان ونُفوا
وت� ّرشدوا� .أما الأديرة الكربى فقد حفظت ك�آثار تاريخية وف ّنية.
�إمنا بالرغم من كل ذلك ،وعلى �أنقا�ض االديرة اخلربة ،ن�شهد انتفا�ضة حياة
جددت احلياة الرهبانية يف الفرا القدي�س
جديدة .فبعد احلرب الكونية الثانيةّ ،
�رسجيو�س يف زاغور�سك ،وجند خم�سة �أديرة يف كييف ،وح�سب �إح�صاء 1954
يوجد حوايل  50ديراً يف االرا�ضي الرو�سية .وكل هذا دليل على احلياة الرهبانية
املزدهرة ،رغم كل املقاومة االحلادية الرامية �إىل �إزالة كل �أثر ديني يف «رو�سيا
املقد�سة».
ّ

رهبانية
1
دير احلرف االرثوذك�سية
 - 1ملحة تاريخية
ان حركة ال�شبيبة االرثوذك�سية ،هي النواة اال�سا�سية التي انبثقت منها فكرة جتديد
احلياة الرهبانية الن�سكية يف البطريركية االنطاكية االرثوذك�سية .وكان �أول من �أجاب
النداء فتيات �إ�ستهوتهن دعوة ال�سيد ال�صامتة .فذهنب وانزوين يف دير القدي�س
يعقوب بالقرب من طرابل�س� ،سنة  .1949ويعود الف�ضل الكبري يف ار�شادهن حل�رضة
الأب جورج خ�رض كاهن رعية طرابل�س ومر�شد حركة ال�شبيبة االرثوذك�سية.
ثم غزت هذه النه�ضة املباركة �صفوف ال�شباب ،فدخل �أول فريق منهم دير
القدي�س جري�س احلرف يف �أواخر �سنة � .1957أظهر االخوة منذ ت�أ�سي�سهم روحاً
انفتاحية م�سكونية جامعة .وكان �أول احتكاكهم بالروحانية ال�رشقية عن طريق
الدرو�س الغربية الكاثوليكية .ثم دبّرت العناية االلهية �أن ي�أتيهم راهب روماين
(من رومانيا) يف ربيع  ،1959ح�رضة الأب اندريه �سكرميا ،الذي �أخذ ينقل لهم
جتددت قوانينها بني  1950و 1953
�شفهياً تقاليد احلياة الرهبانية الرومانية  -وقد ّ
بف�ضل جهود غبطة البطريرك يو�ستينيانو�س  -وكذلك تقاليد احلياة الرهبانية يف
جبل �آتو�س� ،إذ كان لها الت�أثري الكبري يف نه�ضة احلياة الرهبانية يف رومانيا يف القرن
الرابع ع�رش .وهكذا تعانقت جذور احلياة الرهبانية التي انطلقت من ال�رشق �إىل
الغرب ،وها هي تعود من الغرب اىل ال�رشق.
�إرتدى الفريق االول ثوب االبتداء يف � 28آب  1959عن يد �سيادة احلرب اجلليل
ايليا كرم مرتوبوليت جبل لبنان .بالرغم من غرية املبتدئني على االطالع على
الروحانية ال�رشقية البيزنطية وال�رسيانية ،ف�إنهم حري�صون على معرفة الروحانية
الكاثوليكية والربوت�ستانية .كما تربطهم مب�ؤ�س�سات رهبانية كثرية يف لبنان �أوا�رص
 - 1جملة الوحدة يف االميان عام � 1962صفحة 372 - 363
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�صداقة روحية قوية ،هكذا مثال مع الراهبات الدومينيكيات ،ورهبان دير
املخل�ص .وقد زار ح�رضة االخ مر�سيل مرق�س مع رفاقه هذا الدير مرتني ،و�أقام
فيه حما�رضة مبنا�سبة ا�سبوع ال�صالة لأجل احتاد الكنائ�س.
توجهت الرهبانية يف �أول ن�ش�أتها �إىل حياة مماثلة حلياة �أخوات و�إخوة ي�سوع
ال�صغار .ثم ما ع ّتمت �أن اخذت االجتاه الرهباين الن�سكي حتت ت�أثري الفكرة
الروحية الهيزيخا�سنية ،التي كان لها الت�أثري الكبري يف توجيه احلياة الرهبانية يف
العامل االرثوذك�سي اليوناين والرو�سي خا�صة منذ القرن الرابع ع�رش.
تتوزّع �أوقات الرهبان بني ال�صالة الطق�سية والليرتجيا االلهية ،والدر�س
والعمل اليدوي .ويتبلور ن�شاطهم الروحي الرهباين العقلي يف جملة ي�صدرونها
حتت عنوان« :دير مار جرج�س احلرف» ،يهدف �إىل تب�سيط مبادئ احلياة الن�سكية
يف ال�رشق ،من خالل مقاالت ن�سكية ،ومقاطع من الآباء الأبرار و�سريهم.
كان ال بد من ت�أ�سي�س هذه الرهبانية املباركة ،و�أن يكون فرع للرجال� ،إذ منهم
يخرج الكهنة والآباء الروحيون ،الذين عليهم يرتكز جتديد اطارات احلياة الروحية
والراعوية والدينية ،بني �صفوف االكلريو�س وال�شعب امل�سيحي االرثوذك�سي
عول يف جتديد طرق الر�سالة النعا�ش احلياة امل�سيحية ،ح�سب
خا�صة .وعليهم ُي ّ
روح تقاليد الروحانية ال�رشقية املنفتحة على مقت�ضيات الع�رص ،وعلى املجاري
الروحية املعا�رصة.
 - 2النذور الرهبانية
يف  24من حزيران كان رت ٌل ال�سيارات يتقاطر من جهات خمتلفة نحو دير
مار جري�س احلرف لي�شهد حالة خطرية يف تاريخ احلياة الرهبانية يف البطريركية
االنطاكية االرثوذك�سية .وكان بني القادمني �شلة كبرية وطيبة من كبار العائالت
االرثوذك�سية البريوتية ،ورهط من �شبان «احلركة» املندفعني الغ ُ ُْي ،ووفود
عديدة من الآباء الي�سوعيني واملخ ّل�صيني والراهبات احللبيات والدومنيكيات
واملخل�صيات وال�شويريات واخوات ي�سوع ال�صغريات وراهبات مار يعقوب
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االرثوذك�سيات وراهبات «احلقل الكبري» الربوت�ستانت (،)Ss De Grand champ
غ�صت بهم الكني�سة� .أتوا كلهم بدافع
وجمهور غفري من ا�صدقاء رهبان دير احلرف ّ
املحبة املخل�صة لي�شهدوا حفلة النذور املقدّ �سة ُيربزها �أربعة �إخوة بني �أيدي �سيادة
احلربين اجلليلني فوتيو�س ا�سقف بغداد وايليا كرم مرتوبوليت جبل لبنان .وكان
ي�شرتك معهما يف ال�صالة �سيادة احلرب اجلليل اغناطيو�س هزمي م�ست�شار البطريركية
االنطاكية .فكان م�شهد ه�ؤالء االخوة م�ؤثراً للغاية وقد تقدّ موا من الهيكل املقد�س،
الب�سني ثوباً ابي�ض رمز نقاوة قلوبهم ،وحفا ًة ،رمزاً لتجردهم عن الدنيا وحطامها.
وكان م�ؤ�س�سهم ح�رضة الآب �أندرية �سكرميا اجلزيل االحرتام ،يكنفهم حتت ذراعيه
كن�رس يقود �صغاره ،حتى مثلوا بح�رضة اال�سقفني الورعني وطلبوا منهما االنخراط
يف احلياة الن�سكية.
وكم كان لل�صلوات الطق�سية و ْق ٌع طيب يف نفو�س امل�ؤمنني .فبعد �أن ّبي
اال�سقف لالخوة �صعوبات احلياة الرهبانية وما �سوف يالقون من عذاب وتعب ،اذا
بهم يتقدّ مون بكرم نف�س و�سخاء نادرين ،طالبني �أن ُيقربوا هلل ذواتهم حمرقة كاملة
على املذابح الرهبانية .ف� َرست يف قلوب احلا�رضين رع�شة عميقة ،رهب ًة خلطورة
املوقف ازاء هذه القلوب الفتية التي ح�سبت نف�سها مائتة عن الدنيا لتحيا لل�سيد
امل�سيح .فاندجمت عواطف اجلميع من ارثوذك�س وكاثوليك وبروت�ستانت ت�ستنزل
على هذه الرهبانية العزيزة نعم اهلل وبركاته ،لكي ينمي املخل�ص طغمة الرهبان
القدي�سني يف الكني�سة االرثوذك�سية .وك�أن �سيادة احلرب اجلليل ايليا كرم قد �شعر
بتلك العاطفة التي �أ�سقطت  -ولو برهة  -احلواجز التي تف�صل الكنائ�س بع�ضها
عن بع�ض ،فذكر بني نيات الذبيحة االلهية ،الذين يعملون لأجل وحدة الكنائ�س».
ُبودلت التهاين يف قاعة اال�ستقباالت .ثم تف ّرق اجلمهور
على �أثر احلفلة ت ْ
يف الدار يرمنون تراتيل «احلركة االرثوذك�سية» احلما�سية والدينية .ويتبادلون
ت�أثرياتهم العميقة ويتمنون لو يجتمع غالباً جمهور كهذا من خمتلف الكنائ�س،
لت�سبيح اهلل �أب اجلميع ب�صوت واحد وقلب واحد.
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وعندما حان وقت الغذاء تقدم كل اجلمهور من املائدة ال�سخية التي ُم َّدت
يف الدير .فكنت ترى م�شهداً م�ؤثراً :الراهبات االرثوذك�سيات والكاثوليكيات.
ووحدت
يخدمن جنباً �إىل جنب ،وقد �شعرن بقرابة روحية تخطت االجيال ّ
عواطفهن وقلوبهن.
من دير ما جري�س احلرف �سوف ترتفع ال�صلوات حارة �إىل �أبي االنوار لأجل
ر�ؤ�ساء الكنائ�س لي�سريوا يف الطريق امل�ؤدي �إىل االنفتاح فالتقارب ،فا للقاء والوحدة.
 - 3نظرة يف احلياة الرهبانية
كنا وال نزال و�سنظل نقول مع امل�سيحيني احل�سني العبادة� ،إن حقائق الوجود
�أعمق من �أن ًي�سرب غورها عقل ب�رشي حمدود ،و�أنه لي�س كل معقول مقبول بحجج
العقل .ولكننا ال نعلم ما يراه العقل حماال .وديننا ال يقت�رص على ما يثبته العقل
بدليل منه ،ولو اقت�رص على ذلك لكان �رضباً �آخر من الفل�سفة ،وملا �شعرنا بحاجة
اليه .ومن هنا قولنا «باال�رسار» الثالثة الكربى« ،وباال�رسار» ال�سبعة ال�صغرى.
ومن هنا تع ّلقنا نحن امل�سيحيني ال�رشقيني بنوع خ�صو�صي ،بالناحية «ال�رسية»
من علم الالهوت ودجمها بالعقيدة وعدم التفريق بني «خربة» اال�رسار االلهية
املقد�سة الر�سولية .وهذا ما عناه فيالريتو�س
وبني العقيدة التي «تفر�ضها» كني�ستنا ّ
مرتوبوليت مو�سكو منذ اكرث من مئة عام حني قال :يجب � ّأل ن�ستغرب�أا�رسار
احلكمة االلهية �أو �أن نعتربها فوق ادراكنا ،بل يجب علينا �أن نت�أمل بكل خ�شوع
وتوا�ضع االمور االلهية .ومعناه يف هذا �أنه يجب علينا �أن نعي�ش عقيدتنا التي
وتتحول ،فتمكننا من اختيار ا�رسارنا ال
تبدو لنا � ّرساً غام�ضاً ،كي تتطور �أرواحنا
ّ
�أن نهدف �إىل حتويل ال�رس نف�سه� ،إىل ما ي ّتفق وطريقتنا يف الفهم واالدراك.
وهكذا ف�إنه ال يوجد �أي تناق�ض بني الالهوت و «الت� ّرسر» بل هناك تكامل
وت�أييد .فال الهوت بدون ت� ّرسر وال ت� ّرسر بدون الهوت .ف�إذا كان الت� ّرسر اختبارا
�شخ�صياً ملحتويات االميان فالالهوت تعبري لفظي عما ي�ستطيع كل م�ؤمن حقيقي
�أن يخترب .والقول مبا ع ّلمته الكني�سة اجلامعة عرب الع�صور� ،رضوري خلربة
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الت� ّرسر .والتقيد به يقي املت�رسر �رش التناق�ض و�رش اجلمع بني ال�صالح والفا�سد،
بني احلقيقة والوهم .ولهذا ُيعتربالت� ّرسر ذروة الالهوت .وال غرو واحلالة هذه �أن
املقد�سة الر�سولية االرثوذك�سية قد ّقدمت يوحنا احلبيب
تكون كني�ستنا اجلامعة ّ
�أ�شد االجنيليني ت� ّرسراً ،وغريغوريو�س النزينزي ال�شاعر املت�أمل و�سمعان اال�صغر
املتغني باالحتاد باهلل ،على �سائر من ُعني بعلم الالهوت ،فاعتربتهم �أحق من
غريهم باللقب « الالهوتي».
وكني�ستنا ال حت�رص الت� ّرسر باملتبتلني بل تعترب منذ عهد اقليم�س اال�سكندري،
ف�ضل املتزوجني يف الت� ّرسر� ،أكرث من ف�ضل املتبتلني .ومن هنا احرتام الهائمني
بامل�سيح يف رو�سية .وال يخفى �أن قبلة املت� ِّرسرين االنطاكيني عرب الع�صور هو دير
القدي�س �سابا يف غور االردن.
وعلم الالهوت امل�سيحي يختلف عن الغنو�سية امل�سيحية ،يف �أن هذه �سعت
وراء املعرفة ووقفت عند هذا احلد� .أما علم الالهوت امل�سيحي ف�إنه وا�سطة لغاية،
يوحد املعرفة وي�سخّ رها «لالحتاد باهلل» والتعاون معه عز
ال غاية يف ّ
حد ذاته� .إنه ّ
ّ
وجل منذ الآن ،للو�صول �إىل الكمال وتوطيد امللكوت .وهكذا فان الهوتنا يجب
�أن يظل عملياً ،ال نظرياً هادفاً دائماً �إىل االحتاد باهلل بالت� ّرسر .وتاريخنا الالهوتي هو
يف حد ذاته ٌ
عراك م�ستمر يف �سبيل هذا الهدف اال�سمى .ف�رصاع الآباء القدي�سني
مع الغنو�سيني امل�سيحيني ُيلخَ �ص بالعبارة� :أن اهلل �صار ج�سداً لن�صري نحن �آلهة.
والرد على �آريو�س « بامل�ساواة يف اجلوهر» قول مل�ؤه الت�أكيد �أن اهلل الكلمة امل�ساوي
يف اجلوهرّ ،
اختط لنا الطريق لالحتاد باهلل .وما احلكم على الن�ساطرة وغريهم �إ ّال
ت�أكيد لإمكانية االحتاد باهلل .واحرتام االيقونات وتكرميها ،ت�أكيد جديد المكانية
االحتاد باهلل .وتكرميها ت�أكيد جديد المكانية التعبري عن احلقائق االلهية ،بو�سائل
مادية وامكانية تقدي�س واحتاد ابناء هذا العامل املادي بالإله الكامل.
وه�ؤالء الآباء القالئل الذين خربوا العامل وخربوا احلياة الرهبانية �سنوات
متتالية ،وعزموا يف الرابع والع�رشين من حزيران �أن يتو�شحوا بالإ�سكيم
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ب�شدتها وق�ساوتها ،مل يهربوا
الرهباين على طريقة القدي�س انطونيو�س الكبري ّ
من العامل ،وامنا �أحبوا �أن يعي�شوا العقيدة املقد�سة ،وال �سيما ا�رسارها ،لتتطور
وتتحولِّ ،
فتمكنهم من اعتبار العقيدة ،وليت� ّرسروا ،فيتحدوا باهلل منذ
�أرواحهم
ّ
ويقدموا �شهادة ملمو�سة جلميع امل�ؤمنني على �صحة هذه اال�رسار.
الآنّ ،
واال�سكيم الأنطوين االرثوذك�سي االنطاكي ( االنالفرن ) ،يحمل ال�صليب
املقدّ �س رمز �رس الفداء مع احلربة واال�سفنجة و�إكليل ال�شوك وغري ذلك من ادوات
التج�سد و�رس الفداء وبالآية« :لهذا ولدت انت
التعذيب ،ليذكر ب�رس الثالوث و�رس
ّ
ولهذا جئت �إىل العامل» .وي�ؤكد الظفر ودو�س املوت باملوت ،ون�ضال الراهب
وا�شرتاكه يف الغلبة االلهية بالت� ّرسر .ووجود املالئكة يرمز �إىل �شهادة الكون كله.
وال ي�سعنا ،وقد ا�شرتكنا يف ال�صالة لأجل جناح ه�ؤالء الرهبان االنطونيني،
و�شاهدنا ا�شرتاك الرهبان والراهبات الغربيني يف هذه ال�صالة� ،إ ّال �أن نذ ّكر الق ّراء
مبا قلناه وال نزال نقول به ،يف �أن وحدة الكني�سة واقعة ال حمالة لأنها حق ولأن
امل�سيح يريدها .و�أوىل واجباتنا نحن امل�سيحيني االرثوذك�سيني والكاثوليكيني� ،أن
نطلب �إىل اهلل بنف�س من�سحقة� ،أن يق ّرب اليوم الذي �إنطلق فيه هذا االحتاد ،وان
يعاوننا على التح ّلي باملحبة امل�سيحية احلقيقية ،التي تت�أنى وترفق ،وال حت�سد وال
تباهي وال تنتفخ ،وال تطلب ما لنف�سها ،وال حت�سد وال تظن ال�س�ؤ ،بل تتغا�ضى عن
كل �شيء لأجل امل�سيح ،وت�صدق كل �شيء ،وترجو كل �شيء ،وت�صرب على كل
�شيء .ثم يجدر بنا �أن نبد�أ العمل با�صالح انف�سنا .فالوحدة فردية داخلية قبل �أن
تكون جماعية ظاهرية .واخلطوة الثالثة يف نظرنا هي ما �شاهدناه يف كني�سة دير
حتاب وت�آلف وتعاون ،يتبعه ا�شرتاك يف القد�سيات �إن �شاء اهلل ،ويليه
احلرف من ّ
«�إكت�شاف» �أننا �أ�صبحنا واحداً كما �أن الثالوث واحد.
الدكتور �أ�سد ر�ستم
م�ؤرخ الكر�سي الأنطاكي
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الراهب دانیال �شمعون

ال�سكنى يف ديار اهلل
) وهو ا�سم ّ
م�شتق من الفعل ( ،
ُيدعى الراهب يف الكني�سة ال�رسيانية (
1
در ) �أي جال �أو �سكن  ،فيكون الديرویو هو ال�ساكن  ،وبح�سب َّ
العلمة مو�سی ابن
كيفا مطران املو�صل (  ) +٩٠٣ف�أن الديرویو ( ) هو من ي�سكن مع اهلل »،وذلك
على ما جاء يف « اله ّليل» 2الذي ُيقال قبل قراءة الإجنيل يف طق�س ر�سامة الراهب ،وهو
)
من املزمور اخلام�س وال�ستون (
طوبي للذي تختا ُر ُه وتُق ِّربُ ُه لي�س ُكن يف ديارك .ه ّلليلويا (مز . )14 : 65
و�أن ا�سم امل�صدر للديرویو ( ) هو (دیرويو ثو) والتي تُفيد باللغة
ال�سكنی .ف�أن كان الراهب ( ) هو ال�ساكن يف ديار اهلل ،ف�أن
ال�رسيانية معنى ُ
الرهبنة هي ال�سكنى يف ديار اهلل .ويكون الدير هو م�سكن اهلل مع النا�س ،على
ما و�صفت به �أور�شليمنا ال�سماوية (رو .) 3 : 21
فخي
والنف�س التي دخلت �إىل �أقدا�س اهلل ،تقول مع املرمن �آ�ساف� :أما �أنا ْ ٌ
توكلت ،لأُحدّ ث بجميع عجائبك ..
يل �أن �أقرتب �إىل اهلل ،ل ّأن على ال�سيد
ُ
3
(مز )28 : 73
الراهب �إذا هو من �أختاره اهلل لل�سكنى يف دياره ،طوبي الذي تختا ُره وتق ِّربُه
لي�س ُكن يف ديارك( .مز  .)14 : 65وهذا يعود بالنفع ،لي�س فقط على الراهب
()429
1
� - 2ألهل ّيل حلن يقال قبل قراءة الإجنيل  ،غالبا ما يكون �آيات منتقاة من املزامري .
 - 3يف طق�س ر�سامة الرهبان يقف املرت�سم �أمام رئي�س الكهنة وهو ثمة ذراعيه على �شكل �صليب  ،مرددة العبارة
التالية � « :أنا االكذا  ،هاد كم �ضم حمدنا �أهمكله  ،و�أعخا فلهم �أرحام وهي من املزمور الثالث وال�سبعون
الذي لأ�ساف املرثم �أما �أنا خري يل �أن �أقرب �إىل اهلل  ،لأن على ال�سيد توكلث  ،الأحداث بجميع عجائي.
(در . )٧٣/٤٨وقالها بعد �أن دخل �إىل �أقدا�س اهلل ( در) ٧٣/١٧
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«لت�شبعن من خري بيت قد�س
نف�سه ،بل على الكني�سة كلها ،كما يف تتمة الآية
ّ
هيكلك»( .مز  4 : 65ب)
موت عن العامل
النف�س التي اختارها الرب ،تقف عاجزة �أمام �إح�سانات الرب لها ،وتقول:
«ماذا �أر ّد للرب من �أجل كل ح�سناته يل ؟
ك�أ�س اخلال�ص �أتناول وبا�سم الرب �أدعو.
�أويف نذري للرب مقابل كل �شعبه .
عزيز يف عينَي الرب موت �أتقيانه .
حللت قيودي.
رب .لأين عبدك� .أنا عبدك ابن �أمتكَ .
�آه یا ُّ
َ
الرب �أدعو.
أذبح ذبيح َة حمدٍ وبا�سم ّ
فلك � ُ
�أويف نذوري للرب مقابل �شعبه
يف ديار بيت الرب يف و�سطك يا �أور�شلي ُم .هلليلويا» (مز .)19 - 12 : 116
حياة يف امل�سيح
�إن العامل ينحو نحو تغيري احلقائق ،والرب يف كل زمن يختار له �أ�شخا�صاً،
حتى ما يكونون �أمناء على احلقيقة كما هي ،ينقلهم من العامل ويخطفهم« ،لكي
ال يف�سد ال�رش ب�صريتهم وال يغوي الغ�ش نفو�سهم ،لأن �سحر الباطل يغ�شي اخلري
ودوار ال�شهوة ُيف�سد العقل املنزّ ه عن ال�رش( ».حك )12- 11 : 4
يو�ضح لنا �سفر احلكمة ،ب�أن الأتقياء ولو ماتوا �شبابا يجدون الراحة .وما يظ ّنه
النا�س ،عندما ي�شاهدوا موت �شاب �صغري� ،أنه خ�سارة كبرية ،تراه احلكمة ب�أن اهلل
�أحبه ونقله �إليه( .حك .)١٧-٧ : 4
وباملثل ف�أن اهلل يختار الراهب لي�سكن يف دياره ،ال لأنه �أف�ضل من بقية النا�س،
ولكن لئال يف�سد ال�رش عقله� ،أخذه �إليه لي�سكن معه .ولذلك تدعى الرهبنة موت
عن العامل.
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مالئكة �أر�ضيون �أو ب�شر �سمائيون
ويتجدد ،فالراهب
وعندما ميوت الراهب عن نف�سه وعن العامل يحيا العامل
ّ
الذي �أُخذ من العامل ذلك من �أجل العامل ،وخُ طف من النا�س من �أجل النا�س.
فالنف�س التي تدخل حلجال امللك لتلت�صق به (ت�ش  ،)4 : 1ودون �أن تدري،
ينجذب خلفها كثريون�« ،أجِ ْذبني وراءك فنجري»�( .ش  .)4 : 1وعندما يكون
«�سو َر نار من حولها وجمدا يف و�سطها .في ّت�صل �أمم كثرية بالرب يف
الرب لها ُ
ذلك اليوم» ( رك .)١١ ، 5/ 3
وكما علمنا ي�سوعنا الفادي ،ب�أن املنتقلني «يكونون مالئكة اهلل يف ال�سماء».
(مت .)٢٢-٣٠ :واملالئكة «�أرواحاً خادمة مر�سلة للخدمة»  ..فيكون على
الراهب «ال�ساكن يف ديار الرب» �أن يكون روحاً خادمة لأجل العتيدين
�أن يرثوا اخلال�ص .ولذلك قيل عن الرهبان ب�أنهم مالئكة �أر�ضيون �أو ب�رش
�سمائيون .
قدی�سون من طبيعتنا
لكن ال يخفى علينا �إننا و�إذ ندعو الرهبان مالئكة �أر�ضيني ،ال يعني ب�أنهم
�صاروا من طبيعة غري طبيعة الب�رش ،ال ،فالكتاب املقد�س يقدم لنا قدي�سني من
نف�س طبيعتنا ،ميكن �أن يفرتون ،و�أن يخافون ،و�أن يهربون ويختبئون من اهلل،
حتى الرعاة ال�سبع الذين للكنائ�س ال�سبع التي يف �آ�سيا والذين و�صفهم الكتاب
ب�أنهم مالئكة (ر�ؤ  ،)3 : 2جند �أن واحداً منهم كان فاتراً (ر�ؤ  ،)16 : 3و�آخر ترك
حي
حمبته الأوىل (ر�ؤ  ،)4 : 2وثالثاً منهم يقول له الرب�« :أن لك ا�سماً �أنك ّ
و�أنت ميت» .)1 : 3( .فاحلياة املالئكية لي�ست مرتبطة باملكان �أو اللبا�س ،ولكنها
مرتبطة بااللت�صاق بالواحد الوحيد.
عرفت
�إذن ،القدا�سة حالة باطنية ولي�ست نتاج مكان بذاته ،وال�صحراء التي ْ
كواكب الرهبنة ا�شتهرت هي كم ولي�س العك�س .بعبارة �أخرى ال ي�صنع الزي
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قدي�ساً �أو مالكا �أر�ضياً ،ولكن القدي�س هو الذي يقد�س الزي �أو املكان .ولنا من
القدي�س �سريافيم �ساروف�سكي هذه الو�ص ّية املالئكية� « :إبقَ يف قاليتك بانتباه
�سيحولك الرب
و�صمت ،وحاول التقرب من اهلل بكل الو�سائل املمكنة ،وعندها
ّ
�إىل مالك».
�أبناء وبنات العهد
هو من ي�سكن مع اهلل ،فالديرو �أخذت
�إنطالقا من �أن الديــرویو
�إ�سمها من احلياة التي كان يحياها الدير ويو ،ويعرفنا احلكيم �أفراهاط ()345+
يف كتابه املو�سوم ب (الرباهني) على منط حياة يف كنائ�س �سوريا ،رجال ون�ساء
علمانيون ،مك ّر�سون ،يق�ضون حياتهم بالقدا�سة على مثال امل�سيح القدو�س .تُ�شبه
طريقة حياتهم مبا قد يتوازى مع العذارى والأرامل يف الكتاب املقد�سُ .يدعون
�أبناء وبنات العهد ،ومنهم كانوا يختارون الأ�ساقفة والكهنة وال�شمام�سة .يعي�شون
البتولية فيقيم الواحد يف بيته �أو يف جماعة �صغرية تت�ألف من �شخ�صني �أو ثالثة.
هذه اجلماعة ت�ؤمن دوام العمل الليرتجي من ن�شيد املزامري وقراءة الكتب املقد�سة.
منهم ّبواب الكني�سة وخادمها والكاتب واحلكيم واملعلم والكاروز ،الذي
امل�سيحي .هذه اجلماعة عرفتها �أور�شليم و�سلوقية ومناطق
ُيلقي درو�س التعليم
ّ
�أخرى من العامل القدمي� .أفرادها ال يتعاطون التجارة ،وال �أي وظيفة تدر عليهم
ماال .مثّلوا �أول خطوة على طريق احلياة الرهبانية ،و�سیدومون يف الكني�سة حتى
القرن ال�سابع ،فيذوبون يف التنظيمات الرهبانية 4،ويطلق امل�ست�رشقون على تلك
الظاهرة «الرهبنة البدائية ال�سريانية» ،التي اختفت مع رواج التهيئة امل�رصية
يف �سوريا وبني النهرين.
وجاءت ت�سميتهم ب�أبناء العهد .ووفقا للإ�ستاذ �سبا�ستيان بروك ،لأنه
يف طق�س تكري�سهم ،وذلك يف ليلة �سبت النور من عيد القيامة� ،إذ يتع ّمد
 - 4بول�س فغايل  ،الرتاث ال�رسياين � -٢أفراهاط احلكيم الفار�سي  ،دار امل�رشق بريوت  ،طبعة ثانية ،٢٠٠٢
�ص ٠٢٩-٢٨
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املكر�سون ،باحلفاظ على وعود معموديتهم بحياة القدا�سة.
املوعوظون ويتع ّهد ّ
املكر�سون متزوجني �أو
هذه القدا�سة لي�ست بال�رضورة مرتبطة فيما �إذا كان ّ
بتوليني ،بينما املهم ،هو يف عهدهم حلياة القدا�سة مع ي�سوع ابن اهلل الوحيد.
م ّتخذين لأنف�سهم منطاً من احلياة الزهدية ،ميكن �أن ندعوها «�أوائل الرهبنة» يف
5
�سوريا و�شمال بالد ما بني النهرین.
�أمناط �أخرى
وبالإ�ضافة �إىل تلك اجلماعات البتولية ،ومع بداية القرن الرابع ،برزت �أي�ضا
� ٌ
املتوحدين ( تنا ) و�أ�شهرهم مار يعقوب
أمناط رهبانية متعددة يف �سوريا ،مثل
ّ
كمتوحد يف
الن�صيبيني ( ) +٣٣٨قبل �أن ي�صبح �أ�سقف الن�صيبني ،والذي عا�ش
ّ
اجلبال .وكذلك يوليان ال�شيخ ( )367+الذي عا�ش يف كهف يف �صحراء الرها،
و�أبراهیم القيدوي ( ،)366والعموديني ( �أهية تا ) ،و�أ�شهرهم �سمعان العامودي
( ،)459+والغرباء ،والنذراء ،والن�ساك ،والنائحني ،واملحتاجني ،واملجانني من
ال�سواح ،واملعوزين ،واجلبليني ،واحلب�ساء.
�أجل اهلل ّ
تعدد الأمناط ،كان دوماً هدفهم الروحي واحداً ،فكل منهم كان
ولكن مع ّ
يحيا مع اهلل ،يحيا امللكوت وهو ال يزال على الأر�ض ،يجل�سون يف نور خالقهم
ويلت�صقون به فيفيح نار دینهم عطره (ت�ش  ،)١٢ : ١وتنعك�س فيهم �صورة �سلطان
اهلل.
�سمو الرهبنة
هكذا عا�ش �آبا�ؤنا القدي�سني زاهدين يف احلياة ،مثابرين يف ال�صالة ،ومل
يكونوا خا�ضعني ل�رضورة الطبيعة ،متح ّررين من اجلوع والعط�ش ،من الربد
والعري ،ومل ي�ست�سلموا �أبدا للج�سد ،وك�أنهم كانوا يعي�شون كما يف �أج�سا ٍد
عب عنهم القدي�س ذهبي الفم.
لي�ست لهم ،كما ّ
� - 5سی�ستیان بروك  ،العني امل�ستنرية  -نظرة عمار �أفرام الروحانية للعام ونظرته للعامل الروحاين  ،تعريب
الأب جوزيف ترزي  ،مي�شيغني . ١٩٩٢
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ع�صر الرهبنة الذهبي
يكتب البطريرك مار �إغناطيو�س يعقوب الثالث (١٩٨٠-١٩٥٧م) عن تاريخ
الرهبنة ال�رسيانية ،فيقول :عزّ زت الكني�سة �ش�أن الرهبنة ،ف�أ�س�ست منذ القرن
الرابع للميالد ،مئات الأديار� ،إن�ضوى �إليها �ألوف من الرجال والن�ساء ،ر ّو�ضوا
نفو�سهم على ف�ضائل التقوى والعفاف والبتولية والتوا�ضع والطاعة وال�صمت
والفقر االختياري وال�صوم وال�صالة ،ورفعوا رايات الثقافة يف �أ�صقاع �شتى،
وا�شتغالهم يف �صنوف العلوم والفنون ،وتخليدهم �إياها يف جملدات �ضخمة،
وهديهم �أمما للدين امل�سيحي ،م�سدين بذلك �إىل املجتمع الب�رشي
وتهذيبهم �أخالقا ّ
ف� ً
ضال عميقاً .و�إذا علمت �أنه يف القرن اخلام�س ،كان يف جبل الرها وحده ثالثمئة
دير ،يقيم فيه ت�سعون �ألف راهب ،ويف دير مار متي �رشقي املو�صل ،اثنا ع�رش
�ألف راهب ،ويف القرن التايل بلغ عدد رهبان دير مار پا�سو�س بجوار حم�ص �ستة
�آالف وثالثمئة راهب ،و�أم�ضى ر�سالة الإميان مئة وخم�سة وثالثون رئي�س دير يف
أدركت وال �شك �سمو �ش�أن الرهبنة يف هذه الكني�سة العريقة.
�سوريا اجلنوبيةَ � ،
ومن الثابت عندنا� ،أن عدد الرهبان والراهبات ال�رسيان ،بلغ ال�ستمئة �ألف يف
6
ذلك الع�رص الذهبي».
ويذكر العالمة ابن العربي مغريان امل�رشق (� )+١٢٨٩أن الرهبانية يف
امل�سيحية ،عرفت منذ القرن الثاين امليالد ،وظهر يف القرن الثالث للميالد،
ن�س ٌ
ومتوحدون يف �أماكن عديدة من كن�سية خا�ضعة للكر�سي الر�سويل
اك وع ّباد
ّ
ّ
الأنطاكي� ،أي يف �سورية وما بني النهرین ،و�سواحل فل�سطني اجلنوبية ،وبادية
ال�شام ،واجلزيرة ،وجبل الرها ،وجبل الأزل امل�رشف على ن�صيبني ،وطورعبدين،
وقردو و�ألفاف قرب املو�صل ،فقد ُ�ش ّيدت منذ �أوائل القرن الرابع للميالد ،الأديرة
الكثرية وال�شهرية ،التي �صارت منارات للعلم واملعرفة والف�ضيلة ،وان�ضوى
�إليها �آلآف الرهبان والراهبات ،الذين عزفوا عن الدنيا و�سعوا وراء الآخرة.
 - 6مار اغناطيو�س يعقوب الثالث  ،الكني�سة ال�رسيانية االنطاكية الأرثوذك�سية.
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وت�ضوعت جوانب �أديرتهم وكهوفهم وحماب�سهم وقالياتهم ب�أريج ف�ضيلتهم.
ّ
الرهبانية يف خدمة الكني�سة
واملتوحدون يغادرون �صوامعهم و�أديرهم ،وينزلون �إىل املدن
وكان الن�ساك
ّ
�إبان ال�شدة ،لتثبيت امل�ؤمنني على التم�سك بالإميان ،وحت ّمل اال�ضطهاد ب�صرب و�إميان
الن�ساك والز ّهاد يعظون امل�ؤمنني
يف �سبيل ذلك .وعندما كانت ال ِبدع تتف�شی ،كان ّ
ليتج ّنبوا الهرطقة ،وليثبتوا يف العقيدة ال�سمحة التي ت�سلمتها الكني�سة من الر�سل
الأطهار .فقد اهتم مار �أفرام ال�رسياين (٣٧٣+م) بت�أليف جوقة خمتارة من فتيات
الرها ال�رسيانيات ،اللواتي ع ّلمهن ما ابتكره من �أنغام ،وما نظمه من ق�صائد لتثبيت
العقائد امل�سيحية ال�سمحة ،ودح�ض الهرطقات ،و�إليه يعود الف�ضل يف بدء تنظيم
8
احلياة الطق�سية يف الكني�سة ال�رسيانية.
مكانة الرهبانية يف الكني�سة
فيما يلي مقتطفات مما د ّونه البطريرك مار �إغناطيو�س زكا الأول عيوا�ص
(٢٠٠٤-١٩٨٠م) عن مكانة الرهينة املرموقة يف الكني�سة« :بعد �أن ن�ش�أت
الرهبانية خارج الكني�سة� ،صارت قوة مع الكني�سة وداخل الكني�سة ،فهي لي�ست
�صالة و�صوماً وزهداً و تق�شفاً و�سهراً ،ولي�ست فقط علماً ومعرفة ،بل هي عن�رص
مهم يف الكني�سة .فقد جمعت بني روح الزهد والن�سك ،و�صار الراهب يف نظر
اجلماعة حامل ر�سالة �سامية  ،وهي ر�سالة تعاليم الإجنيل يعي�شها ب�صدق ،وينفذها
كاملة ب�أمانة ،متاماً كما يقدمها للنا�س .فوثق به النا�س ،وهكذا اتخذت الرهبانية
فاعرتفت بها الكني�سة التي ر� ْأت �أن تكون
مكانتها املرموقة والالئقة بها يف الكني�سة،
ْ
قيادتها من الرهبان ،فانتخبت �أ�ساقفتها منهم .وهكذا كان وما زال التقليد يف
كن�سيتنا ال�رسيانية �أن ُي�ؤخذ املطارنة من الرهبان ،والبطاركة من املطارنة ،وكانوا
7

 - 7البطريك افرام الأول بر�صوم ،الدرر النفي�سة ،حم�ص � 1940ص .281
 - 8مار �إغناطيو�س زكا الأول عيوا�ص  ،كنی�سة �أنطاكية ال�رسيانية الأرثوذك�سية .
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ي�ؤخذون �أحيانا من الرهبان �أي�ضا .وعا�ش ه�ؤالء الر�ؤ�ساء الروحيون ،حتى بعد
ارتقائهم �إىل درجة رئا�سة الكهنوت ،حياة زهد و تق�شف ،وك�أنهم ما يزالون يف
�صوامعهم ،كما ُذكر عن مار يعقوب �أ�سقف ن�صيبني ومعلم مار �أفرام ال�رسياين،
�صواما ّقواماً.
الذي كان يت�شح بجلد املعزى ،وكان زاهد�أَ ّ
وهكذا ظهر ف�ضل الرهبانية على الكني�سة وما يزال .وارتبط ازدهار الكني�سة
وتقدمها روحيا بازدهار الرهبانية .و َّمت بالفعل ما قاله القدي�س �أثنا�سيو�س
الر�سويل (٣٧٣ +م)�« :أنه منذ �ضعفت الرهبانية والكهنوت� ،ضعفت الكني�سة
كلها9».ولأهمية الرهبانية�ُ ،ش ّيدت الأديرة الفخمة التي ملأها �ألوف الرهبان
والراهبات ،الذين كانوا يعبدون اهلل ويخدمون الكني�سة بح�سب ما وهبهم اهلل
10
من مواهب ،ومبوجب النظم التي كانت �أديرتهم تتبعها».
الأديرة منارات للدين والعلم
كانت الأديرة منارات للدين والعلم واملعرفة ،ورموزاً خالدة للح�ضارة
واملدنية ،وكان الرهبان والراهبات مثا ًال �صاحلاً للنا�س كافة .و�صارت حياتهم
اليومية برهاناً �ساطعاً على �صدق وعد امل�سيح للمتعبني والثقيلي الأحمال ،فهو
ُيريحهم �إذا ما تبعوه وحملوا نريه عليهم وتع ّلموا منه الوداعة وتوا�ضع القلب،
هي ،وحم ُله خفیف (مت  )30 :11و�رشيعته الإلهية التي هي �رشيعة
لأن نريه ّ
الكمال امل�سيحي ،ط ّبقها الرهبان والراهبات عملياً ،وكانوا �سعداء على الأر�ض،
ونالوا ملكوت ال�سموات� ،إذ عبدوا اهلل بالروح واحلق ،كما ُ�شغفوا بتح�صيل
العلوم الدينية واملدنية ،و�أفادوا جمتمعهم والب�رشية.
وانت�رشت الأديرة يف اجلبال وعلى �ضفاف الأنهار ،وكانت مبثابة كليات وتتبعها
مكتبات ،كما �أن بع�ض املدار�س كانت حتت �إدارة الرهبان ،وكانوا يق�صدونها
من �أديرتهم و�أماكن منا�سكهم كمدر�ستي ن�صيبني والرها .فقد ا�شتهرت مدر�سة
 - 9عن خمطوطة بدير الأنبا �أنطونيو�س  ،م�رص .
 - 10مار �إغناطيو�س زكا الأول عيوا�ص  ،كنی�سة �أنطاكية ال�رسيانية الأرثوذك�سية .
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ن�صيبني يف القرن الرابع ،وبقيت زاهرة حتى القرن ال�سابع ،وفيها نبغ مار يعقوب
الن�صيبيني (٣٣٨+م) ،الذي �س ّلم زمام التعليم فيها �إىل تلميذه العبقري مار �أفرام
ال�رسياين (٣٧٣م) .وقد تقاطر عليها طالب العلم الديني من بالد ما بني النهرين
ال�سفلى ،التي كانت ترزح ع�رصئذ حتت نري احلكم الفار�سي ،ولذلك دعيت �أي�ضا
املدر�سة مبدر�سة الفر�س .وعندما ُ�س ّلمت ن�صيبني �إىل الفر�س �سنة 363م غادرها
مار �أفرام ي�صحبة بع�ض �أ�ساتذة هذه املدر�سة ،وانتقلوا �إىل ال ُرها ،حيث رئ�س مار
�أفرام مدر�ستها ،وعلى يده ازدهرت وا�شتهرت .وكانت هذه املدر�سة قد �أن�ش�أها
ملوك الأباجرة منذ القرن الثاين للميالد .وعندما ت�س ّلم مار �أفرام زمام رئا�ستها،
غ�صت
ازدادت �أهمي ًة ،وكان جبل الرها ع�رصئذ ي�ضم �أديرة ال عدد لها ،وقد ّ
بالرهبان و�صوامع الن�ساك ،فاتخذ مار �أفرام له �صومعة هناك ،وكان تارة يتن�سك
فيها ،يف�رس الكتاب املقد�س وينظم امليامر البديعة ،وتارة �أخرى يتفرغ للتدري�س يف
مدر�ستها ،كما يع ّلم �أي�ضا يف كني�ستها الرتانيم الروحية للعذاری خا�صة� ،إىل �أن
11
انتقل �إىل اخلدور العلوية عام ٣٧٣م.
ويذكر البطريرك العالمة �أفرام الأول بر�صوم (١٩٣٣-١٩٠٧م) يف كتابه
النفي�س املو�سوم بالل�ؤل�ؤ املنثور يف تاريخ العلوم والآداب ال�رسيانية� ،أنه ّ
متكن
من �إح�صاء ثالثة وثمانني ديراً ،كانت مراكز مهمة للتعليم العايل منذ فجر
امل�سيحية ،وقد اندثر �أغلبها و�أ�صبح �أثرا بعد عني ،كما �أن �أطالل بع�ضها باقية �إىل
اليوم ،و�صمد نزر ي�سري منها على رغم ما قا�سی �سكانها من �شدائد اال�ضطهادات
وحماوالت الإبادة ،قد رفدت تلك الأديرة الكني�سة والعامل بعلماء �أعالم ي�شار
�إليهم بالبنان ودبّجوا الروائع ،وخ ّلفوا البدائع يف علوم الالهوت والفل�سفة
واللغات و�سائر �صنوف العلم واملعرفة .وعلى الرغم من �ضياع العديد من
م�ؤلفاتهم النفي�سة ،فال تزال �أ�شهر مكتبات العامل ومتاحفه تفتخر مبا متلكه من
خمطوطات �رسيانية ،خُ ّطت يف تلك الأديرة .
 - 11مار �إغناطيو�س الأول عيوا�ص � ،سورة مار �أفرام ال�رسياين .
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الرهبانية يف كني�ستنا ال�سريانية اليوم
عانت كني�ستنا ال�رسيانية �صنوف ال�شدائد ،خا�صة منذ �ضحى الألف الثاين
للميالد ،و�أ�ضعفتها �أي�ضا االنق�سامات الداخلية نتيجة التيارات الع�شائرية
والقبلية .ويف القرون الأربعة الأخرية �أتعبتها حماولة الكنائ�س الغربية ،اقتحام
قالع الكنائ�س ال�رشقية ،ومن جملتها كني�ستنا ال�رسيانية ،وا�ستقطاع �رشائح من
�أتباع الكنائ�س ال�رشقية ،و�إخ�ضاعهم لتلك الكنائ�س الغربية ،م�ستغ ّلني يف هذا
امليدان نفوذ بع�ض الدول الأجنبية ال�سيا�سي ،وجهل حكام الدولة العثمانية،
ف�ضعف ت�أثري �إكلريو�س الكني�سة ال�رسيانية ،التي مل تطلب حماية �أية دولة �أجنبية،
�إنطالقا من �إميانها ب�أن اهلل وحده حاميها ،ولهذه العوامل القاهرة �ضعفت الرهبانية
�أي�ضا ،و�إذا �ضعفت الرهبانية �ضعفت الكني�سة كما قال الآباء ،و�شعرت الكني�سة
يف ع�رصنا هذا بحاجة ما�سة �إىل نه�ضة روحية ثقافية ،و�شجعت �أبناءها على
تكري�س النف�س واالنخراط يف �سلك الرهبانية واالنتماء �إىل �أحد البقية الباقية من
�أديرتنا.
كما �أن الكني�سة اهتمت خا�صة مبدر�سة مار �أفرام الالهوتية التي كان قد �أ�س�سها
العالمة البطريرك �أفرام الأول بر�صوم يف الثالثينيات يف زحلة  -لبنان ،ثم
انتقلت �إىل املو�صل بالعراق ،ثم �إىل لبنان ثانية ثم توقفت.
و�أعاد فتحها يف دم�شق مرة �أخرى ،البطريرك زكا الأول عيوا�ص ،و�ش ّيد دير
مار �أفرام ال�رسياين يف معرة �صيدنايا يف �ضواحي دم�شق ،ليكون مقراً لكلية مار
�أفرام الالهوتي .كما � ّأ�س�س رهبنة مار يعقوب الربادعي للراهبات.
على درب الآباء
وعلى درب الآباء ونهجهم ،وعمال على �إعالء �ش�أن الرهبنة ال�رسيانية العريقة،
و�إعادتها �إىل �سابق �أجمادها ،يتم ت�شييد دير جديد با�سم دير ال�صليب على جبل
�صيدنايا� ،سل�سلة القلمونّ ،
مطل على دير مار �أفرام ال�رسياين يف معرة �صيدنايا،
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ِّ
لي�شكال معه جوقتني تتبادالن ال�صلوات ،وليعانق املا�ضي احلا�رض ومي�ضيان نحو
امل�ستقبل ،وبناء دير �آخر يف ال�سويد با�سم دير ال�صليب ،ليكون مكانا تلتقي فيه
النفو�س املك ّرمة مع عري�سها ال�سماوي ،وحتيا احلياة املالئكية على الأر�ضّ ،
وتنظم
بطريق ٍة ّ
متكنها من التحديث و�إنتاج ثمار تليق بتاریخ الكني�سة ال�رسيانية العريقة.

ختام
يف زمن التكنولوجيا ويف هذه القرية الكونية التي نعي�ش فيها اليوم ،ويف
ع�رص انفتاح الإن�سان على العامل و�إنغالق العامل على نف�سه ،يف ع�رص �أختزال
املفاهيم بتنا يف حاجة �إىل قب�سات من عامل �آخر .ال �أعني فقط طغمة الرهبان.
فالرهبان جنبا �إىل جنب مع النفو�س املك ّر�سة خلدمة الرب ،ي�شكالن معا ّ
�سكة
ُ
وي�صل
ارتبط طرفاها باخ�شاب املحبة العاملة ،في�س ُري عليها قطار الكني�سة املقد�سة،
بها �إىل ميناء احلياة الأبدية ،ف ُي ُ
�صان �إمياننا الأقد�س و ُيحفظ التقليد الروحي الذي
لآبائنا القدي�سني.
دير مار �أفرام ال�رسيان  -معرة �صيدنايا
 ۲۹حزيران ۲۰۲۱

املوافق عيد الر�سولني مار بطر�س ومار بول�س

احلياة الرهبانية يف لبنان

1

بقلم
اخلوري بطر�س اجلميل
ا�ستاذ الطقو�س يف جامعة القدي�س
يو�سف (بريوت)

�ألقيت هذه املحا�رضة يف جامعة القدي�س يو�سف (بريوت) يف  5كانون الأول
 .1965يوم تطويب الأب �رشبل بروما .وقد �شاء ح�رضة امل�ؤلف �أن يرتك لها طابع
حما�رضة دون �أن يجعل منها بحثاً علم ّياً .واملحا�رض هو من خريجي جامعات روما،
ومن دعاة الإ�صالح والتجدد الطق�سي يف الكني�سة املارونية .وفيما ن�شكر له مقالته ن�أمل
�أن يز ّودنا دائماً من جناه الط ّيب.

( الإدارة )

مقدّ مة
جاء يف خطاب قدا�سة البابا بول�س ال�ساد�س يوم تطويب الأب �رشبل «�أن هذا
الراهب واحلبي�س يف الرهبانية اللبنانية املارونية� ...إبن لبنان البار ...هو زهرة
من القدا�سة يف حقل التقاليد الرهبانية ال�رشقية القدمية».
يطوب القدي�سني يف الأبر�شية .وبعد اجليل الثاين
يف القدمي ،كان اال�سقف ّ
ع�رش �أ�صدر البابا �أمراً ب�إعطاء احلق للمجامع امل�سكونية بت�سجيل �أ�سماء القدي�سني
يف الكني�سة .وجاء �أوربانو�س الثامن  1625و 1635فرتك ق�ضايا التطويب
والتقدي�س �إىل جممع الطقو�س ،الذي ّ
يتول در�س الق�ضية بنف�سه ويرفعها �إىل
البابا.
طوب راهب �رشقي قبل �رشبل .لكن التاريخ ال�رشقي حافل
منذ ذلك احلني مل ُي ّ
ب�سري الرهبان والز ّهاد والقدي�سني ،وي�ضيق بنا املجال للتحدّ ث عن الآالف الذين
 - 1جملة الوحدة يف االميان عام � 1966صفحة 249 - 222
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ّ
عطروا ب�صلواتهم �آكام انطاكية والرها ،و�سهول �سوريا والعراق وجبالها وبوادي
م�رص و�سينا وفل�سطني.
ِدت ون�ش�أت
نقت�رص على تاريخ الرهبانية يف لبنان ويف الطائفة املارونية التي ُول ْ
ّ
والتق�شف .وكان الطوباوي �رشبل واحداً من
وازدهرت يف جو الزهد والن�سك
ه�ؤالء القدي�سني ،الذين «ماتوا عن العامل ليُحيوا العامل».
يدور البحث حول �أمرين:
 - 1ن�ش�أة احلياة الرهبانية يف الكني�سة والأديار املوجودة يف لبنان قبل اجليل
العا�رش.
 - 2احلياة الرهبانية يف لبنان بني اجليل احلادي ع�رش والثامن ع�رش.
 - 1ن�ش�أة احلياة الرهبانية يف الكني�سة والأديار الوحدوية يف لبنان قبل اجليل
العا�شر
يقول الآباء ان احلياة الرهبانية هي زهرة احلياة امل�سيحية وثمرتها .وال �شك �أن
ازدهار الكني�سة منوط بازدهار احلياة الرهبانية .ان انحطت يف بلد � ّ
إنحط الدين
فيه ،و�إن ازدهر الدين ازدهرت الأديار .ورغم �أن الرهبانية هي انعزال عن العامل،
فاالديار بيوت ال�صالة ،هي موائل التقوى وال�صالحُ ،تفظ فيها روح االجنيل
وتُ�شع�شع �إىل اخلارج.
و�إذا ٌعدنا �إىل تاريخ الكني�سة ،لوجدنا �أن ال�صوامع واالديار كانت عزّ الكني�سة
ّ
والتق�شف.
وفخرها ،ي�شار �إليها بالبنان مثال الت�ضحية
ونحن اليوم� ،إن قال لنا قائل �أن الدين يف فتور �أو خطر قلنا له ،تعال معي �إىل
وادي قادي�شا ،تعال معي �إىل جبل ع ّنايا و�س�أريك �صوامع القدي�سني �أجدادي.
ومعنى ذلك �أن احلياة الرهبانية احلقيقة ترافق حياة الكني�سة.
وما �أعني باحلياة الرهبانية ؟
�إن الراهب  -والكلمة ا�سم فاعل من رِهب خاف -،هو الذي يخاف اهلل
وال يخاف �إ ّال اهلل .هو الذي ينقطع عن العامل ليعي�ش مع اهلل .الراهب هو الذي
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يفت�ش عن اهلل ،يرك�ض وراءه ليح�صل عليه .ه ّمه ليل نهار �أن يكون مع اهلل .يهرب
�إىل ال ّربية :لينفرد يف ر�أ�س جبل ،يختبيء يف قعر �صخر ،ليجد اهلل يف ال�صمت
واخللوة وال�سكينة.
ابتد�أت احلياة الرهبانية بالن�سك والزهد� .إذ كان املتع ّبد لربّه يبيع كل ما عنده،
وينفقه على امل�ساكني ويذهب �إىل الرب ّية حيث يبني �صومعة ،ي�أكل من انتاج الرب ّية
ويق�ضي وقته بال�صالة مناجياً اهلل .و�أول من نعرف يف هذه احلياة ،هو القدي�س
�أنطونيو�س ،الذي اختار م�سكناً بقرب ماء و�شجرة يف ال�صعيد ،وق�ضى حياته
متن�سكاً يف �آخر اجليل الثالث حتى منت�صف اجليل الرابع �سنة  .356وقد تقاطر �إليه
ّ
التالميذ ف�أن�ش�أوا م�ساكن حوله فكان ُير�شدهم بن�صائحه :ابتعدوا عن العامل وانقطعوا
�إىل مناجاة اهلل .موتوا عن نفو�سكم لتحيوا باهلل!
وامتلأت الناحية �صوامع وحماب�س ،فكان الرهبان ي�صومون وي�ص ّلون
ّ
ويتق�شفون منفردين ورمبا اجتمعوا لل�صالة �أو للأكل يف الآحاد والأعياد.
مل يكن انطونيو�س النا�سك الأول  -لأن الن�سك موجود حتى يف الأديان
غري امل�سيحية ،ومن غري املعقول �أن يكون �أنطونيو�س النا�سك الأول  -لكنه جمع
حوله عدداً كبرياً من الرهبان ،فازدهرت احلياة الن�سكية يف عهده.
الن�ساك باخوميو�س ،و�سعى
ويف م�رص �أي�ضاً ويف �أيام �أنطونيو�س ظهر �أبو ّ
يف �أن ّ
ينظم احلياة الرهبانية والن�سكية ،ف�أبقى الرهبان �ساكنني يف �صوامعهم
منفردين ،لكنه كان يجمعهم للأكل وال�صالة العامة .وبد�أ الراهب يرتك ما له بني
يدي الرئي�س ويدخل يف العي�ش امل�شرتك .وبذلك � ّأ�س�س بع�ض الأديار املنطمة يف
م�رص� ،إنت�رشت فيما بعد يف �أنحاء ال�رشق .ومن ثم �أخذ الرهبان يعي�شون حتت
�سقف واحد ،مع امكانية الن�سك والزهد ملن �أراد يف �صومعة قرب الدير.
ومن ّ
منظمي احلياة الرهبانية يف ال�رشق القدي�س با�سيليو�س الكبري ا�سقف
قي�رصية الكبادوكية يف اجليل الرابع .زار منا�سك م�رص وفل�سطني و�سوريا والعراق
وعاد �إىل وطنه يدر�س كيفية تنظيم احلياة الرهبانية من �أجل خدمة الب�رشّ .
فنظم
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الأديار تنظيماً �أقوى ،و�ش ّيد بقربها امل�ست�شفيات وامليامت ودور ال�ضيافة ،وك ّلف
الرهبان بخدمة القريب يف هذه احلياة االجتماعية ،وبنى الأديار يف الأرياف
واجلبال ،حيث ترك للرهبان الأرا�ضي الوا�سعة ليحرثوها ويعملوا بها فيعطوا املثل
ّ
الطيب ،يف العمل ويف ا�ستخدام االر�ض خدمة للنا�س.
وبقرب الدير �سمح �أي�ضاً ب�أن تُبنى ال�صوامع واملنا�سك حلياة تنق�سم بني
الزهد والعمل .وقد و�ضع لذلك قوانني ور�سوماً �أخذها الكثري من رهبان ال�رشق
والغرب.
وقد انتقلت احلياة الرهبانية ب�رسعة من م�رص �إىل فل�سطني �إىل لبنان و�سوريا
تغ�ص بالرهبان واملتع ّبدين.
والعراق و�آ�سيا فكانت الأديار واجلبال والرباري ّ
�أما حياتهم �آنذاك فنعرفها من الأو�صاف الكثرية التي تركها لنا امل�ؤ�س�سون
والزاهدون وال�سياح ،من �أمثال املتع ّبدة اترييا والراهب كا�سيانو�س و�آباء الكني�سة
الذين كان �أكرثهم من الرهبان من �أمثال با�سيليو�س ويوحنا فم الذهب.
وغالباً جند �أو�صاف الأديار والرهبان عند ال�شعراء العرب.
كانت الأديار مبنية بنوع خا�ص على اجلبال ،وقد قال يف ذلك ال�شهاب
العمري الدم�شقي:
مليــــك حتته بُ ُ�س ٌ
ٍ
ٍ
ــــط خـ�ضـر
كتخــــت
م�رشف
بنوه على جند على الغور
م�صابيحه حتت الدجى ،الأجنم الزهر
علي كاتـمـا
وقـــــــام على طــــــر ٍد ّ
ولكنـــه قد ُح ّ
ـــط من دونـــه النــــــ�رس
كالن�سين هـــان ارتقا�ؤه
ولو كان ّ
(م�سالك االب�صار العمري )341- 340/1

كان الرهبان على انواع يف عي�شهم .منهم يف الأديار ومنهم يف ال�صوامع
والقاليل.
ويقول امل�ؤرخ ثيودوريط�س ،الذي عا�ش راهباً بني الرهبان يف �سوريا ،يف
اجليل اخلام�س ما يلي:
املتوحدة ليعي�شوا
« من الرهبان من يجاهدون معاً ،ومنهم من اختاروا احلياة ّ
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مع اهلل ،يعي�شون يف اخليم �أو يف الكهوف واملغاور ،ومنهم من عا�شوا يف العراء،
الخيمة وال كهف ،يع ّر�ضون �أج�سادهم للربد القار�س وال�شم�س املحرقة .ومنهم
من عا�ش يف قعر �صخر ال �ضوء فيه ،ومنهم من عا�ش على عمود وقد بنى عليه
�أربعة حيطان بدون �سقف ،ك�سمعان العمودي الكبري ،الذي عا�ش على عموده
�أربعني �سنة».
عميق � ّرس الراهبّ .
ال�س هو يف ات�صاله باهلل .يعي�ش وك�أنه لي�س من
وحل هذا ّ
هذه الأر�ض .يهيم على الب�سيطة هارباً من الدنيا راك�ضاٌ وراء الآخرة.
كن ينقطعن
وما نقول عن الرهبان ينطبق على الراهبات واملتع ّبدات ،اللواتي ّ
يف الأديار �إىل ال�صالة والت�أمل .واحلديث طويل عن �أديار الراهبات منذ الأجيال
االوىل .ويكفي �أن نذكر تلميذات مار مارون الراهبات الثالث :مارانا ودومنينا
وكريا ،وقد �أ�صبحت دومنينا فيما بعد رئي�سة دير تعمل فيه الراهبات وت�ص ّلي،
لنعرف �أن حياة الزهد مل تكن وقفاً على الرهبان فقط .ورمبا عا�شت راهبة يف
ق ّالية قرب الدير م�ستحب�سة زاهدة.
والأمثلة على ذلك لي�ست بالقليل ،حتى يف لبنان.
�أما ثياب الرهبان �آنذاك فكانت ال�سواد احلالك .وعن ذلك قال مثال �إبن املعتز.
يف ظلمة الليل والع�صفور مل يط ِر
يــا طالــــما ن ّبهتني لل�صـــبوح بـــه
ُ�سـو ِد املـدارع نقّاريـن يف ال�سحـر
أ�صوات رهبانِ دي ٍر يف �صالتهــم
�
ُ
على الر�ؤو�س اكالـي ًال من ال�شـــعر
مزنّرين على االو�ساط قد جعلوا
ومن كان يق�صد الأديار كان يعجب من تق�شف الرهبان ،ونحافة اج�سامهم،
و�شحوب وجوههم ،ب�سبب الزهد وال�سهر وال�صالة يف الليل .وحتى اخلليع �أبو
النوا�س قد الحظ ذلك وقال فيه:
أكــــــــرياح
واعدِ ْل ،هديت� ،إىل دير ال
دع الب�ســـاتني من � ٍآ�س وتفـــــاح
ِ
ِ
أ�شــــــبــاح
ن�ضـــــــو �
�إعدِ ُل �أىل نق ٍر دقت �شخو�صهم من العــــــــبادة �إ ّال
ِّ
ِ
إ�صبـــــــاح
يكـــــــ ّررون نواقي�ســــاُ مــ ّرجعــ ٌة على الزبـــــــور بام�ســـــاء و�
ِ
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�أخبار الرهبان والزهد كثرية يف ال�رشق� .إمنا علينا �أن نقت�رص على لبنان ،فهل
نظن
كان يف لبنان �أديار رهبانية قبل اجليل العا�رش؟ و�أين كان ذلك؟ علينا �أال ّ
�أننا جند الأخبار املف�صلة عن احلياة الرهبانية يف لبنان قبل اجليل العا�رش� .إمنا لنا
�شذرات تاريخية ا�ستقيناها هنا وهناكّ ،
تدل على وجود احلياة الرهبانية يف لبنان
يف تلك املرحلة ،وخا�صة ان احلياة امل�سيحية كانت مزدهرة يف �صور و�صيدا
وبريوت وجبيل وطرابل�س .فلنعرب يف لبنان من جنوبه اىل �شماله مفت�شني عن
الرهبان.
�صــــور
ن�ستدل من �أعمال الر�سل �أن امل�سيحية يف �صور ،قد ت� ّأ�صلت على عهد بول�س
وبطر�س .فحول ال�سنة  60ملا ق�ضى بول�س �سبعة �أيام يف �صور خرج بعدها
امل�سيحيون ي�ش ّيعونه ب�أجمعهم اىل املرف�أ خارج املدينة مع الن�ساء واالوالد،
وجثا اجلميع على ال�شاطيء م�ص ّلني ّثم و ّدعوا بع�ضهم بع�ضاً ف�أبحر بول�س وعاد
ال�صوريون �إىل بيوتهم (�أعمال الر�سل .)6 - 1 :21
ويخربنا امل�ؤرخ �أو�سابيو�س� ،أنه �سنة  314د�شّ نت �صور كني�ستها العظمى،
التى مل يكن قد �أقيم كني�سة مثلها يف الديار امل�سيحية .علينا ا ّال نن�سى �أن الكني�سة
مل تكن قد �شهدت بع ُد الكاتدرائيات الكربى يف القد�س ورومة وغريها ،التي
بناها ق�سطنطني بعد ال�سنة �سنة .314
يتقدم �أ�سقفها على �أ�ساقفة
وكانت �صور �آنذاك مركز امل�سيحية يف فينيقياّ ،
�صيدا وبريوت وجبيل والبرتون و�أنفه وطرابل�س وعرقا .ومل تتح ّرر بريوت من
�سلطة �صور� ،إ ّال يف منت�صف اجليل اخلام�س.
وحتتفظ �صور اليوم برفات نا�سك قبل الن�ساك ،هو املعلم �أوريجانو�س العظيم،
الذي ُدفِن فيها �سنة  .253كان �أوريجان�س ا�ستاذاً م�شهوراً يف اجلامعة و�ضليعاً يف
الفل�سفة والالهوت ،فباع مكتبته ووزّع ماله على امل�ساكني ،وكان ي�سري تق�شفاً
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حايف القدمني ،الي�رشب خمراً وينام على الأر�ض بال فرا�ش ،يق�ضي وقته يف
در�س الكتاب املقدّ �س .وقد ّ
ظل بال زواج ميدح البتولية و ُيقدّ ر حياة املتكر�سني
واملتك ّر�سات هلل .وكان ينتقل من بلدٍ �إىل بلد حا ّثاً على ال�صالة والت�أمل ،وداعياً
امل�سيحيني �إىل بيع مقتنياتهم ،وو�ضع ما ميلكونه يف �صندوق م�شرتك حلياة م�شرتكة.
القدي�س ترقد يف �صور .ويذكر امل�ؤ ّرخون ديراً قرب
�إن رفات هذا املع ِّلم ّ
�صور يف اجليل الرابع .2وال ُيعرف عن هذا الدير �إ ّال ا�سمه.
�صيدا
و�صيدا �أي�ضاً قد ت� ّأ�صلت فيها احلياة امل�سيحية من عهد الر�سل .وبينما كان بول�س
م�سافراً يف رحلته الأخرية �إىل رومة ،بني ح ّرا�سه اجلنود ،طلب من القائد �أن ي�أذن
له ب�أن يزور �أ�صدقاءه يف �صيدا ف�أَذِن له القائد (�أعمال .)3 : 27
ومن يطالع �أخبار القدي�سني يف املجموعة العلمية على يد البولنديني يجد
�أ�سماء �شهداء من �صيدا ،مثال الكاهن زنوبيو�س ،الذي ا�ست�شهد يف �أنطاكية حول
ال�سنة  395وكان من �صيدا.3
وقد اك ُت�شِ فت م�ؤخّ راً كني�سة جميلة يف الزهراين على بُعد ثمانية كيلومرتات
من �صيدا ،ن�رش عن الف�سيق�ساء فيها الأمري موري�س �شهاب يف جملة املتحف �سنة
متعددة منها
 1958قال� :إنها كني�سة تعود �إىل اجليل الرابع وعلى بالطها تواريخ ّ
�سنة  524 ،389الخ.4...
ويقول العارفون يف الآثار امل�سيحية ومن بينهم االب المن�س� ،أن مغاور
عدلون فوق �صيدا  -التي كانت قبوراً من قبل � -أ�صبحت يف اجليل اخلام�س
واجليل ال�ساد�س م�ساكن رهبانية و�صوامع وحماب�س ال تزال ال�شارات الن�رصانية
ظاهرة فيها.
دير قرب �صور� ،صوامع قرب �صيدا .ويف بريوت ،ماذا ؟
)2 - Dict. Arch. Chrét. Lit., Art. Monachisme ( origine
3 - Eusèbe, Hst. Eccl. 3,8
)4 - Bulletin du Musée de Beyrouth (Mosaique du Liban) XlV, XV, 1418 (59
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بريوت
�إن بول�س وبطر�س والر�سل قد عربوا ببريوت� .إمنا التقليد القدمي ين�سب تب�شري
بريوت �إىل الر�سول يهوذا امللقّب تداو�س �أو الوي� ،أخي يعقوب� ،أخي الرب.
�إن هذا التقليد ي�ستند على وثائق معتربة� ،إذ يعود �إىل اجليل الثالث من جهة ،ومن
جهة ثانية نعرف �أن بريوت كانت تكرم هذا الر�سول تكرمياً خا�صاً وقد بنت كني�سة
كبرية على ا�سم القدي�س يهوذا كانت موجودة يف اجليل اخلام�س.
من بريوت كان املع ّلم بامفيليو�س ا�ستاذ املع ّلم �أو�سابيو�س .ويقول تلميذه �أن
بامفيليو�س كان من عائلة بريوتية معروفة وقد ا�ست�شهد يف قي�رصية فيلب�س �سنة .309
وكانت بريوت معروفة بجامعتها يف در�س احلقوق منذ االجيال االوىل
للم�سيحية .وقد تخ ّرج يف مدر�ستها القدي�س غريغوريو�س العجائبي يف بدء
اجليل الثالث.
�أما مطرانيتها فقد ا�ستقلت عن �صور �سنة  449على عهد االمرباطور
ثيودو�سيو�س .وقد �أُح ِر َق ْت كني�ستها اجلميلة �سنة  362على عهد يوليانو�س
اجلاحد ،و�أُعي َد بنا�ؤها بعد �سنوات قليلة.
ويف بريوت ،اجتمع اال�ساقفة لدر�س ق�ضية اال�سقف اينيا�س مطران الرها �سنة
 449 - 448وقد د ّونوا ذلك قائلني« :اجتمعنا يف دار اال�سقفية احلديثة بجوار
الكني�سة اجلديدة».
�أما حول ال�سنة  470فنجد �أن الراهب بوال ي�أتي �إىل مطران بريوت وي�س�أله
�أن ي�ساعده ليبني ديراً كبرياً يف اجلبل بجوار املدينة .في�ساعده املطران ويتم بناء
الدير .وال ن�ستغرب وجود االديار والكنائ�س يف بريوت ،فقد ن�رش الأمري موري�س
�شهاب م�ؤخراً در�ساً عن كني�سة بيت مري املر�صعة بالف�سيف�ساء اجلميلة منذ �أواخر
البحاثة املذكور ن�رش �أي�ضاً تقارير جميلة عن كني�سة خلدة،
اجليل اخلام�س .كما �أن ّ
التي تعود �إىل منت�صف اجليل اخلام�س.5
5- Bulletin du musée de Beyrouth, 1918
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ولنا مذكرات ق ّيمة من بع�ض طالب احلقوق عن �سرية حياتهم يف نحو ال�سنة
منظمة الطالب امل�سيحية  -و�أ�صبحوا جميعاً
منظمة ت�شبه ّ
 480وكانوا قد �أ ّلفوا ّ
رهباناُ فيما بعد.
كتب �أحد ه�ؤالء الطلبة وا�سمه زكريا ،6وقال:
«كنت �أدر�س احلقوق يف بريوت ف�أخذت �أُع ّلم رفيقي �ساويرو�س  -ومل يكن
بعد مع ّمداً -احلكمة امل�سيحية .وكنت �أذهب معه حل�ضور ال�صالة كل م�ساء يف
وذهبت يوماً معه �إىل كني�سة اهلل الواقعة داخل املدينة
املدعوة «القيامة».
الكني�سة
ُ
ّ
من جهة املرف�أ .و�أخذت اتنزّ ه مع �ساويرو�س و�أعظ ُه ،فقال يل� :أقبل ما تقوله �رشط
حب ال�رشائع وقد ح�صلت على �شهادة املحاماة».
ت�صيين راهباً ،لأين �أُ ُّ
�أ ّال ّ
وكبت احللقة ،فان�ضم �إىل ّ
املنظمة الطالب �أفاغريو�س من �سامو�ساط  -وكان
ُ
هذا يرغب يف �أن ي�صري راهباً ،فمنعه �أبواه و�أر�ساله ليتخ�ص�ص يف احلقوق -
والط ّالب �ألي�شاع ولي�سيو�س  ,والطالب ان�ستا�س من الرها وفيليب من �رشق
الأردن ،و�أناطول من اال�سكندرية وزنودور من غزة .وكان قائدنا الن�شيط هو
�أفاغريو�س ،يقودونا كل م�ساء �إىل كني�سة القيامة قرب اجلامعة لنح�رض ال�صالة.
وقد �أخذ الط ّالب على م�س�ؤوليتهم حماربة ال�سحرة والرقايني املنت�رشين
يف البلد ،مب�ساعدة ال�شباب البريوتي �آنذاك ،ومن بينهم ق�سطنطني ال�شما�س
وبوليكرب�س املالزم الأول وقزما كاهن الرعية وادريانو�س الكاهن املعاون،
يهددونهم
أح�س بهم ال�سحرة و�أر�سلوا ّ
وراهبان من الدير هما مانا وكيارو�س .ف� ّ
«بزعران البلد» �إن تابعوا حماربتهم لهم .فوقف ال�شما�س البريوتي ق�سطنطني
أرا�ض وا�سعة قرب املدينة ويف الريف ومن ا�صحابنا �شباب
وقال :لبيت �أبي � ٍ
م�سيحي قوي ،ف�س�أطلب النجدة �إن لزم الأمر .و�أخرياً ذهبت ّ
املنظمة �أىل املطران،
فات�صل املطران بقائد ال�رشطة وبحثوا عن الكتب املمنوعة واملوجودة يف مكاتب
بريوت و�أحرقوها يف �ساحة معبد العذراء ،بعد �أن كانوا ي�رشحون للجمهور
6 -Zacharie le Rhéteur, Vie de Sévère d’Antioche, les Opuscules maronites.
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�ضالل كل كتاب قبل �أن يحرقوه� .أما �أحد وكالء كني�سة ال�شهداء الثانية فقد
�أر�سله املطران �إىل دير يك ّفر فيه عن خطاياه لأنه كان قد �أعار ال�سحرة مبخرة وثياباً
كهنوتية ا�ستخدموها يف جمال�سهم.
ويقول الطالب «وكنا نذهب �إىل ٍ
نا�سك على عمود قرب بريوت ،ن�ست�شريه
يف �أمور عديدة فيك ّلمنا عن نزق ال�شباب وطي�شهم».
وبعد عودة ّ
متن�سكني .وقد �أرغم
الطالب �إىل �أوطانهم �أ�صبحوا جميعاً رهباناً ّ
النا�سك �ساويرو�س و�أُخذ بحيلة من �صومعته ليكون بطريركاً على �أنطاكية �سنة .512
�أما عن �أديار الراهبات فنذكر اعمال القدي�سة مرثونا �أنها �أقامت ديراً يف حم�ص
وانتقلت �إىل بريوت (لتقيم ديراً ثانياً).
جبيل
ُعرف �أنها كانت مطرانية يف اجليل الرابع .من �شهدائها العذراء اكويلينا،
ِلت يف جبيل �سنة  291وهي بعمر �إثنتي ع�رشة �سنة .وقرب جبيل كني�سة قدمية
ُقت ْ
مبنية على �أنقا�ض هيكل روماين ،ويف قلبها عمود نا�سك ،ويف الغينة على 800
مرت عن البحر حيث كان متثال �أدوني�سُ ،وجِ َد ْت كني�سة جميلة من اجليل اخلام�س
مر�صعة بالف�سيف�ساء ن�رش عنها الأمري موري�س �شهاب يف �سنة  1958يف املتحف.
ّ
العال يف الكنائ�س امل�سيحية �: Tchalenkoإن هند�سة هذه
ويقول ّ
البحاثة ِ
الكني�سة ت�شبه هند�سة ال�ست ع�رشة كني�سة املوجودة يف �سهول العا�صي يف املنطقة
التي عا�ش فيها املوارنة قبل نزوحهم �إىل لبنان.
طرابل�س
كانت طرابل�س �أُ�سقفية منذ االجيال االوىل .ومن �شهدائها املعروفني القدي�س
لو�سيو�س  -مار نهرا � -شفيع العيون .ويف كني�ستها اجلميلة َق ِب َل � ِّرس العماد
املذكور �سابقاً �ساويرو�س الطالب يف احلقوق ،لأن �صديقه الذي هداه كان من
�أ�صدقاء مطران طرابل�س .وكان املطران قد بنى ديراً بقرب الكني�سة ،ولنا �أثر عن
وجود امل�سيح ّية يف �شمال لبنان يف اجلبل منذ اجليل اخلام�س.
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وجاء يف �إحدى املخطوطات ال�رسيانية املحفوظة يف املتحف الربيطاين ،يف
الن�ساك والز ّهاد وقوانينهم ما يلي:
جمموعة عن �أقوال ّ
�إن هذا املخطوط الذي ُكتِب �سنة  509قد ُكتِب ب�سعي راهبني من لبنان،
�أحدهما الونديو�س من حدث لبنان ،و�آخر من حدث اجلبة .ويقول الدويهي �إن
يف �إهدن كني�سة قدمية على ا�سم مار ماما تعود �إىل اجليل الثامن (.)748
وختاماً لهذا الدور نذكر ال�شهيد �أو�سابيو�س الذي تو ّغل يف (جبل) لبنان �سنة
،283وتع ّبد هلل يف �إحدى مغاوره ثم عاد �إىل �أنطاكية وا�ست�شهد حول ال�سنة .300
و�شهيداً �آخر وقف �أمام الوايل وقال�« :أنا ا�سمي طليليو�س ،ا�سم �أبي مبارك وهو
ن�رصاين و�أحد �ضباط اجلي�ش و�أمي �إ�سمها روميليانا و�أخي يوحنا وهو �ش ّما�س،
ومولدي كان يف لبنان».
كان يف لبنان رهبان و�أديار قبل اجليل العا�رش وكان فيه كني�سة مزدهرة منذ القدمي.
 - 2احلياة الرهبانية يف لبنان بني اجليل احلادي ع�شر والثامن ع�شر
�إن احلياة الرهبانية ّ
املنظمة اليوم يف لبنان يف الطائفة املارونية ،تعود بت�أ�سي�سها
على هذا ال�شكل وبتنظيمها يف قوانينها احلالية� ،إىل �أواخر اجليل ال�سابع ع�رش
وبدء الثامن ع�رش .وكانت احلياة الرهبانية فيما قبل على طريقة مار انطونيو�س:
لكل دير ا�ستقالله فيه رهبانه وفيه �صوامعه .و�أن التاريخ قد �أبقى لنا الكثري من
ال�شواهد على حياة رهبانية ون�سكية يف لبنان قبل الرهبانيات احلالية .عن ه�ؤالء
الرهبان القدامى حديثنا.
�إن الطائفة املارونية قد ُولِدت يف الدير من تاريخها .وعا�شت يف الدير ومنت
وحتن اليه .لقد ن�ش�أت حول النا�سك امل� ّؤ�س�س مار مارون ،وعا�شت حول دير
فيه ُّ
ويتبي
مار مارون واالديرة التابعة له ،الذي كان يختار منها البطريرك واال�ساقفةّ .
لنا �أن مركز الطائفة يف دير مارون ،مل ينتقل �إىل لبنان قبل اجليل العا�رش .هذا ال
يعني �أن لبنان اجلبل مل يكن فيه كنائ�س و�أديرة بات�صال مع الدير املركزي ،الذي
انتقل فيما بعد �إىل �أحد الأديرة اللبنانية.
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نعلم جيداً من ال�شواهد التاريخية �أن هذا الدير كان ال يزال عامراً يف �أواخر
اجليل الثامن ،فنقر�أ على جلدة احدى املخطوطات املحفوظة يف املتحف الربيطاين
يخ�ص مكتبة دير مار مارون «�سنة  .»754ونعرف
يف لندن ما يلي« :هذا الكتاب ّ
�أن البطريرك الن�سطوري تيموتاو�س الأول كتب ر�سالة �إىل رهبان الدير من
بغداد يف �أواخر اجليل الثامن ،يدعوهم فيها �إىل الوحدة يف الإميان .ونعرف من
امل�سعودي املتويف �سنة �،956أن الدير املذكور قد هدم على �أيدي امل�ضطهدين يف
الن�صف الأول من اجليل العا�رش .ونظن �أن البطريركية انتقلت �إىل لبنان يف ذلك
الوقت .ول�سنا وحدنا يف هذا الظن ،فامل�ؤرخ الكبري البطريرك ا�سطفان الدويهي
ي�ؤرخ هذا االنتقال نحو ال�سنة .933
ورمبا كان الزحف املاروين من �سوريا �إىل لبنان عن طريق بعلبك والهرمل �إىل
املقد�س .ولنا �أي�ضاً يف الهرمل �صوامع ّ
تدل
حدث اجلبة وب�رشي و�إهدن والوادي ّ
على وجود الرهبان فيها حول اجليل العا�رش.
كتاب «الهــــدى»
والن�ساك بعد اجليل العا�رش جنده يف
�أول ذكر لوجود الرهبان املوارنة
ّ
كتاب القوانني امل�ستعملة عند املوارنة واملدعو «الهدى» ،واملكتوب يف ال�سنة
ي�س ُّن �رشيعة الرهبان والن�ساك فيقول باحلرف:
،1059حيث ُ
« هلل على الرهبان �أن يخافوه من كل نفو�سهم ومن كل قلوبهم ومن كل
حركاتهم .وهلل على جميع الرهبان والراهبات الذين اعت�صموا باال�سكيم وتزينوا
بال�سواد وت�س ّلحوا بال�صليب� ،أن يكونوا هلل على الر�سم الذي ح ّملوه �أنف�سهم
ور�سموها به �أحراراً يف �أج�سامهم �أع ّفاء ال يدخلون بني العامل وال يعملون
ك�أعمالهم بل ي�ستعينون بال�صوم وبال�صالة حتى يعدموا �أج�سادهم �شهوات الدنيا
باختيارهم.7
(وكذلك) احلب�ساء ،الذين يف ال�صوامع ور�ؤو�س الأعمدة والقاليل ور�ؤو�س
 - 7الهدى ،طبعة فهد� ،1935 ،صفحة 176
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اجلبال وبطون الأودية والرباري و�سكان املغاور ».
املقاالت الع�شر 1104
ولنا �أي�ضاً دليل على وجود االديار املارونية يف لبنان منذ �أواخر اجليل احلادي
ع�رش وبدء الثاين ع�رش يف «املقاالت الع�رش» .وقد جاء �إىل جبل لبنان اال�سقف
دير
توما الكفرطابي �أقام يف ج ّبة يانوح (يف دير البطريرك) � 4سنوات ثم �أقام يف ٍ
ثانٍ يف ج ّبة ب�رشي �سنتني.
كفرحـــي
َ
ولنا من التقليد دون الكتابة خرب عن دير على ا�سم القدي�س مارون ُ�ش ِّيد يف
كفرحي (البرتون) حول اجليل العا�رش .امنا املعروف حقيقة يف التاريخ هو �أن
البطريرك دانيال ال�شاماين قد �سكن يف هذا الدير يف القرن الثالث ع�رش.
يـــانوح
من الأديار القدمية يف لبنان كثري منها يف �شماله ويف بالد جبيل والبرتون .هذا
وعندنا الكثري من الكنائ�س املارونية القدمية يف بالد جبيل والبرتون ،تعود بهند�ستها
املف�صلة على
وت�صاويرها �إىل اجليل الثاين ع�رش والثالث ع�رش .وعنها الدرو�س ّ
�أيدي
املخت�صني كالأب المن�س الي�سوعي ،9وهي تفوق الع�رشين كني�سة ،ال تزال
ّ
قائمة حتى اليوم .ومن غري املعقول �أن تكون كل هذه املنطقة املارونية مزدهرة
بدون �أديار! وي�ستند املنطق �إىل الربهان من الأديار القدمية الآتية:10
�سيدة يانوح :وكانت مركز البطريركية املارونية وهي قرب العاقورة .وقد �أقام
فيها البطريرك حتى �سنة  1120وهجرها مدة ثم عاد �إليها يف بدء القرن الثالث
8

 - 8الهدى� ،صفحة 56
 - 9ت�رصيح االب�صار يف ما يحتويه لبنان من الآثار ،كنائ�س لبنان القدمية
 - 10وجاء �أي�ضا يف خمطوطتني ما يلي ::ملا كان تاريخ �سنة  1452لليونان ( 1141م�سيحية) يف �شهر متوز
املبارك يف ع�رشة �أيام م�ضت منه ح�رض �إ ّ
يل انا بطر�س بطرك املوارنة اجلال�س على الكر�سي الأنطاكي ب�إ�سم
يعقوب من قرية رامات من عمل البرتون الوفد الراهب دانيال من رهبان دير مار كفتون وقد �أعطيته �سلطانا من
اهلل ومن حقارتي ب�أن يكون رئي�ساً ومديراً على دير مار يوحنا اخلوزبند يف جزيرة قرب�ص املحرو�سة( .ال�رسوجي)
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ع�رش .وقد ورد ذكر �سيدة يانوح يف الرباءة البابوية التي �أر�سلها البابا زخريا الثالث
(�أو نقوال الثالث �أو �إينو�شن�سيو�س) �إىل البطريرك �إرميا العم�شيتي �سنة .1215
�سيدة ميفوق :وكان �أي�ضاً مركزاً للبطريركية مدة .وقد ورد يف �إحدى
املخطوطات املارونية املنقولة �إىل الفاتيكان� ،أن البطريرك بطر�س يف �سنة 1120
كان �ساكنا يف ميفوق يف وادي �إيليج ،وقد ح�رض �إليه الق�س �شمعون ف�أقامه رئي�ساً
على دير اخلوزبند بقرب�ص.11
ِ ْل ِفــد :ومن الأديار القدمية دير مار اليا�س يف حلفد ،حيث �أقام البطريرك
اللحفدي يف اجليل الثاين ع�رش ،الذي يذكر �أنه كان يف حلفد اربعة �أديار �أقام فيها
�أربعة �أ�ساقفة على كل دير رئي�س ا�سقف� ،أي �أن البطريرك املذكورقد بنى ديراً
جديداً فيها.
وكان البطاركة ينتقلون من دير ميفوق �إىل دير يانوح �أىل دير حلفد �إىل دير
كفرحي.
كفيفان �إىل دير َ
دير قزحيا� :إن دير مار �أنطونيو�س قزحيا� ،أي كنز احلياة ،هو قدمي وال �شك.
و�أول ذكر لهذا الدير يعود �إىل �سنة � ،1154إذ د ّون البطريرك يوحنا اللحفدي �أنه
ح�رض �إليه الراهب �أ�شعيا من دير قزحيا �سنة  1154و�أقامه رئي�ساً على دير اخلوزبند
يف قرب�ص.
دير كفتون� :إن البطريرك ارميا العم�شيتي الذي ح�رض املجمع الالتراين
الرابع �سنة  ،1215د ّون �أنه ر ّقى �إىل الأ�سقفية رئي�س دير كفتون ،حيث كان ي�سكن
�إثنان وثالثون راهباً .ويذكر هذا الدير منذ �سنة .1141
ومن الأديار املذكورة يف القرن الثاين ع�رش القدي�س �رسجيو�س (�رسكي�س) يف
حردين ،حيث كان دير للرهبان ودير للراهبات .وقد ورد يف �إحدى املخطوطات
ما يلي:12
 - 11راجع :يو�سف الدب�س ،اجلامع املف�صل يف تاريخ املوارنة امل�ؤ�صل (�صفحة ) 205 - 200
 - 12راجع ،يو�سف الدب�س،اجلامع املف�صل يف تاريخ املوارنة امل� ّؤ�صل (�صفحة .)205 - 200
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املح�صنة �إبنة داود يوم اجلمعة يف ال�ساد�س
«�إنتقلت من هذه احلياة الراهبة
ّ
من ت�رشين الثاين �سنة « .»1199وا�سرتاحت الراهبة �سارة بعد ع�رشة �أ�شهر من
حت�صنها يوم الأحد يف الثامن من �آب فلتكن �أه ًال للذكر ال�صالح لأنها تعبت كثرياً
ّ
أوالهن اهلل ال�سالم والراحة مع
يف دير القدي�س �رسكي�س مع باقي الراهباتّ � .
العذارى احلكيمات».
وعلى ذكر الراهبات يف اجليل الثاين ع�رش ،نورد �أن اخلوري با�سيل من ب�رشي
كان له ثالث بنات نذرن نف�سهن هلل �أنفقن جميع ما ميلكن يف بناء الكنائ�س .منها
كني�سة مار �سابا يف ب�رشي ومار دانيال يف احلدث ،التي ال تزال قائمة حتى اليوم.
ومن الأديار القدمية �أي�ضاً دير القدي�س �أبون يف حدث اجلبة ،ودير �سيدة حوقا يف
قادي�شا ،وديرمار نهرا يف ا�سمر جبيل ،وديركفيفان ،ومرت (قدي�سة) مورا (�إهدن
وميخائيل �شاريا).
نظن �أنه كان ينق�ص عن الع�رشين يف
�أما عدد الرهبان يف هذه الأديار فال ّ
كل دير� ،إذ كان على كل دير كبري �أ�سقف مرتئ�س كما ورد يف الرباءة البابوية �إىل
البطريرك �سنة  .1215وكما ورد ذلك �أي�ضاً عن �أديار حلفد االربعة يف اجليل الثاين
ع�رش .وعند انتقال البطريركية �إىل قنوبني �سنة  1440كان هذا الدير من �أكرب
الأديار.
قنوبني
�إن الكلمة اليونانية قنوبني ( )Kenobionومعناها الدير تُذ ّكر الباحثني
القدامى واملعا�رصين باالزمنة التي كانت اللغة اليونانية �سائدة يف لبنان وذلك قبل
الفتح العربي.
ويقول التقليد �أن قنوبني يعود �إىل القدي�س ثيودو�سيو�س .وثيودو�سيو�س هذا
م�ؤ�س�س االديار يف فل�سطني يف اجليل الرابع واخلام�س ،وكان ينتقل من فل�سطني
�إىل �سوريا ليزور �سمعان العمودي .فرمبا م ّر يف �إحدى رحالته يف لبنان و� ّأ�س�س
الدير املن�سوب �إليه .ويعود ذكر قنوبني �إىل بدء اجليل الرابع ع�رش حيث نقر�أ يف
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زاوية خمطوط «قد �أ�صلح الكني�سة ميخائيل احلدثي �سنة  .»1302وكان رهبان
قنوبني ال يق ّلون عن الثالثني �أو الأربعني.
ل�ست بحاجة �إىل �أن �أو�ضح براهني وجود االديار واملنا�سك يف لبنان من اجليل
ال�ساد�س ع�رش وما بعد� .أكتفي بلفت االنظار �إىل ان هذه االديار �ستكرث وتعمر
و�ستمتد منذ الآن �إىل ك�رسوان و�إىل املنت و�إىل اجلنوب ،وخا�صة يف �أيام فخر
الدين املعني.
ميكننا �أن ّنطلع على ما كتبه ال�س ّياح وامل�ؤرخون الذين جالوا يف جبل لبنان
من اجليل اخلام�س ع�رش حتى الثامن ع�رش� .أما كيفية حياتهم وطريقة عي�شهم فقد
املقد�س.
و�ضعها زوار االديار يف الوادي ّ
قال الأب اليانو �سنة  1578عند رحلته االوىل �إىل جبل لبنان:
«�إن الرهبان لهم بع�ض فرائ�ض عن الطاعة ،ويواظبون على الفقر يف م�أكلهم
وملب�سهم ...البطريرك و�ستة ر�ؤ�ساء �أ�ساقفة ،وبع�ض اال�ساقفة ،ك ّلهم يف الأ�صل
رهبان ينتخبون من االديرة لأن الدرجات الكن�سية العليا يف �سوريا هي يف �أيدي
13
رهبان القدي�س انطونيو�س»...
�إن �أكلهم عدا اال�صوام االربعة (امليالد ،ال�صوم الكبري ،مار بطر�س وبول�س،
ال�سيدة) هو من البي�ض وااللبان واال�سماك .ويف ال�صوم الكبري ال ي�أكلون �سمكاً
وال ي�رشبون خمراً .وطوال حياتهم ال يذوقون اللحم ابداً� .أما عادة ال�صمت على
املائدة مع القراءة الروحية فغري حمفوظة عندهم لكنهم ينامون يف �صوامع ق�شفة.
يف ال�سنة  1596جاء لبنان من رومة الأب دنديني الي�سوعي قا�صداً من قبل
قدا�سة البابا وقد �سكن ما بني املوارنة مدة ،وكتب مذكراته فيما بعد عن رحلته
هذه �إىل جبل لبنان ،نقتطف منها عن الرهبان والن�ساك ما يلي:
«ه�ؤالء الرهبان هم من بقايا اولئك الن�ساك واحلب�ساء الذين عطروا براري �سورية
 - 13بالواقع  1567ر�سم بطريرك احلبي�س خمايل اليقوفاين الذي كان يف حب�س قزحيا وهو البطريرك على
ايام اليانو.
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وفل�سطني بروائح قدا�ستهم .انهم يقطنون االماكن اخلفية منقطعني عن كل عالقة مع
�أهل العامل بل (يقطنون مغاور وكهوف هي �أحرى بزرب احليوان من ان يقيم فيها
ان�سان .مت�سرتون بعباءة حقرية من �شعر املاعز تنزل من االكتاف �إىل القدمني وحتتها
القباز وهو �أخ�شن من العباءة .ي�سرتون ر�ؤو�سهم بقلن�سوة �سوداء حتجب �أعينهم فال
يرون �إ ّال �أمامهم فقط.
«يقتاتون مبا تنبته طبيعة االر�ض من ذاتها �أي االع�شاب والبقول .ال يذوقون
اللحم حتى يف ابان املر�ض وخطر املوت.
�شوه ح�سن �سمعتهم .ومل تنت�رش لهم يف النا�س
«مل ُي�سمع عن ه�ؤالء العباد ما ّ
مقالة �سيئة .لكن اذا �أبى الراهب االقامة يف دير ينتقل اىل دير �آخر دون �أن ي�ست�أذن
رئي�سه .وانهم كالن�ساك واحلب�ساء االقدمني يلقبون ر�ؤ�سائهم بالأب.
«لي�س لهم قوانني مكتوبة وال نذور علنية .يعي�شون مثل مار انطونيو�س
النا�سك .وعند اعطائهم اال�سكيم يقر�أ عليهم الرئي�س مبا يجب �أن يفعلوه فيتمموه.
«وال �سلطة لهم للوعظ والتب�شري و�سماع االعرتافات»
ن�ستدل من هذا الو�صف �أن حياة الرهبان والن�ساك املوارنة �آنذاك ،كانت ت�شبه
حياة تالمذة مار انطونيو�س �إذ ينتمون �إىل دير ويعي�شون فيه ما طاب لهم وينتقلون
�إىل �صومعة �أو حمب�سة .ولذلك كانوا ي�س ّمون منظماتهم الرهبانية هذه الرهبان
االنطونيون ،اقتداء مبار انطونيو�س.
الرحالة فيتايل يف رحلته �إىل لبنان �سنة :1643
وعن �أديار ك�رسوان يقول ّ
«يف ك�رسوان ال جند قمة �أو جب ًال ال يحمل ديراً �أو حمب�سة(.لكن هذه االديار
خالية ما عدا �أربعة �أو خم�سة ديورة) يقيم فيها منتمون �إىل القدي�س �أنطونيو�س
الكبري».
�أما يف مقاطعة العاقورة ففيها عدد وافر من االديار واملحاب�س.
�سنة  1660جاء من باري�س الفار�س املعروف «دارفيو»  D’arvieuxوكتب
مذكراته عن رحلته يف جبل لبنان ويف وادي القدي�سني فقال:
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«يف وادي القدي�سني �شاهدنا عدداً ال يح�صى من املغاور التي كانت م�ساكن
الن�ساك .واملده�ش الغريب هو �أنهم كيف ا�ستطاعوا �أن يبلغوا هذه املنا�سك
لي�سكنوها .فهي �صعبة الت�س ّلق من كل اجلهات .وال ت�صلح �إ ّال للع�صافري ،وعلى
االن�سان �أن تكون له �أجنحة لي�صل �إليها .وبعد �أن ّفكرنا مل ّياً بالأمر ظننا �أن الن�ساك
كانوا ي�ضعون حبا ًال �أو �سالملاً لينزلوا �إىل هذه املغاور منقطعني عن العامل».
وقال دي ال روك  De la Roqueيف رحلته �سنة : 1688
«كان عدد رهبان دير قنوبني نحو الأربعني .يقولون �أنهم من رهبان مار
الديرتعد
انطونيو�س ،مثل كل الباقني يف البالد .قالوا لنا �إن املغاور التي حول
ّ
نحو ثمان مائة �صومعة نقبها الن�ساك يف ال�صخر .وكثرياً منهم قتلوا يف املنا�سك
على �أيدي امل�ضطهدين».
الرحالة «فولني» فقد قال وهو يتكلم عن خربة ودقة يف اجليل الثامن ع�رش:
�أما ّ
«يف بلد املوارنة ال�صغري هذا (لبنان) �أكرث من مائتي ( )200دير للرهبان
والراهبات .قوانينهم هي قوانني مار انطونيو�س� .إنهم يطبقون قوانينهم بدقة.
ي�صومون اياماً كثرية وي�ص ّلون كثرياً يف الليل ويف النهار وي�أكلون مثل الفالحني
ما عدا اللحم».
و�إذا ما جئنا ندر�س حياة كل نا�سك فامنا نعجز الن حياة الن�ساك هي جمموعة
مت�شابهة ،ومن عرف ق�صة يوم عرف حياتهم� :صالة يف الليل� ،صالة قي ال�صباح،
عمل يف النهار� ،صالة يف امل�ساء .ويذكر بع�ض �أمثال عن ّ
تق�شفهم من هذا النوع:
«كان احلبي�س يونان املرتيتي يف حمب�سة حوقا مات �سنة  ،1542بعد خم�سني �سنة
من الن�سك .كان يقدّ �س كل يوم وي�صوم كل �أيام ال�سنة تقريباً ويف ال�صوم ال ي�أكل
�إ ّال ال�سبت والأحد� .أما يف ال�سنوات الأربع االخرية من حياته فكان ي�أكل مرة كل
يومني .ويق�ضي ا�سبوع الآالم يف الكني�سة ي�صلي وي�سجد وقد عدّ رفاقه �سجداته
�إىل االر�ض (مطانية)  24000مطانية يف ا�سبوع الآالم مل ي�سبقه �إ ّال تلميذه احلبي�س
حنا اللحفدي الذي كان ي�سجد  26000مطانية �إىل االر�ض يف ا�سبوع الآالم».
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خمت�رص احلياة الرهبانية يف اواخر اجليل ال�سابع ع�رش� :أديار كثرية .كل دير
م�ستقل .رهبان يف الدير وحماب�س قرب الدير� .صالة وعمل �إمنا بدون تنظيم.
هذا ما دعى م�ؤ�س�سي الرهبانيات احلالية �إىل و�ضع قوانني ثابتة وعامة.
و�أول من ّفكر بتنظيم الرهبانية جتاه الو�ضع الذي كان فيه الرهبان ،كان املطران
جربائيل البلوزاين الذي كان راهباً و�صار ا�سقفاً على حلب �سنة  .1663فج ّرب
�أن ّ
ينظم ديراً يف طامي�ش �سنة  1673ي�سكنه وقت يعود من حلب �إىل لبنان.
ويقول عبداهلل قراعلي م�ؤ�س�س الرهبانية البلدية واحللبية يف ذاك الوقت �سنة
:1694
«كان فيه ت�سعة رهبان واملطران ،وكرثة من الراهبات ي�سكن ناحية عن الرهبان.
وكان ترتيبهم كباقي رهبان البالد ال ينذرون النذر الرهباين امنا يلب�سون زي الرهبانية
يف �أي يوم اتفق (�أي املتقدم) يف الدير مع �صالة قليلة ي�صليها عليهم الذي يلب�سهم
اال�سكيم .ومل يكن عندهم حدود لالبتداء» .وكان مطبخهم وكرارهم وغ�سيل ثيابهم
واخلياطة بيد الراهبات ال�ساكنات بحذائهم يف مكان عزلة ،كما هي عادة بالدهم،
والكني�سة م�شرتكة بينهم.
فلم ت ُر ْق للحلبيني الثالث عبداهلل قراعلي وجربائيل حوا ويو�سف الينت هذه
الطريقة الرهبانية ففكروا يف تنظيم الرهبانية من جديد.14
وبعد �أن لب�سوا اال�سكيم من يد البطريرك الدويهي بح�سب العادة القدمية،
املقد�س ،وجمعوا فيه الرهبان الذين �أرادوا
مت ّلكوا دير مار الي�شاع يف الوادي ّ
الطريقة املنظمة اجلديدة ،التي كان يكرز بها امل�ؤ�س�سون.
ووقع بع�ض اخلالف بني امل�ؤ�س�سني:
حمو ّال �إياها
املطران جربائيل حوا يريدها حديثة على ن�سق الرهبانية الي�سوعية ّ
من رهبانية ت�أملية �إىل عملية ،ورئا�ستها من م�ؤقتة �إىل دائمة .فكان من املعادين له
عبداهلل قراعلي ورفاقه ف�أُقيم جممع عام ،وانتخبوا قراعلي رئي�ساً عاماً .فر�ضخ
 - 14الأب بطر�س فهد ،تاريخ الرهبانية اللبنانية بفرعيها احللبي واللبناين (� 3أجزاء) 1965 - 1963
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الرئي�س القدمي .وقال قراعلي يف مذكراته عن رهبانيته اجلديدة:
«�إن الغاية الأوىل من ت�أ�سي�س الرهبانية اجلديدة كانت ن�رش الن�سك والعبادة
والتخ�ص�ص هلل والت�أمل؛ و�إقامة ال�صلوات املتوا�صلة ليل نهار يف �أوقات متقطعة
حمدودة حتت رعاية قانون واحد ،على الطراز القدمي الذي انتهجه القدي�س
انطونيو�س وتالميذه كالقدي�س با�سيليو�س وباخوميو�س ...ولكن �أحد امل�ؤ�س�سني
حوا ،كان يريد �أن يجعل غاية الرهبانية الر�سالة ون�رش التعاليم اخلال�صية
وهو االب ّ
على طريقة الرهبانية الي�سوعية ،دون العبادة الن�سكية والزهد املنقطع عن العامل».
ون�ش�أت الرهبانية اجلديدة غايتها العبادة هلل والر�سالة با�سم رهبانية مار
انطونيو�س ،فيها �أربعة نذور :العفة والطاعة والفقر والتوا�ضع .وهي رهبانية
قانونية ،لها قانون واحد ورئي�س عام واحد مع �أربعة مدبرين معاونني له .وما
الرهبانية هذة �أ ّال تنظيم ملا �سبق.
حوا مت�سك يف جعل الرهبانية للر�سالة فقط �إنف�صل عن الرهبانية،
ومبا �أن الأب ّ
وبقي عبداهلل قراعلي مع الرهبان.
تثبتت فيما بعد �سنة  ،1732ففيها �أي�ض�أ من قوانني
�أما القوانني الرهبانية التي ْ
رهبانية التينية مدعوة «جمعية القدي�س بول�س النا�سك الأول».
وبعد القانون الرهباين اجلديد الذي �أُعطي يف � 9شباط � 1955أ�صبحت
الرهبانيات املارونية تدعى»جمعيات قانونية غري رهبانية».
ن�ش�أت الرهبانية �إذا حول دير مار �أنطونيو�س قزحيا ،الذي اتخذته مركزاً لها.
وانف�صلت بعدئذ �إىل ق�سمني:
الرهبانية احللبية والرهبانية اللبنانية .ف�أ�صبحت كما هي اليوم ،احللبية والبلدية
اللبنانية .ت�ضاف اليها الرهبانية االنطونية التي ّنظمها البطريرك البلوزاين يف مار
�أ�شعيا برمانا ،واتخذ لها فيما بعد قوانني الرهبانية البلدية واحللبية.
�أما تاريخ �أديار الراهبات يف لبنان ،فكانت قدمياً
متح�صنات كلها .وبقرب
ِّ
الأديار الكبرية للرهبان دير للراهبات .بينهم الكني�سة امل�شرتكة ،وقد �سعت
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املجامع يف �أن تكون ادارة الراهبات مف�صولة متاما عن الرهبان .وما عدا
الرهبانيات الن�سائية الثالث :احللبية ،اللبنانية ،واالنطونية ،ظ ّلت بع�ض االديار
الن�سائية تتعلق فقط مبطران االبر�شية .مثل دير مار يوحنا املعمدان يف حرا�ش،
الذي � ّأ�س�سه البطريرك يو�سف العامودي �سنة  ،1642واعتنى بقوانينه املطران
عبداهلل قراعلي �سنة .1727
وقد ت�أ�س�ست رهبانيات لبنانية على غرار الرهبانيات الغربية ،منها راهبات
الزيارة يف عينطورة �سنة � .1747أما اليوم ف�إين �أجهل وجود �أديار يف لبنان
حم�صنة رهبانية باملعنى القدمي  -ما عدا �سيدة احلقلة وغريها دير �أو ديران من
ّ
نوعها � -إمنا هي يف حالة ُيرثى لها.
وقد قيل �إن الرتابي�ست االفرجن يو ّدون �أن ين�شئوا ديراً يف لبنان ،ليعيدوا احلياة
الرهبانية �إليه وقد �سبقتهم الرهبانيات الن�سائية الغربية ،مثل الكرمليت يف حري�صا
والكالري�س يف الريزة.
.

احلياة الرهبانية
يف الكني�سة املارونية

1

الدكتور االب يو�سف حمفوظ
ا�ستاذ يف جامعة الروح القد�س

االب حمفوظ ،ا�ستاذ احلق القانوين الكن�سي يف جامعة الروح القد�س (الك�سليك
 لبنان) ،وهو م�ؤلف كتاب «تنظيم احلياة الرهبانية يف الكني�سة املارونية» ،الذيقدّ منا له يف العدد  4 - 3من ال�سنة  .1967وقد �أراد �أن يربز لق ّراء املجلة جزءاً من
كتابه .فله �شكرنا ،ون�أمل م�ساهمته الدائمة التمينة.
( الإدارة )

مقدمــة
جت�سم �أكمل
احلياة الرهبانية هي ا�سمى ما ي�صبو اليه امل�سيحي .واحلالة الرهبانية ّ
حالة يعتنقها االن�سان .لذلك ُ�س ّم َي الراهب بطالب كمال ،ودعيت احلالة الرهبانية
بالطريق الأمني التي تو�صل امل�سيحي �إىل الكمال� ،أي �إىل «املحبة الكاملة».
احلالة الرهبانية مل توجد عر�ضاً يف الكني�سة ،ولي�ست اخرتاع واحد �أو �صنيع
فرد ،بل كانت يوم قال ال�سيد امل�سيح لأول تلميذ له« :تعال واتبعني» .لذلك� ،إذا
قيل �إن احلياة الرهبانية بد�أت ،تاريخياً يف الدين امل�سيحي ،يف �أوائل اجليل الرابع،
ال يق�صد من هذا �إ ّال املرحلة التي ظهرت فيها احلالة الرهبانية بطابع خا�ص جديد،
لأن احلياة الرهبانية ،مبعناها اجلوهري ،وجدت مع �أول م�سيحي �سعى ليعي�ش
االجنيل املقد�س على �أكمل وجه.
الكني�سة املارونية جماعة رهبانية
بني الذين ق�صدوا «اتباع ال�سيد امل�سيح» ،طائفة من امل�سيحيني عرفوا باملوارنة،
انت�ساباً �إىل القدي�س مارون نا�سكاً ،عا�ش يف منطقة افاميا ،على �ضفاف نهر
 - 1جملة الوحدة يف االميان عام � 1968صفحة 55 - 39
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العا�صي ،ومات يف الربع االول من اجليل اخلام�س .بعد وفاته� ،ش ّيد تالميذه
يف التق�شف امل�سيحي واحلياة الرهبانية مزاراً على ا�سمه ،ثم كني�سة وديراً مهماً
يق�صده م�سيحيو االماكن املجاورة لطلب النعم ب�شفاعته.
مرت االيام ،وتالميذ مار مارون يتكاثرون ،وازداد تع ّلق امل�ؤمنني بهم اىل ان
بد�أت اال�ضطهادات يف املنطقة غداة اختتام املجمع اخللقيدوين املنعقد عام .451
ِب هذه اال�ضطهادات الفتح العربي� .أما املوارنة ،فظلوا متم�سكني باحلقيقة
َعق َ
االميانية التي حددها املجمع املذكور ،ملت ّفني حول ر�ؤ�سائهم ورهبانهم ،اىل ان
ا�ضطرهم الأمر ،دفاعاً عن عقيدتهم واميانهم� ،إىل ترك �سهول �سوريا اخل�صبة،
واللجوء اىل جبل لبنان ،يف وادي قادي�شا .هكذا ُولدت الكني�سة املارونية يف
جوار دير مار مارون على �ضفاف نهر العا�صي ،كما يف جوار الأديرة املنتمية اليه،
وبطاركتها وا�ساقفتها ينتخبون ،عرب االجيال ،من رهبانها ،وامل�ؤمنون ،كر�ؤ�سائهم
الروحيني ،ظلوا ي�شاركون رهبانهم حياتهم ّ
وتق�شفهم ،كل على قدر حالته،
هكذا ،يف وادي قادي�شا ،كما كانت �سابقاً يف وادي العا�صي ،حافظت الطائفة
املارونية على هذا الطابع اخلا�ص بها� ،أي «جماعة رهبانية».2
من�ش�أ احلياة الرهبانية عند املوارنة
�شاء التقليد �أن يكون م�صدر احلياة الرهبانية يف لبنان ،وبطريقة خا�صة عند
املوارنة ،التوجيه الرهباين الذي �أعطاه مار �إيالريون ،تلميذ القدي�س انطونيو�س
املعروف ب�أب الرهبان وكوكب الربية ،حتى راح البع�ض ي�ؤكدون ب�أن هذين
القدي�سني قد �أتيا �إىل لبنان ،ومكثا فيه برهة من الزمن ،و� ّأ�س�سا احلياة الرهبانية
جت�سمت ،فيما بعد ،يف حياة الرهبان املوارنة.
التي ّ
لنقلها �رصاحة :هذه العقيدة هي من باب اال�ساطري .ال القدي�س ايالريون
وال القدي�س انطونيو�س وط�أت �أقدامهما االرا�ضي اللبنانية .فكل من يتعمق يف
 - 2راجع كتابنا L’Organisation monastique dans la l’Eglise maronite, dans la
collection Bibliothèque de l’Université Saint - Esprit Kaslik pp 63 - 72
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در�س هذه النظرية على �ضوء تاريخ احلياة الرهبانية االجمالية يف �رشقنا املتو�سط،
الميكنه �أن يتب ّنى هذه النظرية النها ال ترتكز على �أ�سا�س تاريخي مثبت.
ولكن ،اذا نفينا حقيقة جميء القدي�س انطونيو�س وتالميذه �إىل لبنان ،كيف
ميكننا �أن ن�رشح حقيقة انت�ساب الرهبان املوارنة �إىل القدي�س انطونيو�س ،كوكب
الربية ؟ �إذا مل يكن هذا القدي�س هو م�ؤ�س�س احلياة الرهبانية يف الكني�سة املارونية،
فكيف نفهم «القرابة الرهبانية» التي هي بينه وبني الرهبان املوارنة ؟ ه�ؤالء ُدعوا،
عرب االجيال ،برهبان مار انطونيو�س .ما هو املعنى ال�صحيح لهذا االنت�ساب ؟
الت�أويل الأكرث احتما ًال ،بنظرنا «للقرابة الرهبانية» املوجودة تقليداً بني الرهبان
املوارنة والقدي�س انطونيو�س هو هذا:
ن�ش�أت احلياة الرهبانية عند املوارنة على �ضفاف العا�صي ،وكان م�صدرها
احلياة الرهبانية ال�رسيانية ،ولي�س احلياة الرهبانية االنطونيانية التي بد�أت مع
القدي�س انطونيو�س يف ال�صعيد ،على �ضفاف النيل .وقد �أثبتت البحوث العلمية
يف هذا ال�ش�أن� ،أن م�صدر كلتا احلالتني �أو التوجيهني م�ستقل متاماً عن الآخر،
خا�صة يف بدء ن�ش�أتهما .فانت�ساب الرهبان املوارنة �إىل القدي�س انطونيو�س يجب
�أن ال ُيفهم ،بنظرنا� ،إذن� ،إال على الوجه التايل :بعد �أن كتب القدي�س �أثنا�سيو�س،
بطريرك اال�سكندرية ،يف منت�صف اجليل الرابع ،حياة القدي�س انطونيو�س،
انت�رشت هذه ال�سرية يف العامل امل�سيحي ،ال �سيما ال�رشقي منه ،وكان له الت�أثري
العميق يف نفو�س الذين اتخذوا احلياة الرهبانية منهجا لهم للو�صول �إىل كمال
املحبة وعي�ش اجنيل ال�سيد امل�سيح� .أ�ضف �إىل ذلك �أن �سرية القدي�س انطونيو�س
هذه هي مقالة يف التق�شف امل�سيحي �أكرث مما هي حياة تاريخية بح�رص املعنى.
فكل من قر�أها و�صار مبوجبها ،كان ُيدعى تلميذاً للقدي�س انطونيو�س ،والرهبان
املوارنة ،بعد �أن انف�صلوا عن ال�رسيان القائلني بالطبيعة الواحدة ،وجل�أوا �إىل لبنان
معت�صمني بجباله ووديانه ،بد�أوا ،بدون �شك ،ينت�سبون �إىل القدي�س انطونيو�س،
كالعديد من الرهبان يف الكني�سة اجلامعة ،ال كم�ؤ�س�س بل ك�أب للرهبان .من هنا
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بد�أت «القرابة الرهبانية» بني املوارنة والقدي�س انطونيو�س .ثم راجت بني �أيدي
الرهبان املوارنة يف لبنان عدة قوانني من�سوبة �إىل القدي�س �أنطونيو�س .لذلك مع
مرور الزمن� ،أخذ البع�ض منهم يعتقدون ب�أن هذا القدي�س هو م�ؤ�س�س ال�سرية
الرهبانية يف الطائفة املارونية .تقليد ،كما قلنا خال من الأ�س�س التاريخية.
مراحل احلياة الرهبانية يف الكني�سة املارونية
لكل حياة رهبانية يف الكني�سة مظهران :الروحانية والتنظيم .وللحياة الرهبانية
يف الأمة املارونية مرحلتان :مرحلة �أوىل قوامها ن�ش�أة ال�سرية الرهبانية وات�ساعها
حتى �أواخر اجليل ال�سابع ع�رش .ومرحلة ثانية :من هذا التاريخ حتى يومنا.
حمور هاتني املرحلتني اال�صالح الذي ح�صل يف اواخر القرن ال�سابع ع�رش
بت�أ�سي�س الرهبانية اللبنانية املارونية� .سندر�س التنظيم الرهباين الذي �ساد يف
هاتني املرحلتني ،ونتطرق اىل الروحانية التي كانت ميزة الراهب املاروين عرب
هذه االجيال.
حياة الرهبان املوارنة حتى اواخر اجليل ال�سابع ع�شر
هذه املرحلة ت�شمل عدة اجيال� ،أي منذ ن�ش�أة الكني�سة املارونية يف اجليل ال�سابع
حتى اواخر القرن ال�سابع ع�رش .يف احلقبة الأوىل لهذه املرحلة  ،كانت �سرية
الرهبان املوارنة مطابقة تنظيماً وروحانية ل�سرية الرهبان ال�رسيان يف منطقة افاميا.
بعد جميئهم �إىل لبنان وجلوئهم �إىل وادي قادي�شا ومغاورها ،ظلوا حمافظني على
التوجيه الرهباين ال�رسياين ،مثبتني ،بالوقت ذاته ،التوجه الرهباين االنطونياين،
مقتدين ب�سرية القدي�س انطونيو�س ،كما ر�أينا �سابقاً ،و�سائرين مبوجب القوانني
املن�سوبة �إىل هذا القدي�س العظيم� ،إمنا هذه القوانني كانت بنظرهم من يد كوكب
الربية ذاته� .إبان هذه املرحلة ،ترجمت قوانني القدي�س با�سيليو�س �إىل اللغة
العربية ،وراجت بني �أيدي الرهبان املوارنة ،م�ستوحني منها خا�صة ما يزيدهم
وتقدماً يف كمال املحبة.
روحانية ّ
حدده مار با�سيليو�س لرهبانه ،فكان له الت�أثري ال�ضئيل
�أما التنظيم الرهباين الذي ّ
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بالن�سبة �إىل مفعول �سرية القدي�س انطونيو�س وقوانينه ،التي ما عرفت التنظيم
مبعناه ال�صحيح ،لذلك كانت احلياة الرهبانية يف الطائفة املارونية ،وال �سيما يف
تاريخ و�صولهم �إىل وادي قادي�شا حتى اجليل ال�سابع ع�رش ،متميزة بالروحانية
�أكرث من مت ّيزها بالتنظيمَ .ه ُّم الراهب املاروين� ،آنذاك ،كان يدور حول اكت�ساب
الف�ضائل بالعي�شة الق�شفة وال�صالة ،غري مبالٍ بتنظيم حياته كجماعة رهبانية باملعنى
الذي نعرفه اليوم ،على الرغم من وجود هذا التنظيم ،ولكن مبرحلته البدائية
ال�رصفة.
تنطيم احلياة الرهبانية يف هذه املرحلة من تاريخ الكني�سة املارونية ،هو �صورة
م�صغّرة عن تنظيم الطائفة ذاتها ،التي كانت ،كما ر�أينا جماعة رهبانية ،وهو م�شابه
لبنية الطائفة املارونية على �ضفاف العا�صي .فكما كانت ال�سلطة لرئي�س دير مار
مارون يف هذه املنطقة على باقي الآديار ،هكذا كان للبطريرك املاروين ،يف لبنان
ن�ساكا
�آنذاك ،ال�سلطة الكاملة على االديار كافة والرهبان� ،سواء �أكان ه�ؤالء ّ
ومتوحدين �أم يعي�شون جماعة يف دير.
ّ
من املزايا اخلا�صة للحياة الرهبانية يف هذه احلقبة من تاريخ الكني�سة املارونية،
�أن الراهب كان يدخل يف ال�سلك الرهباين مبجرد لب�سه الثوب واال�سكيم .عندئذ
ي�صبح حتت �سلطة رئي�س واحد هو البطريرك ،ويف جماعة رهبانية هي الطائفة،
مع كون تع ّلقه برئي�س حم ّلي بدير ما .ولكن �س ّيان عنده �أبقي يف دير �أم انفرد
توجه �أحيانا للقيام بخدمة النفو�س .حيثما ّ
حل هذا الراهب
يف حمب�سة� ،أم ّ
املاروين� ،آنذاك ،و�أي بقعة َق َ�صد ،على �رشط �أن يبقى يف بيئة مارونية ،ك�أن ي�شعر
�أنه يف جو رهباين ،لهذا ال�سبب ،ولأ�سباب �أخرى �أهمها اال�ضطهدات املتتالية
والتزام الراهب عندئذ �إىل الهرب من مكان �إىل �آخر بطريقة متوا�صلة ،ال جند
عند الرهبان املوارنة ،ويف هذه احلقبة من تاريخهم ،تنظيماً ي�شبه ،ولو ن�سبيا،
التنظيم الذي نعي�شه اليوم.
�إذا كان االطار اخلارجي مفقوداً ،فالروحانية التي �سعى وراءها الراهب
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اللبناين كانت ميزة يتح ّلى بها .هذه الروحانية منبثقة بطريقة خا�صة من �سرية
القدي�س انطونيو�س وحياة الآباء القدي�سني الذين �سعوا �أن يعي�شوا الإجنيل املقد�س
على �أكمل وجه .وللتو�صل �إىل هذه الروحانية ،اعتمد الرهبان املوارنة الو�سائط
الف ّعالة التي ا�ستعملها من �سبقهم يف هذا امليدان ،منها ال�صوم اليومي ،والتق�شف
يف امللب�س وامل�آكل ،واالنقطاع عن �أكل اللحم مدة احلياة ،والقيام باملطانيات
وال�صلوات العديدة ،وخ�صو�صاً �صالة الليل .وقد �ساعدهم على املزيد من هذه
التق�شفات ،اال�ضطهادات وخ�شونة البيئة وفقر �أر�ضها ومواردها.
ن�ساكاً وجماعيني ،ي�سعون وراء روحانية رهبانية
ظل �إذن الرهبان املوارنةّ ،
على ا�سا�س التق�شف الزائد ،غري مبالني بتنظيم حياتهم تنظي ًما رهبان ًيا كما فعلت
معظم الطوائف يف الكني�سة اجلامعة .وبقيت احلال هكذا حتى �أواخر اجليل
ال�سابع ع�رش� ،إذ �شعرت الكني�سة املارونية باحلاجة املا�سة لتحقيق �إ�صالح جذري
يف احلياة الرهبانية .من العوامل التي �ساهمت م�ساهمة ف ّعالة يف ن�رش وتر�سيخ
فكرة الإ�صالح منطقة افاميا يف الطائفة� ،إثنان :من جهة هدوء الإ�ضطهادات،
ٌ�شن على الطائفة ور�ؤ�سائها ،ومن جهة ثانية الثقافة التي
و�إن ن�سب ًيا ،التي كانت ت ُّ
ح�صل عليها بع�ض �أبناء الطائفة يف املدر�سة املارونية يف روما ،واحتكاكهم مع
الرهبان الأجانب ،واطالعهم على احلياة الرهبانية الغربية املنظمة تنظي ًما مثم ًرا.
هذا ،عالوة على ت�شجيع املوفدين الر�سوليني من قبل املجمع املقد�س �إىل الطائفة،
للبدء ببع�ض الإ�صالح .ففي لبنان ،كما يف روما ،كانت فكرة الإ�صالح تنت�رش يف
اجليل ال�سابع ع�رش� ،أمنية ما حتققت ،رغم بع�ض التجارب التي قام بها املوفدون
الر�سوليون� ،إال مبجيء عبداهلل قراعلي ورفاقه الثالثة من حلب وت�أ�سي�سهم
الرهبانية اللبنانية املارونية علم .١٦٩٥
احلياة الرهبانية يف االجيال الثالثة االخرية :ن�ش�أة الرهبانيات
�إن تنظيم احلياة الرهبانية يف الكني�سة املارونية ،كما هو يف �أيامنا ،هو نتيجة
دعوة ُعمدتها اربعة �شبان موارنة هم :عبداهلل قراعلي ،جربائيل حوا ،يو�سف
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البنت ،وجرمانو�س فرحات .ه�ؤالء �أتوا من مدينة حلب ،م�سقط ر�أ�سهم� ،إىل
لبنان ،عام  ،1694بن ّية الدخول يف ال�سلك الرهباين� ،إذ مل يكن� ،آنذاك ،دير
�أو حمب�سة للطائفة خارج جبل لبنان وجزيرة قرب�ص .كان هدفهم االول� ،إذن،
االنخراط يف احلياة الرهبانية التي عا�شها من �سبقهم يف هذا امل�ضمار من رهبان
ون�ساك من �أبناء طائفتهم .لكن عندما حتقّقوا �أن احلياة الرهبانية يف الطائفة
ّ
تتطلب ،يف ذاك الوقت� ،إ�صالحاً مبجرد كونها �أ�صبحت�« ،صاحلة لل�صاحلني
حد قول عبداهلل قراعلي ذاتهّ ،فكروا عندئذ ب�إن�شاء
وخطرة لغري ال�صاحلني» ،على ّ
رهبانية جديدة ،وذلك عام .1695
ت�أ�س�ست اجلمعية اجلديدة يف دير مارت (قدي�سة) حورا يف �إهدن ،و�سم ّيت
�أوال الرهبانية احللبية .ثم ،عام �ُ ،1706سم ّيت «الرهبانية اللبنانية املارونية» ،ن�سبة
�إىل جبل لبنان الذي ن�ش�أت فيه.
وجدت الرهبانية احلديثة يف �أول �ش�أنها �إقبا ًال وتن�شيطاً ،و�أثبت قوانينها �أوال
املثلث الرحمات البطريرك ا�سطفان الدويهي ،وذلك يف عام  .1700ثم �أثبتها من
عواد� ،سنة .1725
جديد ،مع ما زيد عليها ،املثلث الرحمات البطريرك يعقوب ّ
ويف عام � ،1732أ�صدر قدا�سة البابا اكليمن�ضو�س الثاين ع�رش براءة يثبت فيها
ت�ضم عدداً
قوانني هذه الرهبانية التي انت�رشت يف كافة انحاء البالد ،وكانت ّ
كبرياً من الرهبان� ،أكرثهم من جبل لبنان والباقون من حلب .ما �أن م�ضى ن�صف
دب اخلالف بني اجلبليني  -وكانوا يدعون
قرن على ن�ش�أة امل�ؤ�س�سة اجلديدة حتى ّ
البلديني  -والرهبان احللبيني ،ومل ينته حتى ق�سمت الرهبانية� ،سنة � ،1770إىل
فرعني :الرهبانية اللبنانية املارونية ،والرهبانية احللبية املارونية ،كما هي احلال يف
�أيامنا.
يف �سنة  ،1700ت�أ�س�ست الرهبانية االنطونية املارونية ،والتي ُع ِرفت �أي�ضاً برهبانية
مار �أ�شعيا ،ن�سبة �إىل دير مار �أ�شعيا يف برمانا� .إتبعت هذه الرهبانية ،بادئ ذي بدء،
القوانني املن�سوبة �إىل القدي�س اغو�سطينو�س .وبعد م�ضي خم�س �سنوات لت�أ�سي�سها
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تبنّت قوانني الرهبانية املارونية ،وقد �أثبتها لها قدا�سة البابا اكليمن�ضو�س الثاين ع�رش،
عام  ،1740برباءة خا�صة.3
التنظيم الداخلي
ر�أينا �أن تنظيم حياة الرهبان املوارنة ،كتنظيم طائفتهم ،كان ،حتى �أواخر اجليل
ال�سابع ع�رش ،تنظي ًما �إبتدائ ًيا� .أجل ،لقد عرفت هذه الطائفة ،منذ ن�ش�أتها ،ق�س ًما
من الرهبان عا�ش حياة جماعية يف الأديار ،وق�س ًما �آخر �إنتقى احلياة التوحدية
وا�ضحا
الن�سكية البتة� .إمنا مل يكن التمييز بني هذين املظهرين من احلياة الرهبانية
ً
حمدد لكل من
كما هي احلال يف �أيامنا ،ذلك ،نتيجة لعدم وجود تنظيم رهباين ّ
الفئتني .حتى هذا التاريخ � ً
أي�ضا ،مل يكن للرهبان املوارنة قوانني وا�ضحة ور�سوم
معينة ،بل كانوا ي�سريون مبوجب العوائد والتقاليد و�سري الرهبان الأقدمني .و�إن ما
ن�سميه اليوم مدة الإبتداء ،و�إبراز النذور الب�سيطة والإحتفالية ،ال وجود له مطل ًقا.
الإنخراط يف احلياة الرهبانية كان يقوم بلب�س الثوب الرهباين وخا�صة الإ�سكيم.
عندئذ ي�صبح الراهب املاروين ملتز ًما بتتميم واجبات حالته ك�شخ�ص مك ّر�س هلل،
�أي الطاعة والعفة والفقر ،وال�صوم ،والقطاعة عن �أكل اللحم مدى احلياة.
كانت الأديار كلها م�ستقلة ومتعلقة مبا�رشة ،هي و�سكانها ،بال�سيد البطريرك،
حتى ولو كان على ر�أ�س بع�ض الأديار الكبرية �أ�سقف يدير �أمورها الروحية والزمنية.
 - 3راجع كتابنا� ،صفحة  .147- 121لكل من هذه الرهبانيات الثالث مراكزها اخلا�صة يف لبنان وخارج
نوجه �إىل قراءة هذه املجلة الغراء مقالة عن االديار يف الكني�سة املارونية ،نعطي الآن نبذة
البالد على �أمل �أن ّ
عامة خمت�رصة عن االح�صاءات.
� ً
أوال :الرهبانية اللبنانية املارونية :تعد حاليا  468راهباً ناذراً موزعني يف  76ديرا ومركزاً ،منها دير يف
قرب�ص ،ودير يف روما ،ومركز يف يافا ،و�سبع مراكز يف �أقريقيا الو�سطى والالتينية.
يف �سنة  ،١٩٢٤كان عدد الرهبان اللبنانيني املوارنة  ٦٤٩راه ًبا ناذ ًرا ،موزعني يف  ٦١دي ًرا ومركزًا.
احللبيني املوارنة  ١٤٨راه ًبا موزعني يف  ١٤دي ًرا ومركز ًا.
ثال ًثا :الرهبانية الأنطونية املارونية :تعد حال ّياً  ٩٥راه ًبا ناذ ًرا ،موزعني يف  ١٨دي ًرا ومركزًا يف لبنان ومركز
واحد يف روما .يف �سنة  ،١٩٢٤كان عدد الرهبان الأنطونيني املوارنة  ٢٢١راه ًبا موزعني يف  ١٣دي ًرا ومركزًا.
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على هذه التقاليد ّ
مت�شى الرهبان املوارنة ،عدة �أجيال� ،إىل �أن و�صل ال�شبان
منهجا جديدًا يف الطائفة بت�أ�سي�سهم الرهبانية
املوارنة الأربعة من حلب ،وافتتحوا ً
اللبنانية املارونية ،على مثال الرهبانيات الأجنبية املنظمة.
�أعطى امل� ّؤ�س�سون الرهبانية اجلديدة قوانني ور�سوم معينة ،غايتها تنظيم احلياة
اجلماعية �أوال ،مبوجب مقت�ضيات احلاجة والع�رص .لذلك قرروا �أن تكون كافة
�أديار امل�ؤ�س�سة متعلقة بع�ضها ببع�ض ،وخا�ضعة ،هي و�سكانها ،ل�سلطة رهبانية
موحدة ،ممثلة ب�شخ�ص الرئي�س العام ،ي�ؤازره يف وظيفته �أربعة مدبرين ،ينتخبهم
ّ
املجمع العام ملدة معينة� .إمنا يبقى �إبراز النذور ب�صورة علنية ،بعد �إكمال مدة
الإبتداء ،الإ�ستحداث املهم الذي �أدخله امل�ؤ�س�سون يف احلياة الرهبانية يف
الكني�سة املارونية.
رئي�سا عا ًما
بعد �إكمال تنظيم احلياة اجلماعية ،رتّب عبد اهلل قراعلي وكان ً
للرهبانية اجلديدة  ،١٧١٦قوانني احلياة الن�سكية .هذه احلياة تتطلب ،من ذات
طبعها ،جها ًدا وبطولة ،وهي دعوة خا�صة لبع�ض �أفراد .لذلك تقرر �أن ال يدخل
الراهب املحب�سة� ،إال بعد �أن يق�ضي مدة يف الدير للتثبت من حقيقة دعوته �إىل
هذه احلياة البطولية .وجاء يف القوانني اخلا�صة باحلب�ساء �أن ال يكون ه�ؤالء �أكرث
من ثالثة وال �أقل من �إثنني يف حمب�سة واحدة تكون بجوار الدير وحتت �سلطة
رئي�س الدير املجاور.
�إذن ،ابتدا ًء من �أوائل اجليل الثامن ع�رش ،نرى �أن الكني�سة املارونية كانت
حتوي مناهج ثالثة للحياة الرهبانية :املنهج القدمي ،احلياة اجلماعية ّ
املنظمة ،واحلياة
الن�سكية ّ
املنظمة.
غاية الرهبانية اجلديدة
غاية كل حياة رهبانية ،اتباع ال�سيد امل�سيح« :اترك كل �شيء واتبعني» (متى،
 ،)21 ،19للو�صول �إىل هذه الغاية االجنيلية� ،إعتمدت كل رهبانية يف الكني�سة،
على ممر الع�صور ،وبوحي من الروح القد�س ،طرقا خمتلفة تتميز بها عن غريها.
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ن�ش�أت الرهبانية اللبنانية املارونية ،كما ر�أينا ،عام  .1695وما م�ضى ثالث
ا�شتد اخلالف ،بني افرادها ،يف معنى �سرية الرهبانية.
�سنوات على ت�أ�سي�سها حتى ّ
لح على جعل غاية الرهبانية االوىل الر�سالة ،فيهتم اع�ضا�ؤها
منهم من كان ُي ّ
«بالتب�شري وخال�ص االنف�س» ،تلك كانت �أمنية امل� ّؤ�س�س جربائيل حوا وق�سم قليل
متم�سكاً يف �أن ّ
تظل غاية الرهبانية االوىل االنقطاع
من الرهبان .ومنهم من كان ّ
عن العامل ،مبعنى �أن يعي�ش �أع�ضا�ؤها «عي�شة الن�سك والريا�ضة» ،على �أن تكون
الر�سالة غاية ثانوية .فكرة الفئة الثانية التي جمعت ال�سواد االعظم من الرهبان
وعلى ر�أ�سهم امل�ؤ�س�س عبداهلل قراعلي ،كانت ،بدون �أدنى ريب� ،صائبة وحكيمة،
لأنها كانت من�سجمة مع البيئة التي ظهرت فيها الرهبانية اجلديدة� ،إذ كان من
احلكمة والفطنة االبقاء على حياة رهبانية نُ�سكية عا�شها كافة الرهبان املوارنة حتى
ذاك الوقت ،والقيام بالعمل الر�سويل عند االقت�ضاء فقط.
رجحت يف النهاية فكرة قراعلي وان�صاره ،وحتددت الغاية للرهبانية اجلديدة
الن�سك واالنقطاع عن العامل والزهد وال�صالة والتعبد هلل ،كما تق ّرر �أن تكون
الر�سالة والتب�شري غاية ثانوية يقوم بها الرهبان عند االقت�ضاء .هكذا ّ
ظل الرهبان
املوارنة ،املن�ض ّمون اىل الرهبانيات الثالث� .إمينني لتحقيق غاية الرهبانية
املزدوجة حتى مطلع هذا اجليل .مع الن�سك والعبادة .قام الرهبان بخدمة الرعايا
يف الطائفة ،وت�أمني الوعظ والتب�شري على مدار ال�سنة وخا�صة مدة ال�صوم الكبري،
حتى راحوا �إىل البلدان الأخرى حيث جالية مارونية بحاجة �إىل ر�سالتهم .فالعمل
الر�سويل الذي قام به الرهبان املوارنة ّ
املنظمون ما كان يوما عائقاً للقيام باحلياة
الديرية الكاملة� ،إ ّال ابتدا ًء من يوم و�ضعت احلرب الكونية االوىل �أوزارها.
تطوراً �رسيعاً ،وزاد انفتاحاً على الثقافة الغربية،
فتطور �إذ ذاك املجتمع اللبناين ّ
ّ
حتول ق�سماً من �أديارها
كما ازداد فيه عدد طالب املعرفة ،مما جعل الرهبانيات ّ
�إىل معاهد علم وثقافة ،وتقوم بالر�ساالت البعيدة .عندئذ بد�أت احلياة الر�سولية
ت�سيطر رويداً رويداً على احلياة الت�أملية الن�سكية التي كانت ،مبدئياً ،الغاية االوىل.
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يف ال�سنوات االربعني االخرية ،وقد انقر�ضت فيها حياة الرهبان املوارنة
االولني غري املنظمني ،تكيفت �إذن احلياة الرهبانية يف الكني�سة املارونية على
النهج الذي اختارته املنظمات الرهبانية يف الغرب� .أكرب دليل على ذلك ر�سوم
الرهبانيات الثالث املثبتة  ،1938التي ك ّر�ست هذا التوجيه بالرغم من �أن كال
من الرهبانيات الثالث املارونيات بقيت قانونا رهبانية ديرية حتى �سنة .1955
فهذا النهج اجلديد خلق بع�ض الت�ضع�ضع يف حياة الرهبان املوارنة مبعنى �أن حياة
الر�سالة ات�سعت على ح�ساب احلياة الديرية.
روحانية الراهب املاروين
الروحانية يف الكني�سة هي ال�شهادة للكمال امل�سيحي �أو «املحبة الكاملة».
ويرتكز مو�ضوع هذه الروحانية على الو�سائل الف ّعالة التي ي�ستعملها امل�سيحي،
مبجرد �شوقه �إىل حياة �أكمل ،للتو�صل �إىل درجة �سامية من الكمال واالحتاد به
تعاىل.
التواقة �إىل «املحبة الكاملة» هي ،يف العرف
�إن املراحل التي مت ّر بها النف�س ّ
ّ
والتق�شف،
الرهباين ،ثالث :تتم ّل�ص النف�س ،بادئ ذي بدء ،من اخلطيئة بالتوبة
ثم تن ّمي فيها الف�ضائل امل�سيحية بال�صالة واالقتداء بحياة ال�سيد امل�سيح وال�سري
املقد�س ،و�أخرياً ترت ّقى يف حمبة اهلل ل ّتتحد
مبوجب تعاليمه املت�ضمنة يف �إجنيله ّ
به ّاتاداً فعل ّياً ،في�صبح اهلل ،عندئذ ،مو�ضوع تفكريها الوحيد وغايتها الق�صوى.
بني املراحل الثالث هذه ،وحدة كوحدة احلياة اجل�سدية والنف�سانية .وهكذا تكون
وكد
الروحانية انفتاحاً للنعمة املعطاة من لدنه تعاىل ،و�سعياً متوا�ص ًال بجهد ّ
للجواب على هذه الدعوة ال�سامية  -دعوة «املحبة الكاملة» � -إىل �أن ميلك اهلل
يف النف�س فتتم ّتع بعذوبة االحتاد به.
على �ضوء هذا التحديد للروحانية ،با�ستطاعتنا �أن ُنيب على ال�س�ؤالني
التاليني :هل للراهب يف الكني�سة روحانية خا�صة ؟ وهل للراهب املاروين روحانية
يتميز بها عن �سائر الرهبان يف ديانتنا امل�سيحية؟
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على ال�س�ؤال االول ُنيب ب�أن لي�س للراهب يف الكني�سة مبدئ ّياً ،روحانية
متم ّيزة متاماً عن روحانية �أي م�سيحي .فالذي يتع ّمق يف تاريخ احلياة الرهبانية
يف ديانتنا امل�سيحية ،ال بد من �أن يو ِّقع على هذا التحديد الذي نعطيه للراهب:
«الراهب هو امل�سيحي الذي ي�سعى ليعي�ش االجنيل على �أكمل وجه ،م�ستعم ًال
الو�سائل الف ّعالة للو�صول �إىل هذه الغاية» .لذلك ،ف�إن روحانية الراهب ،يف
ديانتنا امل�سيحية ،هي ذاتها روحانية امل�سيحي الذي وعى �أهمية اخلال�ص الذي
ّ
ب�ش به ال�سيد امل�سيح ،ومل يعد «يتاجر» �إ ّال مع ربّه ،وا�ضعاً فيه كل ثقته ،وعليه كل
اتكاله .فبغْ ُ
�ض املال والغنى ،وحمبة الفقر ،والندامة وذرف الدموع على اخلطايا،
أخوية ،وارتفاع العقل
و�أعمال الرحمة ،وال�سالم الداخلي ،والت�ضحية واملحبة ال ّ
�إىل اهلل ،والزهد بالعامل و�أباطيله وخزعبالته ،والقناعة باحلياة ،والعفة على قدر
�إمكانية كل واحد ،وحمبة اهلل قبل حمبة الأهل وافراد العائلة ،كل هذه الف�ضائل
املقد�س م�سيح ّيا حقيقياً .الراهب ،يف
وما �شابهها ،جتعل من َق ِب َل �رس العماد ّ
الكني�سة ،يتح ّلى بهذه املزايا ،وعالوة عليها ،يحفظ العفة الكاملة طيلة حياته،
ويعي�ش يف فقر حقيقي ،منعزال متاماً� ،أحيانا ،عن العامل ،مع �أن هذه ال�صفات
اخلا�صة بالراهب ما كانت يوما مو�ضوع ٍ
هالك للم�سيحي الذي مل ميار�سها.
�إذن ،لي�س للراهب ،يف الكني�سة ،روحانية �إال روحانية امل�سيحي� .إمنا الراهب
يبلغ درجة عالية يف هذا امل�ضمار ملمار�سته و�سائل اكرث فعالية .من هنا ،تتج ّلى
روحانيته مبظهر خا�ص ،وبطابع يتفرد به دون باقي امل�سيحيني .والراهب املاروين،
كان لروحانيته �أي�ضاً طابع مت ّيز به عن باقي الرهبان ،مع كونه قد اقتب�سه عن غريه.
يف باديء الأمر ،على �ضفاف العا�صي منبت الطائفة املارونية ،كان لروحانية
الراهب املاروين الطابع اخلا�ص الذي عرفته روحانية الرهبان ال�رسيان ،التي
ن�ش�أت مبعزل عن �أي ت�أثري لباقي املظاهر للحياة الرهبانية يف املناطق االخرى
من ال�رشق .فقانون الراهب ال�رسياين �آنذاك� ،أي يف القرن اخلام�س وما بعد،
املقد�س و�أقوال الآباء البالغني درجة �سامية يف احلياة امل�سيحية .هذا
كان الكتاب ّ
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الروح انتقل من جيل �إىل جيل ،و�سار مبوجبه العديد من الرهبان ال�رسيان .من
ميزات هذه الروحانية� ،إن الراهب يربز نذوراً مع ّينة كما يفعل الرهبان اليوم� .إن
�إبراز النذور ،بنظر الراهب ال�رسياين ،هو حاجز يحول دون ال�سعي لعي�ش �إجنيل
ال�سيد امل�سيح بكامله دون التو ّقف عند ما ن�س ّميه اليوم ،امل�شورات االجنيلية،
�أي الطاعة والعفة والفقر .وقد مت ّيز �أي�ضاً الراهب ال�رسياين �آنذاك بعمل الر�سالة
يت�صور حمبته الفائقة هلل دون القيام بعمل
والتب�شري� ،أي �إذ مل يكن با�ستطاعته �أن ّ
ر�سويل ي�ساعد قريبه على حتقيق املحبة فيه.4
جل�أ املوارنة �إىل لبنان ،وحافظ رهبانهم على هذه الروحانية ،وت�أثروا ،يف
الوقت ذاته ،كما ر�أينا ،بروحانية القدي�س انطونيو�س الكبري ورهبان ال�صعيد.
ات�سمت حياة الرهبان يف م�رص بق�ساوة وخ�شونة ظاهرتني ،مبعنى �أن الإماتات
ن�ساك
والتق�شفات اجل�سدية على �أنواعها كافة ،كانت مو�ضوع مباراة بطولية بني ّ
ال�صعيد ،للتمكن من حفظ العفة الكاملة والعي�ش بفقر وعزلة ،حتى �إن البع�ض
منهم �أعاروا هذه ّ
التق�شفات انتباههم �أكرث من الروحانية التي من �أجلها نزلوا �إىل
5
هذا امليدان.
اقتداء بحياة الز ّهاد امل�رصيني ،ومع احلفاظ على الرتاث ال�رسياين ،عا�ش
الرهبان املوارنة ،حتى �أواخر اجليل ال�سابع ع�رش ،عي�شة زهد و�إماتات ج�سدية
متنوعة ومتوا�صلة ،منها :االمتناع عن �أكل اللحم مدى احلياة ،ال�صيام اليومي
حتى ال�ساعة التا�سعة و�أخذ وجبتني فقط يف النهار يف الأيام العادية ،ولب�س امل�سح،
والنوم على احل�ضي�ض ،وعمل املطانيات املتواترة ،واالمتناع عن ال�رشب �ساعات
طوال و�أحياناً �أياماً عديدة ،والعي�ش بعفة تامة ،وفقر ملمو�س وقناعة ظاهرة.
 - 4راجع كتابنا� ،صفحة .55- 54
 - 5راجع:

P. Resch, La doctrine ascétique des premiers maîtres égyptiens du quatrième
siècle. Edit. Beauhesnes. Paris 193.
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�إتّ�صفت حياة الرهبان املوارنة قبل اال�صالح الذي حدث �سنة  ،1695باحلرية
ّ
للتفوق يف �إماتة اجل�سد واحلوا�س.
التامة خلو�ض ميدان الزهد
والتق�شف والتناف�س ّ
�إمنا كانت هذه احلرية «�صاحلة لل�صاحلني وخطرة لغري ال�صاحلني»� ،إذ لي�س كل
ّ
والتق�شف دون
�إن�سان مبدع ٍّو ،بطبيعة احلال ،لال�سرت�سال يف املزيد من الن�سك
�أن ت�سيطر عليه روح الكربياء ،ون�سيان الغاية االوىل ،التي من �أجلها انعزل عن
وحت�صن بالفقر والعفاف .يف الرهبانية اللبنانية املارونية حافظ امل�ؤ�س�سون
العامل ّ
بتم�سكهم يف �أن ّ
تظل ،كما ر�أينا ،غاية الرهبانية االوىل الزهد
على الرتاث القدمي ّ
والن�سك واالنعزال عن العامل ،ولك ّنهم ا�ستوحوا ،لقوانينهم اجلديدة ،تعاليم
و�أقوال الآباء الأقدمني ،بطريقة خا�صة مار انطونيو�س ،ومار با�سيليو�س ،ومار
يوحنا ال�س ّلمي ،ومار �أفرام ال�رسياين ،بدون �أن يهملوا روحانية الرهبان الغربيني
مت�صوف
املعا�رصين ،وال �سيما الآباء الكرمليني وغريهم .فال�رشقي هو بطبيعته
ّ
وم ّيال �إىل التطرف يف العي�شة الق�شفة� .إمنا م� ّؤ�س�سو الرهبانية احلديثة و�ضعوا حداً
لهذه املمار�سات املتطرفة التي عا�شها من �سبقهم يف احلياة الرهبانية يف الطائفة
املارونية ،وقرروا �أن ال متار�س االماتات اجل�سدية ،على كافة انواعها ،وال �سيما
غري العادية منها� ،إ ّال ب�إذن خا�ص من الرئي�س .كل �شيء يعمل ب�إذن لريبح الراهب
�أجر الطاعة .حتى �إن الراهب احلبي�س املنزوي يف �صومعته يظل حتت طاعة رئي�س
املحب�سة ورئي�س الدير امل�شادة بقربه.
تقدم ،ميكننا القول �إذن ب�أن روحانية الراهب املاروين ات�سمت
بناء على ما ّ
بطابع خا�ص هو مزيج من روحانية الرهبان ال�رسيان ورهبان ال�صعيد .فتكون
ّ
والتق�شف .بعد
روحانيتة �رشقية بطبيعتها ،مرتكزة على ال�صالة والت�أمل والعمل
اال�صالح ،يف عام  ،1965حافظ امل�ؤ�س�سون ومن �سار على خطاهم على هذا
الطابع رغم انفتاحهم على روحانية الرهبان الغربيني وعلى التنظيم الذي حققوه
قبلهم .حاول جربائيل حوا� ،أحد امل�ؤ�س�سني ،يف ذاك الوقت بالذات� ،أن ينهج
م�ستمداً من الرهبنات الغربية فقط ،ومتخلياً كل
نهجاً خا�صاً يف الطائفة املارونية
ّ
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التخ ّلي عن العوائد املحلية وعن الروحانية ال�رشقية ،ف�أخفق ملجرد الف�صل الذي
�أجراه بني احلياة الرهبانية اجلديدة التي نادى بها ،وبني احلياة الرهبانية ال�سابقة
التي عا�شها املوارنة االقدمون� .أما عبداهلل قراعلي� ،أحد امل�ؤ�س�سني �أي�ضاًّ ،
فنظم
مت�سكوا بالرتاث
و�أن�صاره احلياة الرهبانية اجلديدة على مثال الرهبنات الغربية ،امنا ّ
القدمي لذلك �أتى عملهم هذا حدثاً عظيماً يف تاريخ احلياة الرهبانية يف ال�رشق
حتى �إن باقي الطوائف الكاثوليكية ،امللكيني والأرمن والكلدان ،تبنوا النهج
الذي ّ
خطه م�ؤ�س�سو الرهبانية اللبنانية املارونية ،لأنهم ر�أوه �أف�ضل نهج ين�سجم
مع البيئة التي ظهر فيها ويتجاوب ومتطلبات الع�رص ،مع احلفاظ على التقاليد
جت�سمت هذه الروحانية ،روحانية الراهب املاروين اللبناين،
والرتاث القدمي .وقد ّ
لبى دعوة ربه،
ب�أجلى مظاهرها ،يف حياة الطوباوي االب �رشبل خملوف الذي ّ
و�سار على خطى ال�سيد امل�سيح ،متف ّرغاً �إىل ال�صلوات والتق�شفات واالماتات
اجل�سدية املتنوعة حتت �سلطة ر�ؤ�سائه وطاعتهم.

الروح الر�سولية
يف احلياة الرهبانية ال�سريانية االنطاكية

1

االب بول�س حرب

ال ميكننا ف�صل احلياة الرهبانية املارونية عن احلياة الرهبانية يف الكني�سة
االنطاكية .2اثنتاهما تنبعان من ذات التوق ،الذي �شعرت به نخبة من �أبناء �سوريا
الأوىل والثانية وبالد ما بني النهرين �إىل جت�سيد قيم الإجنيل يف �شعوب هذه املنطقة،
و�إىل روحنة تراكم التقاليد التي انتهت �إليها احل�ضارات التاريخية الدينية القائمة.
جاءت احلياة الرهبانية يف الكني�سة ال�رسيانية االنطاكية الأوىل مبثابة طاقة روحية
فجرتها نخبة م�سيحية ال فرق يف ذلك بني ابن قور�ش وابن الرها �أو ابن
رائدة ّ
ن�صيبني .على �أن املفاهيم الالهوتية املتغايرة التي برزت يف هذا ال�رشق ق�سمت
امل�سيحيني االنطاكيني �إىل كنائ�س عدة ،منها الأ�شورية وال�رسيانية الأرثوذك�سية،
واملارونية .ولكن ،خالف ما يظن ،جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن الرهبان ال�رسيان ،ما
عدا �أفراد قالئل ،مل يدخلوا املعركة العقائدية عن طيبة خاطر ،بل نتيجة �ضغوطات
كبرية قام بها رجال ذوو مكانة عالية مثل كرييلو�س الإ�سكندري و�ساويرو�س
الإنطاكي وفيلوك�سينو�س املنبجي بالن�سبة اىل ال�رسيان الأرثوذك�س  .3وتيودوريه
القور�شي والإمرباطور مرقيانو�س ،بالن�سبة �إىل املوارنة( .الإمرباطور مرقيانو�س
جمع �شمل رهبان منطقة قور�ش وعزّ ز مكانتهم و�شيد لهم دير مار مارون على
العا�صي كقلعة الدفاع عن ر�أيه ،وكمنطلق للتب�شري ب�إميانه).
هذه املداخالت يف �ش�ؤون الرهبان الذين كانوا يف�ضلون عي�ش الإجنيل
 - 1جملة الوحدة يف االميان عام � 1969صفحة 416 - 395
� - 2أنظر كيف �أن ال�سمعاين ي�صف احلياة الرهبانية املارونية يف ع�رصه ب�أنها ا�ستمرار للتقليد ال�رسياين
ولروحانيته ،يف املقدمة التي و�ضعها لقوانني الرهبانية اللبنانية املارونية املثبتة عام  1732وكيف �أن البابا
بندكتو�س الثاين ع�رش ينوه �إىل ذلك يف براءته يف تثبيت هذه القوانني.
وجه هذا الأخري جمموعة ر�سائل �إىل العديد من ر�ؤ�ساء ورهبان �أديار �سوريا وما بني النهرين طال ًبا �إليهم
ّ - 3
ب�إحلاح خو�ض معركة الإميان ح�سب عقيدته.
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امل�شو�شة ،دفعت بهم �إىل التزام
ح�سب تراثهم القدمي بعيدً ا عن املعركة العقائدية ّ
م�شاكل كنائ�سهم بال�شكل الذي نعلمه اليوم.
على �أن هذه اخلالفات العقائدية ال تعني �أن احلياة الرهبانية املارونية يف
قور�ش وعلى العا�صي �أو يف وادي قنوبني ،تختلف جوه ًرا عن احلياة الرهبانية
يف طورعابدين والرها � -أي عند اليعاقبة � -أو يف ن�صيبني وبالد فار�س � -أي عند
الن�ساطرة .الرتاث الروحي واحد ،وطرق احلياة مت�شابهة �إىل حد بعيد ،والقوانني
تكاد تكون واحدة  .4لهذا ال ميكن فهم احلياة الرهبانية يف �سائر الكنائ�س ال�رسيانية
االنطاكية .وال�س�ؤال الآن هو :هل ّ
ت�شكل الروح الر�سولية عن� ًرصا ها ًما يف احلياة
الرهبانية ال�رسيانية االنطاكية؟ �أم كان الرهبان �إنعزاليني ،ي�أبون التزام م�شاكل
ع�رصهم ،ويتنكرون حلاجات امل�ؤمنني الروحية واجل�سدية ،مكتفني بالهرب من
العامل والعمل على «خال�ص نفو�سهم» يف العزلة والت�أمل وحياة الإت�صال الفردي
باهلل؟ ما هي ،يف حال وجود هذه الروح الر�سولية ،جماالت العمل التي دار
حولها ن�شاطهم؟ جوابنا على هذه الأ�سئلة ي�ساعدنا على و�ضع الروح الر�سولية
التي ات�سمت بها احلياة الرهبانية املارونية يف �إطارها التاريخي الوا�سع.
ن�ش�أت احلياة الرهبانية يف ال�رشق فردية �إنعزالية يف منطلقها الأول� .إنها
انتفا�ضة �أفراد م�ؤمنني ثاروا على املجتمع الفا�سد ورف�ضوا مفاهيمه وقيمه التقليدية،
خا�صة بعد �أن انتقلت اجلماهري الوثنية �إىل امل�سيحية بعد عام � .313إنها ابتعاد
عنه ،بغية ت�أمني اجلو املالئم خلال�ص النف�س .ومل ّ
ت�شذ احلياة الرهبانية ال�رسيانية
عن هذه القاعدة .بل الت�شدد يف الإنفراد م ّيز الرهبان ال�رسيان ،يف �أول عهدهم،
عن �إخوانهم يف م�رص وكبادوكيا  .5ولكن مل يطل الزمن حتى برزت احلياة
الديرية عند ال�رسيان ،حتت ت�أثريات خمتلفة �أهمها ال�شعور بامل�س�ؤولية الإر�سالية،
 - 4جتد جمموعة هذه القوانني من�شورة ومرتجمة عند:

A. Vööbus, Syriac and Arabic: documents regarding legislation relative to Syrian
asceticism (PETSE) Stockholm 1960.
 -5راجعTheordoretus, Historia religiosa, in P.G. 82, Col 1293; A. Vööbus, C.S.C.O. :
.197, (subsidia, T. 17), pp. 19 ss
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واالجتماعية ،والثقافية .فهل لنا �أن نتع ّرف �إىل هذه النواحي الثالث من الن�شاط
يف احلياة الرهبانية عند ال�رسيان االنطاكيني!
�أوال  :الن�شاط االر�سايل
عم �سوريا الداخلية بذات ال�سهولة التي انت�رش بها
قد ُي ّ
ظن �أن االميان امل�سيحي َّ
يعم االميان بامل�سيح مناطق
يف مدينة �أنطاكية ،الواقع التاريخي هو نقي�ض ذلك .مل ّ
�سوريا الداخلية وبالد ما بني النهرين ،ومل ينت�رش يف االقطار املمتدة ما بني بالد
فار�س والهند �إ ّال نتيجة لن�شاط �إر�سايل كبري قام به الرهبان ال�رسيان ب�صالبة و�إميان.
ي�ضع لنا امل�ؤرخ �سوزومانو�س لوحات رائعة عن معركة االميان هذه ،حتت
قيادة رهبان �أعالم يف تاريخ الر�ساالت يف ال�رشق .يقول �أنهم دخلوا يف عهد
االمرباطور فالن�س� ،أ�شد املناطق وثنية و�سكنوا بالقرب من �أفاميا ،وارتهوذا
 Arthousaوحم�ص وغريهاّ ،
وب�شوا بامل�سيح واكت�سبوا املعركة ،رغم اال�ضطهاد،
ب�صربهم وتوا�ضعهم وحمبتهم ،و�أعادوا �إىل امل�سيح عدداً كبريا من ال�رسيان
6
والفر�س والعرب كما يقول �سوزومانو�س.
وجهها القدي�س يوحنا فم الذهب �إىل الكهنة
وقد حفظ لنا التاريخ ر�سالة ّ
والرهبان الذين كانوا يعملون على ب�شارة امل�سيح يف فينيقيا 7.كما �أنه يخربنا يف
ر�سالة �أخرى بعث بها �إىل روفينو�س عن �أنواع اال�ضطهاد والعذاب ،الذي كان
يالقيه ّ
املب�شون يف فينيقيا .نعلم من هذه الر�سالة �أن �أعداداً كبرية من الرهبان
8
ج ّندوا �أنف�سهم لن�رش االجنيل يف فينيقيا.
ومل يكن ربوال الراهب الذي كان يهاجم هياكل بعلبك ويهدم مذابحها ،املثل
الوحيد الذي يد ّلنا على مدى الن�شاط والغرية يف الروح االر�سالية عند الرهبان
ال�رسيان 9.بل كان هنك جي�ش من الرهبان يهدمون هياكل الوثنيني ويبنون
Sozomenus, Historia Eccleastica, in P.G., 67,VI, 34, col, 1396 - 6
 - 7تجد النص فيJ. Chrysostomos,Epistulae, P .G 52,Co.676 ss:

 - 8ذات المرجع :عامود  732وما بعد.

- 9راجعVita Rabbulae,in,J.J. Overbeck,Opera Selecta,Oxomil,pp. 169 ss:
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الكنائ�س مكانها ،ويذيعون كلمة االجنيل يف قورو�ش ,وحم�ص وحماه وما بني
النهرين وبالد فار�س وغريها ،وكانت ن�شاطاتهم كبرية �إىل درجة �أنه �أطلق عليهم
10
ا�سم «هادمو مذابح االوثان املحرتفون».
ُيخربنا الفيل�سوف االنطاكي ليبانيو�س �أنه يف عام  ،387خرجت جموع كبرية
من الرهبان �إىل خمتلف �أنحاء �سوريا وهدموا هياكل الوثنية و�أبطلوا عباداتها
حتت ت�أثري وعظهم ومثلهم .11وي�شري تيودوريه يف تاريخه الرهباين� ،إىل �أن بع�ض
الرهبان كانوا ي�سكنون يف املراكز التي ي�ستع�صي عليهم ا�ستئ�صال الروح الوثنية
منها ،ويبنون كنائ�س بالقرب من املعابد الوثينة ،لكي ي�ستجلبوا النا�س �إىل الإميان
بامل�سيح غري هيابني.12وقد ترك لنا مار يعقوب ال�رسوجي عظة بالغة الداللة يف
هذا املجال ،حيث يقول على ل�سان ال�سيد امل�سيح« :لقد بنى االديرة على ر�ؤ�ؤ�س
اجلبال مكان بيوت العرافة ،والكنائ�س ،على املرتفعات عو�ض هياكل االلهة،
13
للمتوحدين».
و�ش ّيد يف التالل اخلربة م�ساكن
ّ
كان يغادر الرهبان املب�رشون �أديارهم ويذهبون �إىل الر�سالة بني الوثنيني،
فيبنون الكنائ�س ويتولون �ش�ؤونها بع�ض الوقت ،ثم يعودون غالب االحيان خفية
�إىل �أديارهم بعد �أن يكونوا قد �س ّلموا �ش�ؤونها �إىل الكهنة وال�شمام�سة .يخربنا
كتاب �أعمال ابراهيم كيدونيا الراهب  -املر�سل ال�شهري ،الذي ر ّد �إىل �إميان
امل�سيح ب�صربه وجهاده البطويل قرية كيدونايا ،بعد �أن ا�ستع�صت على من �سبقه
من ّ
لتم�سك �سكانها ال�شديد بعبادتهم الوثنية� .إن هذا الراهب ،بعد �أن
املب�شين ّ
ن�ش�أت الكني�سة
وا�شتد �ساعدها غادر املنطقة خفية وعاد �إىل وحدته.14
ّ
 -10راجع مواعظ اسحق االنطاكي Homiliae S. Isaaci Syri Atiocheni,P.Bedjan, Parislis 1903, 1,p.296
وفي مواعظ ما يعقوب السروجيHomiliae selectae: Mar Jacobi Sarugensis ,ed. P Bedjan. III, p. 822
 -11أنظرLibanius, Oratio pro templis, ed R, Foester ,In,Libanii Opera 7, III,Lipsiae 106,P.91. :

 - 12راجعHistoria Religiosa, 4, XVI, col. 1340, 1417:
Homiliae Selectae , IIIp 809-13
 -14أنظرActa Abrahae Kidunaise, ed. T.J. Lamy, Ephraem Syri Hymni et:
Sermones, vol IV, Mechlinae 1902, IX, col 35et 37
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ويخربنا تيودوريه� ،أن الراهب ابراهيم الذي انتخب فيما بعد ا�سقفاً على ح ّران
عاد �أي�ضاً �إىل عزلته بعد �أن ق�ضى وقتاً مثمراً يف �أعمال الر�سالة والتب�شري .15ونقر�أ
يف تاريخ دير قرطمني ،عن العديد من الرهبان الذين خ ّلدهم التاريخ ِملا قاموا به
من �أعمال تب�شريية انطالقاً من ديرهم ،نذكر منهم الراهب �أك�سنيا ،وا�سطفانو�س
واثنا�سيو�س .وتاريخ دير يوحنا اورطايا ،حافل �أي�ضاً باالمثلة على ن�شاط رهبانه
16
يف هذا احلقل.
كانت القاعدة اذا �أن يعود الرهبان �إىل �أديارهم و�صوامعهم بعد �أن
ي� ّؤ�س�سوا الكنائ�س ويعهدوا �أمرها �إىل الكهنة .ولكن املراجع التاريخية حفظت
كر�سوا حياتهم بكاملها لن�رش كلمة االجنيل حيث كان
لنا �أمثلة عن وجود رهبان ّ
يجد غريهم �صعوبة كربى يف القيام بذلك .يخربنا القدي�س �أفرام �أن الراهب
بر�ساي ،الذي كان يعي�ش قرب الرها ،ترك عزلته وطاف ّ
يب�ش باالجنيل� ،إىل
حران يف الن�صف االول من اجليل الرابع ،حيث
�أن و�صل قلب الوثنية يف ّ
�أُقيم �أ�سقفاً على هذه املدينة .وي�ضيف القدي�س �أفرام �أنه كان �أول �أ�سقف
17
ونتثبت من وجود مثل هذا الن�شاط
حملته غريته االر�سالية �إىل هناك ّ .
حران ب�صورة ال تقبل ال�شك من خالل مذكرات
الرهباين االر�سايل يف منطقة ّ
حران ،مل جتد هناك جماعات
ّ
الرحالة اترييا ،التي تقول �أنها عندما مرت يف ّ
18
م�سيحية ،ولكنها وجدت رهبانا ّ
مب�شين� .أما �سوزومانو�س امل�ؤرخ فيخربنا
ارتد �إىل الإميان امل�سيحي على يد الرهبان الذين
ب�أن ق�سماٌ من قبائل العرب قد ّ
كانوا يعي�شون بينهم وي�ؤثرون عليهم مبثلهم وبقدا�ستهم ومبا يقومون به من
معجزات.19
 - 15راجع أعمال هذا الراهب في Historia Religiosa, P, G. 82, XVII, col. 1420 ss.
 - 16راجع يوحنا االفسسيPar. Orient. XIX, p. 208 s. :
 - 17راجع القديس افرام السؤياني ،نشائده النصيبية
 -18انظر Peregrinatio , XX, 8
 - 19راجع Sozomenus, Historia Eccl. ; in P. G. 67. VI. 38. Col. 1412 C - D et 1413 A.
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ثانيا  :الن�شاط االجتماعي
مل تقت�رص احلياة الرهبانية ال�رسيانية يف كني�سة انطاكية على الن�شاط االر�سايل،
فح�سب ،بل قامت بحركة اجتماعية كبرية �أعارتها الكثري من عنايتها ،نظراً الفتقار
املجتمع �إليها ،يف ع�رص كادت تكون فيه اال�ضطرابات واحلروب بني �شعوب
واتنيات املنطقة خبز النا�س اليومي.
يف مثل هذه الظروف اتخذت ال�ضيافة �أبعادا كبرية ومعنى اجتماعيا عميقاً،
يف احلياة الرهبانية ال�رسيانية .فكان الرهبان يقومون بها ،لي�س فقط النها كانت
تعترب واجباً هاماً من واجباتهم كما يقول ا�سحق االنطاكي ،20وال الن القوانني
املن�سوبة �إىل ربوال كانت جتربهم بذلك .21بل ملا كان يف قلوبهم من حنو على
االن�سانية املت�أملة ،ولأن روحانيتهم الوا�ضحة يف كافة م�ؤلفاتهم الروحية كانت
تريهم �صورة امل�سيح الفقري يف �إخوتهم املت�أملني .22وملعرفة �أهمية �إيواء الغرباء
وا�ست�ضيافهم عند الرهبان ال�رسيان ،يكفي �أن نعلم �أن قوانني ربوال ،تطلب حتى
من الرهبان الذين نذروا �أنف�سهم للعي�ش يف �أ�شد انواع اخللوة� ،أن يحافظوا على
واجب ال�ضيافة و�أال يو�صدوا بابهم بوجه م�ستطرق ،بحجة الت�أمل واال�ستحبا�س.
املتوحدين عند تيودوريه يجد العديد من االمثلة على ذلك.23
ومن يت�ص ّفح �سري ّ
مل تقت�رص ال�ضيافة ،مع الزمن ،على ا�ستقبال ب�سيط للم�سافرين و�إعطائهم
تطور هذا الواجب �إىل درجة �أن العديد
ك�أ�س ماء بارد �أو �شيئاً ما لي�ؤكل ،بل ّ
من االديار ،ال بل املنا�سك ال�صغرية كانت تبني بالقرب منها منازل خا�صة مبثابة
فنادق جمانية ل�سكن وا�سرتاحة امل�سافرين والغرباء .وكثرياً ما كان الرهبان يبنون
�أديارهم يف االماكن النائية وبالقرب من الطرقّ ،
ليمكنوا القوافل من �إيجاد ق�سم
 -20راجع Homilae S. Isaaci Antiocheni, ed. P. Bedjan, I, p. 607 S.

 - 21يقول القانون ال�سابع ع�رش ما ن�صه« ::لي�ضيفوا الغرباء وال يو�صدوا الباب بوجه �أحد من االخوة».
 - 22جميع م�ؤلفات االباء ال�رسيان الروحية ت�شدّ د على هذه النقطة ،مثال ::كتاب الدرجات� ،أفرام ال�رسياين،
فيلوك�سينو�س املنبجي ،مار ا�سحق النينوي ،جوزف الرائي الخ ...
 - 23راجع Historia Religiosa, col. 1337, 1412 et 1424.
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من الراحة .كثري منهم كانوا يغر�سون اجلنائن ويتع ّهدونها ليوفّروا للم�سافرين
بع�ض الزاد لطريقهم .24اتخذت بع�ض هذه الفنادق �شهرة كبرية عرب التاريخ.
تن�سك عليه �سمعان العامودي والذي
كالنزل الذي بُني بالقرب من العامود الذي ّ
25
ال تزال بقاياه تُنبئ عن �أهميته �إىل يومنا هذا  .ودير القدي�س توما الذي ُ�ش ّيد
على مداخل مدينة �سلجوقية على العا�صي وكان يهتم بخدمة املراكب امل�سافرة
من و�إىل املدينة.
ولكن الرهبان مل يكتفوا من ن�شاطهم االجتماعي ب�إيواء الغرباء و�أعمال
ال�ضيافة ،بل اهتموا خا�صة باعمال الرحمة .كانت عنايتهم بالفقراء امل�ساكني
ت�شكل عن�رصاً �أ�سا�س ّياً من عنا�رص حياتهم الرهبانية� ،إذ �إنهم كانوا على يقني �أنهم
ال ي�ستطيعون �أن يت�صلوا باهلل� ،إ ّال عن طريق القيام ب�أعمال الرحمة .كانت هذه
االعمال من �صميم روحانيتهم ،اىل درجة ان القدي�س يعقوب ال�رسوجي كان
يقول� :إن الفقري الواقف على الباب هو اهلل بالذات .26و�سويرو�س االنطاكي،
يعتقد �أن ال�سيد امل�سيح بالذات يطوف متخفيا بلبا�س الفقراء ،لريى �إذا كان
امل�ؤمنون يقومون بواجبهم نحو املعوزين.27
�إنطالقا من هذه الروحانية ،كان الرهبان يك ّرمون فعليا الفقراء تكرمياً كبرياً،
في�ستقبلونهم ،وينحنون امامهم ويغ�سلون �أرجلهم ويقدمون لهم الطعام
واللبا�س .28ومن العادات التي كانت �شائعة عند الرهبان ال�رسيان العانة املعوزين،
هي القيام بيوم �صوم �إ�ضايف يف اال�سبوع بغية تقدمي وجبة طعام للفقراء .وكثري
من الرهبان ،كانوا يعملون باالجرة ،ليوفّروا �شيئاً لأعمال الرحمة .ومنهم من
 - ٢٤راجع تاريخ التصوف السرياني في A. Vööbus, in C.S.C.O. 197 (subsidia 17) p. 364 s.
 - ٢٥انظرM. De Vogue, Syrie Centrale, Architecture Civile et Religieuse du 1er:
au VIIe siècle, p. 114.

Homiliae Selectae Mar Jacobi Sarugensis, ed. P. Bedjan, II. P. 832. - 26
 - 27راجعThe sixth book of the select lettres of Severus Patriarch of Antioch, in the :
syriac version of Athanasius of Nisibis, ed. E. W. Brooks, II. P. 370.
 - 28راجع رسائل مار يعقوب السروجي Jacobi Sarugensis epistulae quotquot supersunt, in C S.
C. O., syr. II, 45, Parislis 1937, 289.
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كان يغر�س الكروم واجلنائن م�ستعم ًال دخلها يف �سبيل الهدف ذاته ،ومنهم من
يت�سول جامعاً احل�سنات من االغنياء الن�شاء م�ؤ�س�سات خريية .29نعلم من
كان ّ
�سرية حياة الراهب ربوال� ،أن �أول عمل قام به يوم ترك الدير لي�صبح ا�سقفا على
مدينة الرها عام  ،412 - 411هو �إحتاذ قرار ببيع جميع االواين الف�ضية التي
كان ي�ستعملها الكهنة على ع�رش موائد يف اال�سقفية ودفع ثمنها ل�سد حاجات
الفقراء .30ومل يكتف ربوال بذلك ،بل ق ّرر �أي�ضاً بيع �آنية الكني�سة الذهبية للغاية
ذاتها ،معترباً �أن اهلل ي�سكن فقط يف القلوب ال يف الآنية الذهبية ،و�أن االنية
تو�صلوا �إىل ثناء عزمه
اخلزفية تكفي للقيام باحلفالت الطق�سية .ولكن معاونيه ّ
عن ذلك .31مل ينب طيلة االربع والع�رشين �سنة التي ق�ضاها ك�أ�سقف الرها كني�سة
واحدة ،معتربا �أن ما يدخله من مال هو ملك للفقراء ولي�س لبناء الكنائ�س .ويف
هذه الفرتة �أمر بهدم �أربع هياكل وثنية يف الرها ،وا�ستعمل موادها لبناء ملج�أ،
32
ونزل للن�ساء كانت املدينة تفتقر �إليهما.
مل تكن �أعمال الرحمة وقفاً على الن�ساك االفراد بل كانت االديار مبثابة م�ؤ�س�سات
هامة لالعمال اخلريية � ً
أي�ضا .لنا يف ما يقوله تيودوريه �أ�سقف قور�ش البعيد االطالع
على �ش�ؤون ابر�شيته دليل وا�ضح على ذلك .يخربنا يف تاريخه عن احلياة الرهبانية �أنه
كان يف �أبر�شيته عدة �أديار يعمل الرهبان فيها لي�س فقط لإعالة �أنف�سهم بل �أي�ضاً ل�سد
عوز الفقراء يف االبر�شية ،ويردف قائ ًال ب�أن مثل هذه االديار كان موجوداً �أي�ضاً يف
مناطق �أخرى من �سوريا وبالد ما بني النهرين .33لهذا حفظ التاريخ عن االديار �أنها:
34
«ملج�أ الفقراء ومالذ الغرباء».
 - 29راجع Vie d’Alexandre l’Acémète, in Pat. Orient. VI, 5, p. 688 ; Ephraemi Syr.
Rabbulae, Balaei aliorumque opera selcta, e. J.J. Overbeck. Oxonii 1865, p. 199.
- 30راجعVita Rabbulae, ed. J.J. Overbeck. In Opera selecta. P. 172 :
 - 31ذات المرجع ص 172
 - 32راجعChronicon Edessenum, p. 203 S, :
Historia Religiosa, in P. G. col1496 - 33
Ms. Jer. Syr. 40, f. 296a - 34

176

الروح الر�سولية يف احلياة الرهبانية

اما كيفية العمل مبثل هذه امل�ؤ�س�سات الرهبانية ،فيمكننا ان تكون لنا فكرة
وا�ضحة عنها ا�ستناداً �إىل تيودوريه نف�سه حيث يقول لنا ان ثيودو�سيو�س رئي�س
�أحد االديار كان ينتقي معاونيه ممن ا�شتهروا بعطفهم وحمبتهم للفقراء وممن كانوا
ي�شعرون بان اهلل دعاهم ملثل هذه االعمال بنوع خا�ص ،وكان يك ّر�س حياته مع
35
ه�ؤالء الرهبان لالعتناء باملت�أملني من افراد العائلة الب�رشية.
باال�ضافة �إىل �شهادة تيودوريه هذه ،لنا �أي�ضاً �شهادات اخرى عديدة ،نذكر منها
�شهادة القدي�س يعقوب ال�رسوجي الذي ي�صف لنا بدوره اعمال الرحمة عند الرهبان
36
واعتنائهم بالفقراء.
كانت روحانية احلياة الرهبانية ال�رسيانية ت�صل ما بني حمبة اهلل وخدمة القريب
�إىل درجة �أنها مل تخ�ضع يوماً خ�ضوعاً تاماً الحكام قانونية التقبل التغيري .والدليل
الوا�ضح على ذلك هو �أن احلب�ساء بالذات كانوا دائماً
م�ستعدين لرتك عزلتهم
ّ
والتقيد ب�أوامر ر�ؤ�سائهم يف خدمة املجتمع ،اذا كانوا ملتحقني بجماعة ديرية ،كما
حدث ل�سمعان العامودي وغريه� .أو �أنهم يرتكون �صوامعهم تلقائياً م�ستجيبني
�إىل نداء الرحمة يف قلوبهم ،وم�ستمعني �إىل �رصاخ املت�أ ّلني ،يك ّر�سون نفو�سهم
للخدمة كما فعل القدي�س افرام بالذات يوم ترك عزلته وعاد �إىل الرها يف زمن
حمنتها ،يوم حدثت فيها جماعة كبرية .يومذاك عاد افرام وجمع حوله عدداً
37
وفرياً من الرهبان لتنظيم اعمال الإغاثة وتوزيع املواد الغذائية على �أهل املدينة.
�أما بالن�سبة لنوعية وانت�شار م�ؤ�س�سات الرحمة هذه ،ف�إننا نعلم �أن بع�ض االديار
كانت تن�شيء م�ست�شفيات وتتعهدها .38كما �أنه لدينا مرجع قانوين هام �شديد
 - 35انظرHistoria Religiosa, X, col 1392. :
Jacobi Sarugensis Epistulae quotqut supersunt, in C.SC.O. ser. Syr. II. 45, p. 288. - 36
ed. G. OLinder,
Acta S.P.N. Ephraem syriaca auctorae aonymo, ed. S. E. Assemani, in Ephraem - 37
Syri Opera Omnia syr. III, Romae 1743, XL. P. LX ss: Sozomenus, Hisoria Ecclesastica,
I P. G. 67, III, 16. Col. 1092 s.
 - 38راجع مخطوطة دير الشرفة مجموعة البطريرك ،رقم  38ص ،120راجع ايضا ً تاريخ الرها الذي يخبرنا
بأن األسقف نونا بنى دير ما قوزما وانشأ معه مستشفى سلمه للرهبان سنة ..٤٥٨

الروح الر�سولية يف احلياة الرهبانية

177

الو�ضوحُ ،يعلمنا �أن ال�سلطة الكن�سية طلبت يف �أحد �سينودو�ساتها يف اجليل
تعم م�ؤ�س�سات الرحمة كافة املدن و�أن يديرها راهب .يقول القانون
اخلام�س �أن ّ
ال�ساد�س والثالثون من قوانني ماروتا ما ن�صه« :وكانت ارادة ال�سينودو�س العام
تعم الك�سانودوخيات كافة املدن .ولينتق اال�سقف راهباً بعيداً عن مكان والدته
�أن ّ
39
و�أهله وم�شهوداً له بح�سن �سريته ،وليقمه مديراً لهذه امل�ؤ�س�سة� ».أما نوعية العمل
الذي كانت تقوم به مثل هذه امل�ؤ�س�سات في�صفها القانون نف�سه مبا يلي»:ولت�صنع
اال�سة والفر�ش و�سائر الأمور التي تتطلبها حاجات املر�ضى واملعوزين ،واذ مل
ِّ
40
تكف موارد امل�ؤ�س�سة فعلى �سائر امل�ؤمنني �أن ميدوا يد املعونة كل ح�سب امكانه».
يحدد الرهبان ال�رسيان حقوال خا�صة العمال الرحمة واللتزام م�شاكل
مل ّ
جمتمعهم ،بل كانوا يف خدمة الكني�سة ح�سبما دعت احلاجة اىل ذلك و�أ ّياً كانت
نوعية العمل .لقد ر�أيناهم ي�أوون الغرباء وامل�سافرين ،و ُيطعمون اجلياع ويك�سون
العراة ،وين�ش�ؤون امل�ست�شفيات للمر�ضى .وها �إن ا�سحق االنطاكي وتيودوريه
يقوالن لنا �أن الرهبان مل يتو ّرعوا عن املحاماة عن الفالحني ال�ضعفاء امام الق�ضاة
يف املحاكم .41يف ع�رص بلغ ظلم وا�ستبداد جباة ال�رضائب واالقطاعيني واملالكني
جتاه م�ستخدميهم و�رشكائهم حدود الالن�سانية كما يخربنا القدي�س يوحنا فم
الذهب ،يف عظته الثامنة واخلم�سني عن اجنيل متى ،يف انطاكية حوايل .390
وقد حفظ لنا التاريخ �أ�سماء بع�ض م�شاهري ه�ؤالء الرهبان املحامني نذكر منهم:
الراهب مي�سوما�س الذي كان يقيم بالقرب من مركز اال�سقف يف قورو�ش،
والذي يكلمنا عن اعماله الدفاعية تيودوريه ا�سقف قور�ش بالذات .و�أبراما�س
القور�شي ،وبر�صوما ال�شهري ،ومار �آحا كاتب �سرية القدي�س �سمعان العامودي...
وهكذا وجد العبيد يف الرهبان مدافعا ن�شيطا عنهم يف مثل الظروف القا�سية
A. Vööbus, Syriac and Arabic Documents, part II, ch 1, can XXXVI, 1. 2.- 39
Can XXXVI, 3. 4. - 40
S. Isaaci Antiocheni Doctoris Syrorum , Opera Omnia, cd. G. Bickell, Gissae, 1873 - 41
-77, Il, p. 168: Theodoretus, Historia Religiosa, XIV, col.1413 et 1420 ss.
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التي �أ�رشنا اليها� ،إذ ان ن�شاط الرهبان االجتماعي� ،أعار هذه الظاهرة االجتماعية
عناية كبرية� .أعترب الرهبان ان النظام العبدي ال يتم�شى مع الكرامة االن�سانية.
فرف�ضوا العبودية كواقع اجتماعي ودعوا �إىل حترير العبيد ،و�ضغطوا على
�أ�سيادهم اىل درجة �أنهم كانوا يرف�ضون �أن يطلقوا ا�سم «م�سيحي» على كل مالك
42
للعبيد.
ولقد تركت لنا املراجع التاريخية �أمثلة عديدة عن ن�شاط الرهبان يف هذا
احلقل .ففي و�صية القدي�س افرام دعوة ملحة اىل حترير العبيد .وهي تو�صي
اي�ضا ببيع االواين الثمينة ل�رشاء العبيد واطالق �رساحهم ،حيث يقول « :وليبع
43
(امل�ؤمنون) الآنية الثمينة ،ولي�شرتوا بها العبيد».
اما االعتناء بال�سجناء فكان هو بدوره حق ًال ها ّماً من حقول عمل الرهبان
االجتماعي .هنا اي�ضا تركت لنا امل�صادر التاريخية �صوراً وا�ضحة عن مدى
اهتمام الرهبان ب�إخوتهم ال�سجناء .با�ستطاعتنا �سياق بع�ض ال�شواهد القانونية
توجهها الكني�سة ال�رسيانية
التي تُظهر لنا �أن الق�سط الأوفر من العناية التي كانت ّ
�إىل ال�سجناء كانت ملقاة على عاتق الرهبان .يقول القانون ال�سابع والأربعون
ن�صه« :يجب على كافة �أع�ضاء العائلة الرعائية �أن ينتخبوا
من قوانني ماروتا ما ّ
يف كل مدينة ً
رجل راه ًبا لب ًقا �رسيع اخلاطر ،وليعط غرفة ل�سكناه يف الكني�سة �أو
يف الك�سنودوخيون (الفندق) وليكن ً
موكل على ال�سجون ،وليزر كافة الإخوة
44
امل�ساجني.
ويف�صل لنا هذا القانون بالذات ،بطريقة �أوفى ،نوعية عمل هذا الراهب
فيقول« :من كان ي�ستحق �إطالق �رساحه فليقدم عنه طل ًبا .ومن كانت ق�ضيته
ت�ستوجب دفع تعوي�ضات �إخالء �سبيل ولي�س لديه ما يدفع ،فلي�أخذ هذا القيم
 - 42راجع القانون الثالث من �سينود�س غنغرا الذي ان�شيء للحد من ت�أثري او�سطا�سيو�س ال�سب�سطي الذي كان يدعو اىل
رف�ض اطالق ا�سم م�سيحيني على ا�سياد العبيد.
 - 43انظرTestament de S. phrem, éd. R. Duval, in journal Asiatique, sé. IX, XII (1901), p. 53 :
 - 44راحعActa Martyrum, ed. P. Bedjan, p. 547, 553 et 559 :
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على عاتقه جمع التربعات من الرجال والن�ساء امل�ؤمنني وذوي الرحمة ،وليدفع
عنه ويخلى �سبيله .ومن كان بحاجة �إىل كفالة فليدفع عنه كفالة ،وليهتم به و
45
ليطلق �رساحه».
�أما بالن�سبة �إىل الذين �صدرت بحقهم عقوبات عادلة بال�سجن فيطلب من
الراهب �أن يت�رصف نحوه على الوجه التايل�« :إذا اقرتف م�ؤمن جنحة وحكم
عليه بال�سجن ومل يكن ي�ستحق �إخالء ال�سبيل ،فعلى الراهب �أن يهتم ب�أال ينق�صه
الطعام واللبا�س ،لئال يهمل �أحد يف ما يتعلق بحاجاته اجل�سدية �إىل حني �إطالق
46
�رساحه».
ال ي�سعنا قبل �أن نختم بحثنا عن الن�شاط االجتماعي لدى الرهبان ال�رسيان� ،إال
القول ب�أنه ملن دواعي التقدير �أن نرى العديد من الرهبان الذين هربوا من العامل
خو ًفا من مفا�سده ،عادوا �إىل املجتمع بقلب تغمره املحبة والرحمة وال�شعور
الإن�ساين نحو �إخوتهم امل�ساكني يف املجتمع ،وخدموا العامل �أكرث من الذين بقوا
فيه� .إنهم حقا خلليقون مبا نعتهم به امل�ؤمنون حني �أطلقوا عليهم �إ�سم «الرحماء».
 47يقول م�ؤرخ احلياة الن�سكية ال�رسيانية ال�سيد فوبي�س بعد �أن در�س هذه الناحية
من الن�شاط الرهباين ال�رسياين« :يف ذلك الأوقيانو�س من الفقر والأمل الإن�ساين
جعل الرهبان من �أديارهم ،وقالليهم ،و�صوامعهم جزائر كان يجد فيها املت�أملون
48
التف ّهم ،والعزاء واخلبز وامللب�س ،والإعتناء وامللج�أ».
ثال ًثا :الن�شاط الثقايف
مل يكن الن�شاط الثقايف يف احلياة الرهبانية ال�رسيانية �أقل �أهمية منه يف الن�شاطني
االر�سايل واالجتماعي� .إن امل�ساهمة التي قام بها الرهبان يف �إنتاج ون�رش الثقافة
 -45أنظرJustiniani Novellae, XIII, 2. :
A. Vööbus, Syriac and Arabic Documents, part II, ch. I, can XLVII, 1-3 - 46
 - 47أنظر بهذا المعنى نشيدًا ألفه جورجيوس من أبرشية سروج:
Liber Thesauri de arte Poetica Syrorum, ed. D. G. Cardahi, Rome 1875, p. 38
A. Vööbus, History of Asceticism in the Syrian Orient, in C.S.C.O. 197, Subsidia, 17, p. 383 - 48
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ال�رسيانية يف خمتلف حقولها لهي خليقة بكل �إعجابنا وتقديرنا .مل تكن القراءة
والت�أليف �أم ًرا عاب ًرا بل كان الن�شاط الثقايف ي�شكل بالواقع عن� ًرصا ها ًما وثابتًا من
عنا�رص احلياة الرهبانية ال�رسيانية الإنطاكية �إىل درجة �أن العادة كانت تق�ضي ب�أن
ال�شيء الوحيد الذي كان ُي�سمح للحبي�س �أن ي�صطحبه معه ،عندما يقرر ترك العامل
واخللود �إىل الإنفراد ،هو بع�ض امل�ؤلفات .وحني كانت القوانني ت�شدد ب�رصاحة على
التج ّرد وحفظ الفقر ،كانت ت�ستثني اقتناء الكتب 49،جند يف �إحدى املخطوطات
املحفوظة يف املتحف الربيطاين �أن قوانني الراهبات كانت حترم على امل�ؤمنني �أن
يقدموا �أي �شيء للأديار ما عدا الكتب 50.ونعرف عن القدي�س �أفرام �أنه يف �سني
عزلته كان ي�ستعمل وقته لكتابة تفا�سريه للكتاب املقد�س 51.لقد كان الكتاب مالز ًما
للراهب ال�رسياين �إىل درجة �أن التقليد حفظ لنا �صورة قدمية عن الراهب تقول� :إن
رفيقي هما ع�صا وكتاب .ومن املعروف � ً
أي�ضا �أن قراءة وتالوة الكتاب املقد�س ،كانا
من �أهم واجبات الراهب ال�رسياين .على �أن اهتمام الرهبان الأنطاكيني مل ينح�رص
فقط يف قراءة الكتاب املقد�س ،بل تعدّ اه �إىل حقول �أخرى كالالهوت وال�رشوح
الكتابية والعلوم الطبيعية ،والتاريخ ،والأدب الروحاينُ 52.يعرف عن التقليد
الرهباين ال�رسياين� ،أنه كان يعترب �أن الدر�س والتعمق يف الثقافة ي�ساعدان الراهب
على الثبات يف دعوته ،وعلى التع ّمق يف احلياة الرهبانية .وهذا ما كان مي ّيز الراهب
53
ال�رسياين عن الراهب ال�صعيدي يف م�رص.
جتلى هذا الإنفتاح الثقايف يف احلياة الرهبانية ال�رسيانية االنطاكية يف حقلني
هامني هماـ حقل االنتاج االدبي وان�شاء املكتبات ال�رسيانية ال�شهرية ،وحقل
التعليم وان�شاء املدار�س.
 - 49راجعVie d’Alexandre l’Acemete, ed. E. de Stoop, in Fat. Orient VI, 5, p. 682 :
 - 50أنظر المخطوطة رقم  170216ص 43
 - 51أنظرTJ Larny, in Hymni et Sermones II, ch. XVI, col. 31 :
 - 52يخبرنا تيودوريه عن الراهب زينو  Zenoأنه كان يستعير من أحد رفاقه الكتاب تلو اآلخرcf historia ,
Reigosa
 - 53راجعMonumenta Syriaca ex Romanis Codd. Collecta, ed. P. Zingerle, I, Oniponti 1869, p. 15 :
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 - 1االنتاج االدبي وان�شاء املكتبات
�إن الدور الذي قام به الرهبان يف خلق الرتاث ال�رسياين االدبي لهو مو�ضوع
�إعجاب وتقدير الباحثني يف تاريخ االدب ال�رسياين .لقد كان له�ؤالء الرهبان
ف�ضل كبري ،لي�س فقط على ن�سخ املخطوطات ون�رشها يف كافة انحاء الكني�سة
ال�رسيانية االنطاكية وغريها ،بل خا�صة مبا تركوه من ت�آليف يف خمتلف احلقول
الالهوتية والكتابية والروحية.
الن�ساخ منذ القرن
لقد
ْ
حفظت لنا تواريخ املخطوطات العديد من ا�سماء ه�ؤالء ّ
اخلام�س �إىل يومنا هذا ،وميكننا القول ب�أن �صوامع الرهبان واديارهم كانت م�صدر
انتاج ن�سخي كبري ،ال بل كانت ت�شكل «مطابع» تلك االيام ،ا�ستنادا اىل قول احدى
املخطوطات املحفوظة يف فلورن�سا :كان الرهبان ي�ؤلفون فرقاً منظمة للعمل يف
حقل االنتاج والن�سخ والتجليد والتوزيع ،فمنهم من كان ي�ؤلف ،بينما كان �آخرون
54
ين�سخون و�آخرون يجلدون ويوزّعون.
�إذا كانت تواريخ املخطوطات ال�رسيانية قد حفظت لنا �أ�سماء العديد من
الن�ساخ ،فتاريخ الأدب ال�رسياين حافل با�سماء وم�شاهري الكتبة ال�رسيان الرهبان.
ّ
يقول م�ؤرخ احلياة الن�سكية ال�رسيانية  Vööbusبهذا اخل�صو�ص« :بني امل�ؤلفني
امل�شهورين ،هم قلة اولئك الذين الينتمون اىل �صفوف متو�شحي الثوب
الرهباين .55ولكن مبا �أن غاية هذه الدرا�سة ،لي�ست التعرف اىل ما كتبه كل من
م�ؤلفي ال�رسيان الرهبان ،نكتفي بذكر بع�ض ا�سماء م�شاهريهم فقط ،كا�صوانا
ا�ستاذ القدي�س افرام ،والقدي�س افرام ال�رسياين ونر�ساي ،ويوحنا االفامي،
وجوزيف الرائي ،وا�سحق النينوي ،وغريغوريو�س القرب�صي ،وابراهيم
النفطري ،ويوحنا املعروف بال�شيخ الروحاين الخ...
وباال�ضافة اىل حركة الت�أليف والن�سخ هذه ،قام الرهبان ال�رسيان بن�شاط هام
 - 54انظر مخطوطة فلورنسا Ms. Laur. Palat 56 f. 292 h
A. Vööbus, History of Asceticsm in the Syrian Orient, in C. S. C. O. Subsidia !7. p. 401. - 55
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يف حقل الرتجمة ،فنقلوا اىل ال�رسيانية �أهم م�ؤلفات الآباء التي و�ضعت باللغة
اليونانية .56وعندما يرى امل�ؤرخ عدد امل�ؤلفات املرتجمة ،يعلم �ضخامة العمل الذي
قام به ه�ؤالء الرهبان .كما �أنهم نقلوا فيما بعد العديد من م�ؤلفات ال�رسيان واليونان
57
واالقباط وغريهم اىل اللغة العربية.
هذا الن�شاط يف الت�أليف والن�سخ والرتجمة �أ ّدى �إىل اقتناء مكتبات كبرية ،ال
يزال �صيتها اىل يومنا هذا �شهريا بني العلماء .كمكتبة دير الغفران ،ودير قرطمني،
ودير مار غربيل ،ودير قن�رسين ودير القدي�س مارون على العا�صي ،وفيما بعد مكتبة
دير قزحيا يف لبنان.
 - 2الن�شاط التعليمي وان�شاء املدار�س
ومل يحفظ الرهبان النور لذواتهم ،بل عملوا على ن�رشه يف جمتمعهم ،فقاموا
بن�شاط تعليمي� ،إبتد�أ �صغرياً ولكن مل يطل به الزمن حتى �أ�صبح �أ�شبه بينبوع دافق
ارتوت من مياهه االف النفو�س العط�شى �إىل العلم .تُ ْن ِبئنا املراجع التاريخية،
�إىل �أن هذا الن�شاط التعليمي ،مل يكن �أمرا دخيال على احلياة الرهبانية ال�رسيانية،
فقد ابتد�أ به الرهبان منذ العهود االوىل للحياة الرهبانية� .أي قبل دخول القدي�س
افرام ميدان العمل ،وذلك ب�شهادة القدي�س �أفرام بالذات الذي يخربنا يف انا�شيده
الن�صيبينية عن راهب يدعى والغا�ش  Walgasكان قد ت�أثر هو بتعليمه ،فقال عنه
�أنه كان« :حمرتماً بني الواعظني ،وعاملاً بني اال�ساتذة وف�صيجاً بني احلكماء» .58اما
الدور التعليمي ال�شهري الذي قام به القدي�س افرام يف مدر�ستي الرها ون�صيبني،
فال حاجة بنا اىل التعريف به .يخربنا القدي�س يوحنا فم الذهب �أنه تلقى ق�سما من
درو�سه املدنية والروحية طيلة عامني على يد راهب .ويقول لنا �أي�ضا� :أن الرهبان
 - 56يمكن اتخاذ فكرة من اتساع هذا النشاط بمراجعة:
A. Baumstark, Geschichte der Syrichen Literatur, Bonn 1922
 - 57راجع G. Graf, Geachichte der arabischen Literatur. I. Die uebersetzungen, In Studi :
e teti 118.
Carmina Nisibena, XV,37 - 40 - 58
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كانوا يجمعون االوالد بالقرب من انطاكية ،ويلقون عليهم الدرو�س .ويخربنا �أن
التالمذة كانوا ُيقيمون وي�أكلون وينامون مع ا�ساتذتهم� .إن ن�شاط الرهبان التعليمي
يف املرتفعات املحيطة بانطاكية ،كان ي�شكل حديث االندية يف املدينة على ما
يظهر� .59أما الدرو�س فكانت تبد�أ باملعلومات االولية ،وتنتهي بتدري�س اللغتني
60
اليونانية والالتينية.
�إتّخذ الن�شاط التعليمي بعد تطور احلياة الرهبانية ال�رسيانية من حياة توحدية
انفرادية �إىل حياة ديرية منظمة� ،إنطالقة جديدة وحيوية �أكرب ،اذ �إن العديد من
االديار ّحتول �إىل مدر�سة �أو �ضم جناحاً خا�صاً باملدر�سة ،ليتع ّهدها فريق من
61
الرهبان.
�إتخذت بع�ض هذه املدار�س �شهرة كبرية يف تاريخ الثقافة ال�رسيانية ،كمدر�سة
دير قرطمني ،ودير الزعفران ،ودير قن�رسين ودير نيكارتاي ،ودير تلعدا ،الذي
تقول ب�صدده �إحدى املخطوطات املحفوظة يف باري�س« :وقد �أ�صبح هذا الدير
باملف�سين والقارئني والباحثني والعلماء ،باملعلمني واملدربني والفال�سفة.62
غن ّيا ّ
وقد خ ّرجت هذه املدار�س العديد من رجاالت الكني�سة وعلمائها .نذكر منهم
ربوال� ،63أقاق ( ،)Aquaqالذي �أ�صبح فيما بعد �أ�سقف حلب ،و�أو�سيبيو�س
�أ�سقف قن�رسين ،وثيودوريه �أ�سقف قور�ش ،وفيلوك�سينو�س �أ�سقف منبج
وغريهم...
عندما نقابل احلياة الرهبانية عند املوارنة مع احلياة الرهبانية يف �سائر الكنائ�س
ال�رسيانية االنطاكية جند �أن �أوجه ال�شبه هي ذاتها� .إت�صفت احلياة الرهبانية املارونية
بذات النزعة التوحدية االنفرادية يف �أول عهدها ،كما كانت احلال عند ال�رسيان.
 - 59راجعAdversus oppugnatores vitae monasticae, in P. G. 47, III, 18, col.380 :
 - 60ذات المرجع عامود 268
 - 61انظر Barhadbesabba Arbaia. La seconde partie de l’histoire ecclésiastique éd. F.Nau,
i Pat Orient IX p. 596 s.
Ms. Par. Syr. 377, f. 224 a. - 62
Vita Rabbulae, ed. J. J. Overbeck, in Opera Selecta, Oxomil, 1865 p. 164 - 63
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وان�رصف العباد يف عزلتهم ،كما فعل �إخوانهم ال�رسيان �إىل «الرتانيم االلهية
والتبحر يف الكتاب املقد�س» ،كما يقول تيودوريه �أ�سقف قور�ش.
وال�صالة
ّ
ولكن �شهرة بع�ض الن�ساك ،ما لبثت �أن جذبت اليهم العديد من امل�ؤمنني ،فبد�أت
النواة االوىل للحياة الديرية املنظمة تتكون رويدا رويدا ،مار�سيانو�س واغابيثو�س
65
و�سمعان ،كما يعلمنا اي�ضا تيودوريه.
ومل يطل الزمن حتى بد�أ الرهبان املوارنة يلتزمون اي�ضا م�شاكل ع�رصهم،
وينفتحون �إىل حاجات جمتمعهم ،خا�صة بعد �أن ن�ش�أت وتنظمت احلياة الديرية
حول الراهب مار�سيانو�س وتلميذيه اغابيثو�س و�سمعان ،وبعد �أن �أُن�شئ دير
القدي�س مارون على العا�صي .منذ ذلك احلني والرهبان املوارنة ال يزالون
يقومون ،بح�سب طاقاتهم ،وعلى غرار �إخوانهم ال�رسيان ،بن�شاطات �إر�سالية
و�إجتماعية وثقافية ،ال تزال �آثارها باقية �إىل الآن .مل يدافعوا عن اميانهم فح�سب،
بل قاموا بجهد �إر�سايل خا�صة يف لبنان ،و�أن�ش�أوا املدار�س ،واملكتبات ،كمكتبة
دير مار مارون على العا�صي ،ومكتبة دير قزحيا يف لبنان ،وكانت �أديارهم
مراكز هامة لت�أدية اخلدمات االجتماعية لل�شعب املاروين وغريه خا�صة يف فرتات
اال�ضطهاد والنكبات.
ختام
ال بد لنا ،يف هذه الدرا�سة التاريخية املوجزة ،من �أن ن�ستنتج بع�ض �أمور
ت�ساعدنا على ايجاد التوجيه ال�صحيح ،الذي يجب علينا ان نتبعه لتجديد احلياة
الرهبانية يف الكني�سة املارونية .ال ميكننا �أن نخل�ص ،بعد درا�سة مراجع احلياة
الرهبانية التاريخية ،مارونية كانت �أم غري مارونية يف الكني�سة االنطاكية� ،إىل
ا�ستنتاج وجود رهبانيات خمتلفة �إتخذت لنف�سها غايات خا�صة خمتلفة على
غرار ما جند يف احلياة الرهبانية املعا�رصة يف الكني�سة الالتينية الغربية .مل تعرف
64

 - 64راجع Historia Religiosa, P. G. 82, col 1328
 65ذات المرجع. 1328 - 1325 ،

الروح الر�سولية يف احلياة الرهبانية

185

الكني�سة ال�رسيانيةـ �سوى تقليد رهباين واحد نابع من الرغبة يف عي�ش ملء
االجنيل ،ومنفتح على كافة انواع العمل خلدمة الكني�سة واالن�سانية .ولهذا ال�سبب
جند يف التقليد الرهباين ال�رسياين �أن الرجوع �إىل الكتاب املقد�س وقراءته والت�أمل
أنى
فيه ،هو من �أهم واجبات الراهب� .إن �صورة الراهب الذي ي�صطحب معهّ � ،
ذهب ،الكتاب املقد�س وع�صا� ،صورة عامة يف التقليد الرهباين ال�رسياين .ال
ميكن للباحث يف تاريخ احلياة الرهبانية ال�رسيانية � ّإل ان ي�شعر بان قانون الراهب
ال�رسياين االول واالخري هو االجنيل .لهذا مل ي�ضع التقليد الرهباين ال�رسياين
هالة كبرية حول م�ؤ�س�سي احلياة الرهبانية ال�رسيانية ،كالهالة التي و�ضعها
التقليد امل�رصي حول ا�سمي انطونيو�س وبخوميو�س ،والتقليد البرينطي حول
با�سيليو�س ،والالتيني حول القدي�س مبارك مثال� .إن معنى «م�ؤ�س�س» يف التقليد
ال�رسياين هو غري معناه يف تقاليد الكنائ�س االخرى .ولهذا �أي�ضا نرى �أن جميع
قوانني احلياة الرهبانية ال�رسيانية االنطاكية التي و�صلتنا ،هي قوانني ب�سيطة
وموجزة جداً ،وقد و�ضعت يف الأغلب �إما ال�صالح �أخطاء املا�ضي ،داعي ًة ب�شكل
�رصيح للعودة �إىل �أ�صالة الروح االجنيلية ،و�إما الدخال ن�شاطات جديدة ،اعتربت
تطور املجتمع وحاجاته .وقد ّ
ظل هذا التقليد حياً �إىل زمن
�رضورية بالن�سبة �إىل ّ
و�ضع قانون الرهبانية اللبنانية املارونية املثبت عام  .1732لقد رف�ض �أو ًال ال�سيد
وحوا ذلك ،وهو
البطريرك تثبيت هذا القانون ،يوم طلب اليه الأبوان قراعلي ّ
اليت�ألف اال من اثنني وع�رشين بابا �شديدي االيجا،ز رغم ت�أثره بالقوانني الغربية
كما يقول قراعلي يف مذكراته 66.بحجة �أن هذا القانون يحتوي على « فرائ�ض
واهية ال تفيد ولي�ست من عادات البالد» .67ومل ير�ض ال�سيد البطريرك �أن يثبت
القانون � ّإل بعد �أن اخت�رصه قراعلي وجعله خم�سة ع�رش بابا فقط.68
 - 66لويس بليبل  ،تاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية  ،المجلد االول  ،طبعة  ، 1924صفحة .26
 - 67ذات المرجع ص . 370
 - 68يقول قرأالي في مذكراته ما نصه  »:ويوما ما اخذت القانون بيدي وبترته واختصرته ،وجعلته خمسة عشر
بابا وطرحت من الخمسة عش باب جملة فرائض وجعلته بالنسبة لما كان صغيرا جدا» ،ذات المرجع ،ص.370

186

الروح الر�سولية يف احلياة الرهبانية

�صحيح �أن احلياة الرهبانية ال�رسيانية قد متيزت يف عهد انطالقتها االوىل
باحلياة االنفرادية املبتعدة عن مفا�سد املجتمع ،وبالهرب من العامل بغية الن�سك
ولكن الوقت مل يطل حتى اح�س ّال�سواد االعظم من الرهبان
وال�صالة والت�أملّ .
بواجبهم نحو القريب ،فتفانوا يف �سبيل جمتمعاتهم م�ؤ ّدين �أ�صفى اخلدمات
الن�سان ع�رصهم ،دون �أن يتخلوا عن عالقتهم الوثيقة باهلل ،فكان لهم بذلك متام
ال�رشيعة :حمبة اهلل وحمبة القريب.
ي�شكل الن�شاط االجتماعي والثقايف حقوال هامة من حقول العمل يف احلياة
الرهبانية ال�رسيانية ،ومل تكن احلقبات التي خبا فيها هذا الن�شاط� ،إن يف الر�سالة،
و�إن يف احلقلني االجتماعي والثقايف ،عند الرهبان �إ ّال نتيجة للظروف االجتماعية
وال�سيا�سية ،التي كانت جتتاح مناطق ال�رشق االو�سط ،وتُ�ضعف الكني�سة واحلياة
الرهبانية .هي ع�صور انحطاط منعت الرهبان من احلفاظ على م�ستواهم العلمي،
وعاقتهم عن اداء دورهم التقليدي يف خدمة الكني�سة واملجتمع .لهذا ال بد لنا ،يف
عملنا على جتديد حياتنا� ،إ ّال �أن نعود �إىل �صفاء تراثنا ال�رسياين االول ،الروحي
والرهباين ،واتخاذ روح تقاليدها الغنية ،التي تع ّرفنا �إليها ،لرنوحن بها ع�رصنا،
من خالل ما تقت�ضيه ظروف ع�رصنا وحاجاته احلا�رضة.

الك�سليك يف 1969 /11 /28

ملحة �أثرية تاريخية
1
يف دير مار بهنام ال�شهيد

بقلم
املون�سنيور افرام عبدال

 - 1ثروة ديار املو�صل االثرية
كانت هذه البالد يف غابر الأزمان م�صدر املدنية ،و�أرا�ضيها عامرة ب�أرقى
ال�شعوب ح�ضارة� .شادوا فيها املدن الوا�سعة والد�ساكر الزاهرة ،واملعاقل املنيعة،
والهياكل الفخمة والق�صور االنيقة ،و�أجروا املياه يف الفلوات الياب�سة ،و�أن�ش�أوا
من القفر الغامر مروجاً وخمائل رائعة ،لعبت بها �أيدي الدهر وعوادي احلدثان،
فانطم�ست �أخبارها وا�ستع�صت معاملها ،حتى �إنه ال يجول بخاطر من �شاهد هذه
االطالل الدار�سة� ،أنها كانت يوماً مدناً حافلة ب�أهلها ،زاهي ًة بب�ساتينها عامرة مبعابدها
و�رصوحها .وما اللقى املكت�شقة يف �أطالل نينوى ودور �رشوكني (خر�صاباد)
و�أ�شور (�رشقاط) ومنرود (كالح) واحل�رض وغريها من املواقع التاريخية ،وقد
ملأت �صاالت املتاحف االوربية وقاعاتها� ،إ ّال �أد ّلة �شاهدة وبراهني ناطقة على
مدنية هذه الديار الراقية وح�ضارتها العريقة الزاهية.
توالت االيام وتعاقبت الدهور والب�رشية ّ
تغط ب�سبات عميق من اجلهل
�شع �ساطعاً فتع�شقته القلوب واهتدت بتعاليمه
وال�ضالل ،و�إذا بنور االجنيل ُي ّ
اخلال�صية النفو�س؛ ّ
فت�سنم
فاكتظت هذه االقطار بعد خرابها بال�صوامع والأديار،
ُ
تو�سد الوهاد
بع�ضها قمم اجلبال ،ورب�ض البع�ض الآخر على الروابي ،ومنها ما ّ
غ�صت بالوف ممن �أعر�ضوا
و�ضفاف الأنهار� ،أو انفرد يف الرباري والقفار ،وقد ّ
والتهجد وامل�ضي يف حمق
عن الدنيا وزهوها وانعكفوا جاهدين �إىل التع ّبد
ّ
الوثنية ،ون�رش احل�ضارة واملدنية .ومل ّيذخر ه�ؤالء الرهبان و�سعاً يف �إتقان بنيان
 - 1مجلة الوحدة في االيمان  1965صفحة 388 - 386
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هذه الديارات وح�سن هند�ستها والتفنن بزخرف معابدها وحت�صينها ،فجاءت
كقالع منيعة جامعة بني متانة البناء و�سعة الرقعة وروعة املنطر .غري �أن �رصوف
الدهر اخل�ؤون قد ع�صفت بتلك املعاقل الدينية ف�أجهزت على من فيها وعلى ما
فيها ،ومل ي�ستع�ص عليها �إ ّال ما ّ
قل وندر .و�أهم هذه البقية الباقية من ذلك الرتاث
النفي�س دير لل�رسيان الكاثوليك بجوار املو�صل هو دير مار بهنام ال�شهريُ ،يعرف
�أي�ضاً بدير اخل�رض �أو خ�رض اليا�س.
 - 2نظرة خاطفة يف ترجمة حياة مار بهنام وعهد بناء ديره
بهنام �أمري �أ�شوري ،كان والده �سنحاريب هو احلاكم ب�أمر هذه الديار ،حتت
�أتاوة �شابور الثاين ملك الفر�س ( .)379- 309وقد اعتنق الديانة امل�سيحية
وحذت حذوه �أخته �سارة و�أربعون من �صحبه ،وا�ست�شهدوا جميعاً ب�أمر والده
حوايل �سنة  372م.
تن�ص بعد م�رصع ولديه ف�شاد لل�شهداء يف العقد
وما ع ّتم �سنحاريب �أن ّ
الأخري من القرن الرابع مرقداً يف الرتبة التي ا�صطبغت بدمائهم الزكية عرف
«مبعبد اجلب» .ف�أ�صبح هذا املثوى ينبوعاً دفّاقاً للمعونات االلهيةّ ،
فاكتظ حوله
امل�صابون بالعاهات حتى �ضاق بهم املقام ،فبنى لهم رجل الرب �إ�سحق الفار�س
مب�ساعدة �شريين والدة ال�شهيد بهنام ،يف العقد االول من القرن اخلام�س للميالد،
م�ساكن �أحلقها بكني�سة �شادها للقدي�س ،عرفانا باجلميل ل�شفاء عبده املم�سو�س.
ظل هذا املقام حقبة من الدهر كعبة للزوار املر�ضى ،ثم �أ�ضحى من�سكاً
وقد ّ
للرهبان ،ف�ض ًال عن كونه مزاراً فمقراً ملغاربة ال�رشق يف القرن اخلام�س ع�رش حتى
ال�سابع ع�رش ،فكر�س ّياً ا�سقفياً .و�أقفر من �أهله يف القرن التا�سع ع�رش وقد دبّت فيه
احلياة يف القرن الع�رشين.
وقد �شهد هذا الدير يف هذه الأدوار الطويلة مرور الغزاة الفاحتني من الفر�س
و�سعِ َد و�شَ ق َِى تبعاً للأيام.
ال�سا�سانيني �إىل الرومان فالعرب فالترت والعثمانينيَ ،
غري �أنه �صمد جباراً عنيداً يجابه احلوادث وخرج منها �شديد العزم وامل�ضاء ،وهو
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اليوم يوا�صل �سريه احلثيث نحو جمده التالد م�ستمداً هذه القوة وهذه احليوية
من ما�ضيه املجيد ،و�إىل م�ستقبله املجهول ير�سل نظرات مطمئنة.
يرب�ض هذا الدير املهيب يف احلقول املنب�سطة بني دجلة والزاب الكبري ،على
طريق املو�صل-كريوبا ،وو�صفه ياقوت احلموي قال« :دير اجلب يف �رشق املو�صل
بينها وبني �أربيل م�شهور يق�صده النا�س لأجل ال�رصع ويرب�أ منه بذلك الكثري».
� - 3آثار دير مار بهنام ال�شاخ�صة
ُعد كني�سة هذا الدير من �أروع الآثار العراقية ال�شاخ�صة ،و�صفحة من �أملع
ت ّ
�صفحات فنونه الرائعة ،ملا ا�شتملت عليه يف الداخل واخلارج من الدقة يف
زخرفها والتفنن واالحكام يف تركيب رخاماتها ،ووفرة الكتابات املنمنمة البديعة
يف خمتلف اللغات� :سطرجنيلية وعربية و�إيغورية و�أرمنية قدمية م�سطورة يف
منتهى االتقان والإبداع .هذا ف�ض ًال عن ال�صور النافرة املنت�رشة يف �أرجائها التي
ق ّلما جند لها نظرياً يف كنائ�س ال�رشق امل�سيحي القدمية قاطبة.
َحذا ال�ص ّناع يف زخرفها َحذو الأجداد يف ت�شييد ق�صور نينوى ال�شاخمة
و�رصوح منرود الباذخة ،فهي لها �صورة م�صغّرة جامعة ،در�ست تلك وظلت هذه
�شاهدة تنطق بعبقرية الأمة العراقية وت�شيد ب�أجمادها ال�سالفة.
يف �ضلع هذه الكني�سة الغربية واجهة �أنيقة تت�ألف من بابني فخمني يتو�سطهما
حمراب هو �آية يف الروعة واجلمال والفن.
ز ّينت �أركان هذين البابني بنقو�ش بديعة وكتابات �سطرجنيلية مزرك�شة و�صور
خمتلفة مط ّعمة على رخام المع منقطع النظري بلونه و�صالبته.
�أ ّما املحراب فقد دبّج بزخارف دقيقة متعا�شقة يحدق به ع�ضادتان منقو�شتان
�أجمل نق�ش ،ترتكز عليهما حنية مط ّعمة بنقو�ش �أنيقة ،يف و�سطها �صليب �شبه
�شجرة فتواء با�سقة االغ�صان ج ّمة االفنان.
وهناك يف اجلدار حجر ظريف عليه ثالثة �إيالتّ ،
حتف بها �أغ�صان مورقة
مط ّعمة يف القا�شان.
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�أ ّما داخل الكني�سة فيت�ألف من �صحن واحد يكاد يكون مربعاُ .ويف ال�صحن
�ساريتان تعلوهما حنيتان �شاهقتان.
ويف �أ�ضالع الكني�سة الثالث الأخرى �ستة �أبواب متباينة ال�شكل واحلجم
م�ستطيلة وقو�سية ،حتيط بها �أفاريز مزخرفة وكتابات من ّمقة م�سطورة عمودياً
و�أفق ّياً بخط �سطرجنيلي رائع تتخ ّللها �صور نافرة عديدة خمتلفة التمثيل.
ومتتاز هذه االبواب برتكيب رخامات �أركانها وقممها امل�ؤلفة من قطع عديدة
م�س ّننة على �شكل �أح�صن متداخلة االو�صال مبهارة و�إتقان و�شكل نادر مع تنا�سق
جامع ودقة و�إحكام.
ويف جدار �ضلع الكني�سة ال�رشقية متثال �ضخم ملار بهنام على �صهوة جواد
كرمي مط ّهم ،وقد جتندل حتت �سنابكه �إبلي�س الرجيم .ويعلو الأمري الفار�س قفة
بديعة ال�صنع على �شكل تاج يف �ضمنها متثيل ثانٍ لل�شهيد بهنام ،يحمله مالكان
متناظران ُّ
حتف به كتابة عربية منمنمة تربز من �أر�ضية زرقاء.
ويف ركن هذه الكني�سة ال�شمايل ق ّبة هي �آي ٌة يف اجلمال والروعة ت�ستند �إىل
�سل�سلة حوامل مقرن�صة و�أفاريز بديعة تخرج من زوايا هذا املعبد الأربع ب�صورة
تدريجية ،وت�ؤلف نطاقاً مزخرفاً ّ
و�شكل دائرة جتمع بني اتقان ال�صنعة وروعة الفن
ونقاوة اجلمال.
وحتمل هذه الدائرة قبة منيفة هي �شبه مظ ّلة تتخللها خطوط زخرف متظافرة
تنتهي يف �أعالها بقبة �صغرى ،هي مبثابة تاج �ضفر على قمتها.
�أما احلوامل املقرن�صة واالفريز فمط ّعمة بنقو�ش زهرية بديعة ال�شكل وكتابات
�سطرجنيلية وعربية هي« :بال�شكر تدوم النعم» على بقعة زرقاء تزيدها رونقاً
وبها ًء.
�أما �رضيح مار بهنام فهو يف معبد منفرد خارج �سور الدير ،على �شكل مذبح
من الرخام االزرق ال�صقيل الالمع ،حتيط به �أفاريز دبّجت ب�أجمل النقو�ش
و�أ�صناف الكتابات ال�سطرجنيلية والعربية وااليغورية �أي الترتبة .يعلو ال�رضيح
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حمراب ظريف ت�ستند حنيته �إىل �سل�سلة حوامل مقرن�صة من رخام تخرج
من اجلدار تدريجياً على هيئة �أواوين ،وت�ؤلف ن�صف دائرة مت�شابكة اخلطوط
الهند�سية ،تنتهي بن�صف قبة �صغرية.
هذا بع�ض مما يف هذا الدير من الآثار .فمن ُيلقي نظرة على املجموع من
تدب يف
التحف ويتمثّل هذه الر�سوم ال يتمالك وهو فيها ،من ال�شعور بخ�شية ّ
جنانه ملر�أى �آثار ،هي باحلقيقة يف منتهى اجلمال والدقة والروعة.
ولهذا كانت هذه الكني�سة وملا تزل مو�ضوع �إعجاب روادها من غربيني
و�رشقيني ي�أتونها من خمتلف االقطار .ويف �إحدى �صاالت الدير الكربى مكتبة
عامرة حافلة بكتب ق ّيمة تبحث بكل فن ومطلب من العلوم واللغات.
فزيارة هذه الآثار اجلليلة والأماكن التاريخية ال تخلو من فائدة علمية ج ّمة
ملحبي الآثار ّ
وع�شاق العاديات كما و�أنها مفخرة للكني�سة املقدّ �سة ومو�ضع اعتزاز
للأمة التي �أجنبتها.

احلياة الرهبانية البا�سيلية
1
يفكني�سة الروم امللكيني الكاثوليك
بقلم
ّ
الأب اليا�س كويرت املخل�صي

كان االحتفال مبرور �ألف و�ستماية �سنة على وفاة القدي�س با�سيليو�س الكبري
تظاهرة كربى وقف فيها كثريون مت�أ ّملني باالجماد الغابرة ،التي حفل بها ال�رشق
ألقيت حما�رضات ق ّيمة،
امل�سيحي .وقد تخ ّللت هذه الذكرى لقاءات مفيدة ،و� ْ
مقاالت كثرية يف ال�صحف واملج ّالت العاملية ،وك ّلها �أ�شادت بالرجل
ون ُِ�ش ْت
ٌ
العظيم الذي بزغ من ال�رشق و�أ�ضاء الغرب ،وك ّلها در�ست نهجه ،وخ�صو�صاً
وجدد معاملها و�أ�صلح ثغراتها
طريقته للحياة الرهبانية الفا�ضلة التي ّنظمها هو ّ
وطبعها بالطابع اليوناين املتكامل واملتوازن.
وهي منا�سبة لنكتب كلمة عن احلياة الرهبانية يف كني�سة الروم امللكيني
الكاثوليك ،وهي تنتمي ك ّلها �إىل القدي�س با�سيليو�س .قد يكون البحث �شائكاً
ومت�ش ّعباً ،فاحلياة الرهبانية البا�سيلية يف ال�رشق ويف الطائفة امللكية رافقها نور
وظالم ،وم ّرت بها �أزمات �صعبة ،وع�صفت بها رياح عاتية .وهي ت�شبه �إىل ح ٍّد
كبري ح ّبة احلنطة التي تك ّلم عنها االجنيل :فقد ماتت يف االر�ضّ � ،إنا �أتت بثم ٍر
كثري.
 - 1ال�شرق مهد احلياة الرهبانية
بد�أت احلياة الرهبانية عندما بد�أ ال�سيد امل�سيح حياته على الأر�ض� .إننا جند
يف خطوط تلك احلياة ال�سامية ،ويف مراحلها املختلفة الركائز الثابتة واملعامل
َكر ٌ�س ٌ
كامل هلل ،وعكوف
الوا�ضحة للحياة الرهبانية ،التي هي ،يف الأ�سا�س ،ت ُّ
على الهذيذ به ،و�سعي دائب لدعم امللكوت على الأر�ض� .إن ي�سوع االن�سان
االله كان الراهب الأول :والر�سل والتالميذ كانوا الرهبان �ألأولني ،االع�ضاء
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هدفت ،كما ي ّت�ضح من
يف اجلمعية الرهبانية التي � ّأ�س�سها ال�سيد له املجد ،والتي
ْ
االجنيل �إىل العي�شة يف طريقة ُمثلى يف حمبة اهلل الكاملة ،و�إىل جت�سيد الأهداف
االجنيلية يف عمل متوا�صل اجلهد واحللقاتّ ،
يلف احلياة ك ّلها ويطبعها بطابع
ي�سمو على الطبيعة الب�رشية وي�أخذ من ال�سماء �آفاقها و�أبعادها.
ّثم ملّا انت�رشت امل�سيحية ،بعد حلول الروح القد�س وتف ّرق الر�سل للكرازة
والتب�شري .جرت حماولة �أوىل للبدء مب�رشوع حياة رهبانية تكون �شبيهة باحلياة
التي عا�شها امل�سيح على الأر�ض .و�إننا نرى يف حياة امل�سيحيني االولني التي
و�صفها كتاب �أعمال الر�سل ،مالمح تُ ْنبئ عنها وت�رشح ارتباطها بالنهج االجنيلي.
وعملت خلدمة املحبة،
فامل�سيح ّيون الإ ّولون عا�شوا حياة م�شرتكة امتازت بالتج ّرد،
ْ
ور ّكزت على العكوف على ال�صالة وك�رس اخلبز .ولي�س هذا ك ّله �إ ّال حياة رهبانية
�أ�صيلة كما نقول بها اليوم ،وكما عا�شها ال�سيد امل�سيح .ومن الأكيد �أنّها لي�ست
حياة ّ
منظمة يف �إطار قوانني ونُظم ،و�ضمن �سل�سلة من التقاليد الثابتة ،لك ّنها كانت
حياة ترعاها الكني�سة بوا�سطة الر�سل ،وتُ�رشف على �سريها وت�سهر عليها لكي ال
حتيد عن النهج ال�صحيح .فالكني�سة ملّا خالف حنانيا و�س ّفرية زوجته نهج ال�رشاكة
احلقيقية ،وملا �أهمل الر�سل والتالميذ واجب الوعظ والتب�شري ،ب�سبب خدمة
ندعوهن اليوم
املحبة ،تدخّ لت و�أ�صلحت اخللل ووكلت �إىل الن�ساء اللواتي
ّ
بال�ش ّما�سات القيام بخدمة املحتاجني والبائ�سني والأيتام.
يف الواقع ،مل تكن امل�سيحية الأوىل بحاجة ،وهي ال تزال قريبة �إىل الينابيع
الأوىل ،وهي ال تزال ت�سمع �أ�صوات ر�سل وتالميذ امل�سيح ،ومن خلفهم يف
ال�سلطة� ،إىل حياة رهبانية م�ستق ّلة ،منف�صلة عن احلياة امل�سيحية .فاحلياة امل�سيحية
لهب �أفئدة امل�سيحيني
نف�سها كانت حياة رهبانية باملعنى ال�صحيح .فاحلما�س كان ُي ُ
التّباع امل�سيح ،واملحبة كانت تت�أجج يف �أنف�سهم �سعياً وراء حتقيق الأهداف
االجنيلية� .إن عهد االنطالقة الأوىل دام �أكرث من قرنني.
نعود هنا �إىل التعليم ال�صحيح الذي درجت عليه الكني�سة ،وهو �أن العماد
املقد�س ُيدخل االن�سان يف احلياة الرهبانية ،وهو ُيعترب بحقٍ النذر الأول والق�سم
ّ
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الأول الذي يربط االن�سان بامل�سيح ويجعله لي�س فقط تابعاً للم�سيح ،وتلميذاً له،
يبي �أن
وابناً حقيق ّياً هلل ،بل �شخ�صاً بد�أ بالعماد بتكري�س نف�سه وحياته هلل .وهكذا ّ
احلياة الرهبانية هي تتويج للحياة امل�سيح ّية ،وتكملة لها� .إن الأ�سا�س هو واحد،
والهدف هو واحد .ومل يحدث االنف�صال بني احلياتني امل�سيحية والرهبانية،
فا�ستق ّلت الواحدة عن الأخرى �إ ّال حني �ضعفت احلياة امل�سيحية ،و ًهزُل القيام
ّ
وخف االلتزام باالجنيل ،و�أ�صبح امل�سيح ّيون بعيدين عن احلما�س
مبتط ّلباتها،
لتج�سيد تعليم امل�سيح يف حياتهم كل يوم.
عدا ذلك مل يكن بالإمكان خلقُ جماعات رهبانية يف املعنى ال�صحيح
يف القرون الأوىل للم�سيح ّية .فامل�ؤمنون كانوا يف �أكرث الأوقات يعي�شون يف
الديامي�س ،ويهربون �إىل الكهوف ،وكانوا م� ّرشدين ،م�ضطهدين ،ال ي�ستق ّرون
يف مكان �أو يف بلد .فقد كان من ال�صعب على �أولئك الهاربني دوماً ،الراجفني
من ظلم احلكام ومالحقاتهم ،واملنبوذين من ال�شعب �أن يعي�شوا احلياة الرهبانية
نت�صورها ،وي�ستحيل عليهم بالتايل خلق جماعات
كما نعي�شها اليوم �أو كما
ّ
رهبانية ّ
منظمة.
عو�ض
نقول �أي�ضاً �إن اال�ست�شهاد الكثيف الذي ح�صل يف القرون الأوىل ّ
عن احلياة الرهبانية ّ
املنظمةّ ،
وحل مكانها .وال عجب فاال�ست�شهاد هو تكري�س
وت�صوف يبلغ الذروة وت�ضحية ت�صل باالن�سان �إىل بذل نف�سه يف �سبيل
كامل هلل،
ّ
امل�سيح .وهذه هي احلياة الرهبانية ،كما نفهمها اليوم .فهي ا�ست�شهاد يومي،
وت�ضحية بال�شيء املباح واحل�سن يف �سبيل االلتزام باتّباع امل�سيح .وهي �شهادة
حتقق قول امل�سيح «�أنتم �شهو ٌد يل» .فالرهبان ،هم �أول الذين يعلنون للعامل
ال�شهادة ال�صحيحة عن بطالن خيور الدنيا وثبات القيم الروح ّية والعمل مبوجبها.
بد�أت التج ّمعات الرهبانية ال�صغرية تتواجد عندما ظفرت الكني�سة بال�سالم،
ونعمت بطم�أنينة العي�ش ،بعد �أن انت�رص ق�سطنطني امللك على �أعدائه ،واعتنق
امل�سيح ّية و�أعلنها دين االمرباطورية الرومانية ك ّلها .حينئذ �أخذ امل�سيح ّيون
يتوجهون �إىل التكري�س هلل ،ويهربون �إىل الرباري ،ويتج ّمعون يف جت ّمعات
ّ
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ملحة للتع ّبد هلل ،و�شوق �إىل الهذيذ به؛ �إن
�صغرية ،يحدوهم �إىل ذلك رغبة ّ
اال�ست�شهاد يجب �أن ي�ستم ّر يف الكني�سة ،مهما كانت طريقته وظروفه.
هناك طريقة �أثبتها التاريخ ،وهي �أن عهود ال�سالم يف تاريخ الب�رشية ،كانت
ترافقها ر ّدة �إىل الوثن ّية .نعم� ،إن اال�ستقرار ال�سيا�سي ،والطم�أنينة االجتماعية
الثابتة ،والهدنة يف احلروب واالقتتال كانت تعمل لنه�ضة علمية وثقافية عارمة،
وكانت تث ّبت �أ�س�س احل�ضارة الب�رشية ،وكانت باخل�صو�ص تُف�سح املجال لالن�سان
ويج�سد طموحاته املختلفة ،ويعي�ش وفقاً للقيم االن�سانية املختلفة
ليمار�س ح ّريتهّ ،
والثابتة� .إمنا كرثة املالهي التي كانت ترافق عهود ال�سالم ووفرة البحبوحة
والرفاهية ،وانغما�س الطبقة احلاكمة والغن ّية يف الرتف والبذخ والتبذير ،حمل معه
بذور ف�ساد اجتماعي ،وانحالل خلقي خطري ،وبُ ْعدٍ عن القيم الدينية ال�صحيحة.
فالعهود التي عقبت عهد ق�سطنطني امللك ،با�سم اهلل ،على كافة �أرجاء و�أقطار
االمرباطورية الرومانية الوا�سعة االطراف ،واملا�سك بحزم وقوة بزمام �أمورها،
رافقها زحف االغراء ،و�سيطرة اللهو واالباح ّية .وبد�أت الوثنية� ،إي عبادة �آلهة
هي اجل�سد واملال وال�سلطان تطغى على املجتمع ،وتت� ّرسب �إىل حياة امل�سيحيني،
فخاف كثري من �أن تتزعزع �أ�س�س العقيدة امل�سيحية عندهم ،وخافوا �أن يزحف
ال�شيطان بحيله املختلفة �إىل قلوبهم ونفو�سهمّ ،
فيعكر �صفو حمبة اهلل التي غر�ستها
تعاليم الكني�سة ورجالها القريبني �إىل الينابيع الأوىل امل�سيحية ،والتي ث ّبتتها و�أمنتها
دماء ال�شهادة والعذاب من �أجل امل�سيح ،فهربت جماعات غفرية �إىل الرباري
وعادت �إىل الكهوف ،لت�سكن هناك مع اهلل ،ولتبتعد عن اال�صنام التي بد�أت
تنت�صب متاثيلها ،وت�شهر عبادتها يف كل مكان .فازدهرت ،لذلك احلياة الرهبانية؛
ُقو�ض �أركان دين امل�سيح الذي
فقد كانت ر ّدة فعل على الوثنية التي �أرادت �أن ت ّ
بد�أ ي�سيطر على العامل كل ّه.
ال نرى حتى مبادئ القرن الرابع حياة رهبانية ّ
منظمة ،وم�شرتكة .فقد كان
ومتوحدون يعي�شون �أحياناً
ٍ
جداً ،ال يرتبطون
ن�ساك
جماعات �صغرية ّ
ّ
هناك ّ
بع�ضهم ببع�ض بنظم ثابتة وال بحياة م�شرتكة يف الأديار� .إمام تلك القافلة
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الن�ساك كان القدي�س �أنطونيو�س الكبري ،وهو �أبو الرهبانّ ،ثم بول�س
الكبرية من ّ
جداً .وقد �ضاقت بهم الرباري ،وازدحمت بهم
النا�سك ،وغريهم ،وهم كثريون ّ
والرحالة بالألوف� .إننا ال نعرف �شيئاً عن
عدهم بع�ض امل�ؤرخني
القفار ،وقد ّ
ّ
املتوحدين �إ ّال ما ذكرته بع�ض ال�سري ،ومنها �سرية القدي�س �أنطونيو�س
عي�شة �أولئك ّ
الكبري للقدي�س �أثنا�سيو�س اال�سكندري .فقد كانت حياة عزلة تامة ،وتق�شف بالغ،
و�صمت وبُعدٍ عن العامل والنا�س .وقد بدت لكثريين غريبة عن جهل النا�س ،وعن
م�ألوف حياتهم.
القدي�س باخوميو�س هو �أول من عمل على تنظيم احلياة الرهبانية ،ح�سب
الطريقة التي �ألفها وعا�شها يف �سلك اجلندية .وتقول بع�ض التقاليد � ّأن مالكاً
�أوحى للقدي�س باخوميو�س هذه الطريقة اجلديدة للحياة الرهبانية؛ التي تختلف
واملتوحدون .وكانت هذه احلياة منتظمة
الن�ساك
ّ
كثرياً عن النهج الذي �صار عليه ّ
يف �أديرة ،للرجال والن�ساء ،وم ّتجهة �إىل العمل ومتف ّرغة لل�صالة ،و�ساعية �إىل
الرحلة
تعج بالرهبان ،و�صفها �أحد ّ
الكمال يف حياة م�شرتكة .فقامت لذلك مد ٌن ُّ
فقال �إن ديراً للقدي�س باخوميو�س كان ي�شبه قفري نحل .ففيه ع ّمال ومزارعون
و�صناع ّيون وب ّنا�ؤون ،متف ّرقني جماعات جماعات ،ي�ص ّلون ويعملون ،دائبني دوماً
�إىل ربط حياتهم باهلل بوثاق �شديد العروة ،ومنتظم احللقات.
وتكاثرت مع القدي�س باخوميو�س الأديار خ�صو�صاً يف م�رص .و�أ ّكد �أحد
امل�ؤ ّرخني �أن �صدى الأجرا�س ،وترجيع الرتانيم والت�سابيح ،كانت ترافق امل�سافر
كل مدة رحلته من القاهرة �إىل الإ�سكندرية ،والتي كانت ت�ستم ّر يوماً كام ًال،
ب�سبب انت�شار الأديرة الباخومية يف كل �أنحاء م�رص .ثم انت�رشت الأديار من
م�رص ،وع ّمت فل�سطني و�سور ّيا وبالد ما بني النهرين وكبادوكيا وغريها من
البلدان .وعرفت احلياة الرهبانية قمماً �شاخمة فيها ،كالقدي�س �أفتيمو�س و�سابا
وثيو�ضو�سيو�س وغريهم ،وك ّلهم قد نهجوا نهج القدي�س باخوميو�س ،وحذوا
حذوه وعملوا على تنظيم احلياة الرهبانية يف االديار مع االحتفاظ باحلياة الرهبانية
املتوحدة امنا املرتبطة بالدير القريب.
ّ
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ت�شددت �أوا�رص
مع ازدهار احلياة الرهبانية و�شيوعها وانت�شار االديار ّ
الن�رصانية ،ور�سخت وانت�رشت و�صمدت .فالرهبان كانوا املع ّلمني ال�شهب
يف حياة الكني�سة ،وكانوا االبطال املدافعني عن حقوقها ،واجلنود البوا�سل �ضد
اجليو�ش الزاحفة ّ
لدك ح�صون عقائدها ونظمها .وكانوا خ�صو�صاً ال�شهادة
النا�صعة للم�سيح ولتعليمه .وقد ثبت يف التاريخ �أن عهد االزدهار يف امل�سيحية
كان القرن الرابع ،وهوع�رص ازدهار احلياة الرهبانية يف الكني�سة ال�رشقية والغربية،
فاملع ّلمون الأعاظم ،با�سيليو�س وغريغوريو�س ويوحنا الذهبي الفم و�أثنا�سيو�س
وكري ّل�س و�إيرونيمو�س وامربو�سيو�س الذين ث ّبتوا الكني�سة بتعليمهم على القواعد
ال�صحيحة والثابتة ،والذين �رشحوا كالم ال�س ّيد له املجد بو�ضوح و�إتقان ،كانوا
من الرهبان.
 - 2القدي�س با�سيليو�س ّ
منظم احلياة الرهبانية
كان ازدهار احلياة الرهبانية يف الأديار طفرة غري منتظمة� ،رست بني �صفوف
ال�شعب بحما�س وانت�رشت ب�رسعة فائقة .فرافقها لذلك خلل يف ال ُنظم وارتباك
ت�ضم مئات و�أحياناً �ألوفاً من
يف الأهداف ّ
وتعث يف امل�سرية .و�أ�صبحت االديار ّ
الرهبان ،من جن�س ّيات خمتلفة ،ومن عقليات متباينة ،ممّا �س ّبب �ض�آلة يف احلياة
الرهبانية وبعداً عن االلتزام الكامل بامل�سيح .وقلي ًال فقلي ًال ،عاد النزوح من
الأديار ،والرجوع �إىل القفارَ ،ق ْ�ص َد الهرب من ال�ضجيج وال�ضو�ضاء ،واالبتعاد
عن التباين والعمل املرهق .نقر�أ عن ذلك يف تاريخ �أديار القدي�س ثيو�ضو�سيو�س
يف فل�سطني و�أديار القدي�س باخوميو�س يف م�رص ،فقد كانت مدناً حقيقية،
�صاخبة العمل ،رائجة التجارة ،وافرة العدد ،غابت عنها ،لهذا ال�سبب ولغريه من
الأ�سباب الوحدة احلقيقية ،التي تربط بني الأع�ضاء ،والتي تربط اجلميع بامل�سبح.
�أراد �إ�صالح هذا اخللل ٌ
رجل يوناين الثقافة ،متوازن اخللق عميق النهج هو
القدي�س با�سيليو�س الكبادوكي .مل يقدم على هذه اخلطوة �إ ّال بعد �أن �ساح يف
الرباري ،وعا�ش احلياة الرهبانية كاملة ،وتع ّرف �إىل قمم فيها يف م�رص و�سوريا
وفل�سطني وبالد ما بني النهرين .وقد اكت�شف يف جتواله عيوباً كثرية تتخ ّلل
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احلياة الرهبانية املنت�رشة يف ذلك الوقت .نقر�أ عنها يف ر�سائله وكتاباته وقوانينه
واملطولة .فقد ّ
ت�شكى من �ضجيج الآالت الكثرية وال�صاخبة و�أ�صوات
املخت�رصة
ّ
العاملني فيها ،وتذ ّمر من ترك الأديار للذهاب �إىل املدن ق�صد بيع منتوجات عمل
الرهبان وزراعتهمّ ،
وت�شكى مبرارة من �سيطرة العمل ،وفقدان روح ال�صالة وكرثة
ّ
التق�شفات التي ال تتالءم مع حياة �شغل م�ضني وم�ستمر ومع حياة ب�رشية كرمية.
�إن �آ�صالة احلياة الرهبانية بد�أت تفقد ملعانها وا�رشاقاتها.
� ّإن حياة القدّ ي�س با�سيليو�س وتربيته وثقافته� ،ساعدته كثرياً على تنظيم احلياة
الرهبانية .فقد ربي يف بيت تقوى ،ور�أى �أمثلة رائعة يف القدا�سة يف والدته و�إخوته
و�أقاربه ،ونهل العلم �صغرياً يف قي�رصية الكبادوك ،ويافعاً يف مدار�س �شائعة ال�صيت
يف الق�سطنطينية و�أثينا ،وت� ّرشب فيها ثقافة يونانية �أ�صيلة ،ومار�س مهنة التعليم
واملحاماة ،ف�ساعده ذلك على تعميق خربته وتو�سيع �آفاقه ،ف�أ�صبح ،وقد ن�ضج يف
احلياة ،وخَ ِ َب �رصوف الزمان ،و�سافر وعا�رش احلكماء والفقهاء رج ًال متوازن اخللق،
وا�سع املواهب ،عميق التفكري وحمكم املنطق.
القدي�س با�سيليو�س يف تنظيمه اجلديد للحياة الرهبانية �إىل �إحالل
ه َد َف ّ
التوازن و�إىل �إرجاع �سيطرة العقل واملنطق على العاطفة .كان فيل�سوفاً ،ف�أراد
�أن تَ ْت�شح احلياة الرهبانية بو�شاح الفل�سفة ،وتبتعدعن التهور واملبالغة وال�شطط
واجلهل .ال جمال يف احلياة الرهبانية التي ّنظمها القدي�س با�سيليو�س للفو�ضى،
وال للحما�س ،وال للعاطفة اجلاحمة ،بل كل االمور يجب �أن تنتظم مبنطق،
عقل م�ستنري بنور الإميان باهلل� .إننا نرى،
وتت�سل�سل ب�إحكام ونظام وت�سري وفق نور ٍ
يف كل هذا ت�أثري الثقافة اليونانية على احلياة الرهبانية ،يف كل دقائقها وتنظيماتها.
املطولة واملخت�رصة التي للقدي�س با�سيليو�س ،نلمح
يف مراجعة �رسيعة للقوانني ّ
�أثر هذه العقالنية يف التنظيم البا�سيلي .ن�سري بخطى وئيدة ،متد ّرجة ،منتظمة.
فلكل �س�ؤال جواب ،ولكل م�شكلة ّ
املقد�س ،وعلى
حل يعتمد على الكتاب ّ
املنطق وعلى اخلربة اليومية .ال جمال ،يف قوانني القدي�س با�سيليو�س للبعرثة ،وال
لرتاكم الأهداف دون ترتيب .فهناك هدف واحد هو االلتزام بامل�سيح ،واتباع

احلياة الرهبانية البا�سيلية

199

�أمثلته ،وال�سري يف طريق خا�ص لتحقيق الهدف املن�شود الذي ي�سعى �إليه كل من
�أراد �أن يتبع امل�سيح عن قرب.
تتم ّيز احلياة الرهبانية البا�سيلية بتمازج بديع وت�آلف رائع .فالرهبان يف الأديرة
ن�ساكاً انقطعوا عن العامل متاماً ،وابتعدوا عن خدمة االن�سان ،بل
البا�سيلية لي�سوا ّ
هم رجال تك ّر�سوا خلدمة اهلل �إمنا لبثوا يف العامل .هم يف العامل لكنهم لي�سوا من
العامل كما قال االجنيل .فاحلياة الرهبانية ح�سب القدي�س با�سيليو�س وكما و�صفها
�صديقه القدي�س غريغوريو�س النزينزي ،متزج ال�صالة بالعمل ،وتقرن احلياة مع
اهلل مع خدمة القريب ،وت�سعى �إىل الإنقطاع عن العامل� .إمنا ال ت�أنف من خدمة
العامل.
جت�سدت هذه النظرية الرهبانية اجلديدة يف البازيلياد امل�شهورة.
وقد ّ
وهي �إحدى الأمثلة للدير الذي يريده القدي�س با�سيليو�س .فقد كانت مدينة
حتوي ح�سب و�صف امل�ؤ ّرخني مدر�سة مهنية ،وم�ست�شفى ،ومعهداً للدرو�س
وبيتاً لل�شباب والأوالد ،وم�أوى للمحتاجني .وكل هذه كانت ت�سعى �إىل خدمة
االن�سان ،وت�ستهدف بذل املحبة للقريب� ،إمنا كلها �أي�ضاً دون ا�ستثناء كانت ت�سعى
املقد�سة.
�إىل حمبة اهلل بالتمام بال�صالة والإماتة والعكوف على الت�أمل يف الكتب ّ
نالحظ يف النظام الذي �س ّنه القدي�س با�سيليو�س للحياة يف الدير ،كيف
يتخ ّلل العمل ال�صالة ،وكيف تتمازج احلياة الرهبانية يف الدير مع الر�سالة.
فالراهب احلائز على موهبة الوعظ واالر�شاد يخرج �إىل التب�شري �إمنا يعود �إىل
الدير ،والراهب العامل يلتزم �أن ينقطع عن العمل لي�ص ّلي �سبع مرات يف النهار؛
وكل راهب عليه �أن يعكف على قراءة الكتاب املقد�س ومطالعة �سري القدي�سني.
فال يجوز للراهب البا�سيلي �أن يتنا�سى �أنه التزم �أوال باتباع امل�سيح ،وهدف �إىل
جت�سيد �أمثلة املعلم الإلهي يف حياته؛ نعم هو �إن�سان كامل� ،إمنا يجب �أن يكون
راهباً كام ًال قبل كل �شيء.
ُ�شدد هنا على نقطة �إعتربها القدي�س با�سيليو�س بالغة اخلطورة ،والتزم بها،
ن ّ
فالقدي�س ،يف�سح يف قوانينه
وهي احرتام القيم الإن�سانية والكرامة الب�رش ّيةّ .
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للمواهب والوزنات التي �أغدقها اهلل على الراهب ،لكي تتج ّلى يف كل املجاالت
النبوة فليتنبئ،
والن�شاطات الب�رشية وفقا لقول الر�سول بول�س« :فمن �أوتي ّ
فليعط ب�سالمة طو ّية ،ومن يرئ�س فلريئ�س
ومن �أوتي الوعظ فليعظ ،ومن �أُعطي ِ
باجتهاد ،ومن يرحم فلريحم� »...إن القيم االن�سانية والروحية متازجت بنوع
رائع ،يف النظام البا�سيلي .فالدير مل يعد �سجنا للراهب تُدفن فيه املواهب ،ومل
يعد قف�صاً ال ي�ستطيع الراهب اخلروج منه ،بل �أ�صبح مع القدي�س با�سيليو�س بيتاً
ّ
يرف عليه النظام ،ويتمتع فيه الراهب بحرية �أبناء اهلل ،ويعمل برتتيب �إمنا دون
�إجحاف حقوق اجل�سد ،ودون و�أ ٍد لأ ّية قيمة ب�رشية ،ودون مهادنة يف االلتزام
باتباع �إجنيل امل�سيح.
لذلك ع ّمت الطريقة البا�سيلية ال�رشق ك ّله .ال نعرف نظاماً غري نظام القدي�س،
وال نعرف نهجاً �إ ّال م�ستوحى من تعليمه .حتى الغرب نف�سه �سار على خطوات
القدي�س با�سيليو�س مع القدي�س بندكتو�س الذي تتلمذ له ،و�أخذ عنه نهجاً �إتّبع ْت ُه
فيما بعد �أغلب امل�ؤ�س�سات الرهبانية الغربية .من الأكيد �أن ت ّباع احلياة الرهبانية
من ال�رشقيني ،اتّبعوا اليوم نظماً خمتلفة ،وطرقاً جديدة ،لكن روح ونهج الذي
ّنظم �أخالق الب�رشّ ،
ونظم خ�صو�صاً �أخالق الرهبان ،ال تزال ظاهرة يف كثري من
�أطر احلياة الرهبانية ونظمها.
� - 3أفول احلياة الرهبانية يف ال�شرق
منذ القرن ال�ساد�س بد�أت احلياة الرهبانية بالأفول يف ال�رشق ك ّله ،لكي تنمو
جذورها وتنتع�ش فروعها وتنت�رش يف الغرب� .إن �أ�س�س امل�سيحية نف�سها قد
تزعزعت مع ظهور وزحف الإ�سالم ،ومعاملها الكثرية زالت ،و�شم�س امل�سيحية
ال�ساطع ،بد�أت بالغروب ثم بالأفول .فالأديار التي كانت متلأ الرباري زالت
من الوجود تقريباً ،والكنائ�س ،وهي �آيات ب ّينات يف الفن والهند�سة ُهدِ مت �أو
حولت �إىل جوامع ومتاحف ،والرهبان الكرث ت� ّرشدوا ثم ا�ضمح ّلوا ،وهزلت
ّ
ً
تلك ال�شجرة البا�سقة التي �أعطت ثمارا ط ّيبة� .إن امل�سيحية �ضعفت وهزلت ب�سبب
زوال احلياة الرهبانية يف ال�رشق.
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كيف هرمت و�سقطت تلك ال�شجرة البا�سقة ،الفارعة االغ�صان .هذا هو نظام
الكون .فال �شيء يبقى على حال واحدة ،فاحل�ضارات تزدهر ،والأمم تن�ش�أ وتنمو،
واملمالك ترتفع وت�شمخ وتعلو حتى لتطال ال�سحاب ،ومتتد حتى ال تغرب ال�شم�س
عن �أرجائها وممتلكاتها .لكن ال تلبث �أن تدقّ ال�ساعة فيغيب ذلك ال�سناء ويذوب
ال�سلطان ،ويعقبه �أفول مت زوال .ف�أين �أمرباطورية الرومان ،ومملكة اال�سكندر،
و�أين ح�ضارات الفنيقيني والفراعنة واليونان ،و�أين ذهبت �شعوب �آ�سيا وال�صني
يحدثنا عنها التاريخ وعن فتوحاتها وعن نظمها وعن ف ّنها .هكذا كان
والهند ،التي ّ
ن�صيب امل�سيحية يف ال�رشق ،فقد �أزهرت ثم عادت فذبلتّ ،
وتفككت.
ال نطيل الكالم عن �أ�سباب هذا الأفولّ � .إن �ضعف ومتزّ ق االمرباطورية
البيزنطية ،وزحف القبائل الآ�سيوية من ترت وغريهم ،وظهور اال�سالم وما رافقه
من حروب وفتوحات ،وانق�سام امل�سيحية �إىل فرق وطوائف و�شيع �ساعد كثرياً
يف تفكك امل�سيحية ،ويف هزالها .ون�ستطيع القول ان زوال احلياة الرهبانية يف
ال�رشق ،وا�ضمحالل الأديار ،عمل �أي�ضاً على بعرثة القوى امل�سيحية وعلى ّ
دك
ح�صون دفاعها� .إن نزاع امل�سيحية ومعها احلياة الرهبانية يف ال�رشق بد�أ يف القرن
ال�سابعّ ،
وظل يتفاقم وتت�ضاعف نتائجه حتى القرن ال�سابع ع�رش .فهذه احلقبة
ميكن �أن ن�س ّميها بالقرون الو�سطى يف تاريخ امل�سيحية ال�رشقية.
نعرث ،ك�أمنا على لآىلء نادرة ،على قمم يف احلياة الرهبانية يف ال�رشق.
فالقدي�س يوحنا الدم�شقي ورفيقه القدي�س قزما املن�شئ والقدي�س �صفرونيو�س
بطريرك �أور�شليم والقدي�س ثاودور�س ال�ستوديتي وغريهم ،كانوا ق ّلة ،عملوا
على بعث احلياة يف العظام الرميمة� .إن املدار�س التي لقّنت �أ�صول احلياة الرهبانية
ونظمها زالت .بقيت بع�ض �أديار� ،إمنا مل تكن منائر م�ش ّعة ،بل كانت �أطال ًال تنبئ
عن منا�سك م�ش ّعة ،وحياة خ�صبة �أزهرت يف ال�رشق مدة طويلة من الزمن.
بقي بع�ض الأثر ،يف �رشقنا هذا من تلك اجلبال الروا�سي .فدير ال�سيدة يف
�صيدنايا ودير القدي�سني �رسجيو�س وباخو�س ودير القدي�سة تقال يف معلوال ودير
القدي�س �سابا يف جوار بيت حلم يف فل�سطني ،وبع�ض �أديار م�رص خ�صو�صاً يف
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حتدثنا عن املجد
وادي النطرون ،وغريها من الأديار ال�صغرية املنثورة هنا وهناكّ ،
الغابر .ويف هذه الأديار كانت احلياة الرهبانية باهتة الألوان ،وقليلة التعداد،
وبخيلة العطاء والن�شاط .وال �شك �أن تراكم اال�ضطهاد ووفرة املظامل يف عهد
الدولة العثمانية جعلت احلياة الرهبانية ظال ًال و�أطال ًال.
وبقيت جزيرة �إخرى للحياة الرهبانية� ،صمدت �أمام رياح البحر الزاحف
والطاغي ،هي �أديرة جبل �آثو�س ،اجلبل املقد�س ،وبع�ض �أديار يف جوار
جتددت ون�شطت كثرياً مع القدي�س
الق�سطنطينية .وك ّلها با�سيلية املنهج .وقد ّ
�أثنا�سيو�س رئي�س �أديار جبل �آثو�س ،والقدي�س ثاودور�س رئي�س دير ال�ستوديون
وغريهما من الرهبان الأماثل .وقد عرفت تلك الأديار ازدهاراً منقطع النظري �إىل
حني �سقطت الق�سطنطينية �سنة  1453يف �أيدي الأتراك ،فت� ّرشد الرهبان ،وطارت
رفوف منهم �إىل الغرب ،خ�صو�صاً �إىل جنوب �إيطاليا حيث � ّأ�س�سوا �أدياراً �شهرية
مثل دير  Rossanoبقيادة الراهب نيل�س ودير القدي�س نيقالو�س يف Otrante
ودير  .Grotta Ferrataفكانت ح�صوناً لالميان ومراكز �إ�شعاع روحي ،وبقي
فقط دير غرواتا فراتا �شهرياً حتى يومنا هذا.
زالت املعامل ،لكن اجلذور بقيت وا�ستمرت.فال�رشق ،مهما كلح وجهه
و�أظلمت �سما�ؤه ب�سبب الرياح العاتية والغيوم الكثيفة ،يحفظ يف �أعماق تربته
الت�صوف ،والتع ّبد ،ون�شدان اخللوة ،وتوثيق
ت�شده دوماً �إىل
وح�ضارته روحانية ّ
ّ
ورب الب�رش �أجمعني .لذلك بقيت جذوة احلياة الرهبانية
الربط مع خالق الأكوان ّ
كالنار حتت الرماد ،تطفو �أحياناً لكي تخبو زمانا طوي ًال منتظرة يداً ماهرة لتح ّركها
فتنتع�ش من جديد وتزدهر.
 - 4نه�ضة وانبعاث
كان القرن الثامن ع�رش ع�رص االنبعاث يف الغرب ،فقد �شهد حتوالت جذرية
وتغيات مهمة يف �أطره ،تناولت حياة االن�سان يف كل مرافقها
يف نظمه،
ّ
واجتاهاتها ون�شاطاتها� .إن الإن�سان بعد �أن ق�ضى �سنني طويلة يف القرون الو�سطى
احلالكة الظالم ،وذاق مرارة العي�ش يف الذل واال�ستعباد ،بد�أ ي�ستعيد حريته

احلياة الرهبانية البا�سيلية

203

وبدل وقام بثورة
فغي ّ
فانطلق يف رحاب الفكر والعلم وال�سيا�سة واالجتماعّ ،
�شاملة ،د ّكت معامل عامل قدمي �ساده الظالم و�أر�سى قواعد عامل جديد هو عامل
النور واالنبعاث.
وال�رشق نف�سه �شهد التغيري وبد�أ النه�ضة يف مبادئ القرن ال�سابع ع�رش .فالثورة
التي كانت تنفخ لهيبها يف �أوروبا كانت �أي�ضاً جذوة حتت الرماد يف ال�رشق .ونرى
�أن الظروف والأحوال التي م ّهدت لتلك الثورة يف الغرب ،هي نف�سها كانت
تعمل يف قلوب ال�شعوب ال�رشقية �إمنا على مهل ،تهيء لبعث عظيم ولثورة
جاحمة� .إمنا يد الأتراك كانت �أقوى من يد التغيري ،فكان ال بد من االنتظار.
بتحوالت �سيا�سية خطرية يف ال�رشق ك ّله .ف�سل�سلة
حفلت هذه احلقبة ّ
االمرباطورية العثمانية بد�أت تتفكك ،و�أخذت ال�شعوب تتح ّرر من يدٍ ما عرفت
�إ ّال ّ
دك �رصح احل ّرية ،وجلم الثقافة ،وو�أد كل نه�ضة ب ّناءة .فن�شاهد البلدان البلقانية
تثور وت�ستقل ،وكذلك م�رص وكذلك الإمارة اللبنانية� .إن الظالم الذي خ ّيم على
ال�رشق ك ّله ،بحكم الدولة العثمانية بد�أ ينجلي وبد�أت تظهر معامل نه�ضة �شاملة.
رافق النه�ضة ال�سيا�سية نه�ضة اجتماعية وثقافية �شملت كل بلدان ال�رشق
الأو�سط تقريباً .ففي هذه احلقبة ،ن�شاهد النه�ضة تنبلج ب�أنوارها يف �سوريا ولبنان
وم�رص ،فقد فتحت املدار�س واملعاهد الكربى ،وت�أ�س�ست املطابع ،وترجمت
الكتب ،فحفل عامل الفكر بطم�أنينة وا�ستقرار� ،إنطلق معه رجال عظام يف رحاب
ال�شعر والنرث والت�أليف والرتجمة .ال ميكننا تعداد م�آثر تلك النه�ضة ،وهذا لي�س
مرادنا ،وال اال�شادة مبع ّلميها وقادتها ،بل نريد �أن ن�ضع االنطالقة الدينية ،والبعث
الروحي ،يف هذا الإطار عينه� ،إذ بني البعث احل�ضاري والبعث الديني �صالت
متينة ،وتالحم وثيق ووجودي ،نراه لي�س يف ال�رشق فقط بل يف الغرب �أي�ضاً.
�إن البعث الديني نراه ظاهر املالمح ،ثابت املعامل يف لبنان خ�صو�صاً .فقد زحفت
قوافل امل�ضطهدين واملظلومني �إىل الإمارة اللبنانية لتحتمي يف ّ
ظل راية �أمرائها
العادلني املت�ساحمني ،ف�أ�صبح جبل لبنان ،بف�ضل هذه الرعاية ،وبف�ضل انبعاث
�إ�رشاقة النه�ضة فيه معق ًال للطوائف امل�سيحية ،فحفلت الأديار باملطابع ،وت� ّأ�س�ست
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ّ
واحتل رجال الدين ،خ�صو�صاً تالمذة املدر�سة املارونية
اجلامعات واملعاهد الكربى،
يف روما مقدّ مة ال�صفوف يف رفع لواء احل�ضارة امل�سيحية واالنبعاث الديني
والنه�ضة الثقافية واالجتماعية .ونرى ذلك خ�صو�صاً يف نه�ضة اللغة العربية التي
ميكننا الت�أكيد �أن كثرياً من �أئ ّمتها و�أعالمها كانوا من امل�سيحيني.
يف هذا الوقت بالذات ن�شطت م�ساعي الوحدة امل�سيحية .فالكر�سي الر�سويل
الروماين �أراد توثيق ال�صلة بني الكني�ستني ال�رشقية والغربية املنف�صلتني منذ القرن
التا�سع .و�أر�سل لذلك الرهبان الفرن�سي�سكان والكبو�شيني والي�سوعيني وغريهم
ليعملوا يف هذا النهج ويحقّقوا ما كان ي�صبو �إليه اجلميع من وحدة ثابتة الأ�س�س
را�سخة الأركان .وقد قاموا �أي�ضاً ،مبا �أنهم رهبان متم ّر�سون على جتديد احلياة
الرهبانية ،ودعم الرهبانيات ال�رشقية النا�شئة ،فنمت وانت�رشت ،و�أخذت ّ
حتل حمل
الرهبانيات الأجنبية يف كل القطاعات التي كانت تعمل فيها يف الكنائ�س ال�رشقية.
كل ذلك �ساعد على زحف كهنة �أماثل �إىل لبنان لي� ّؤ�س�سوا رهبانيات �رشقية
جديدة على غرار الرهبانيات القدمية وعلى غرار ما ر�أوه يف الرهبان الغربيني.
�إن كل م� ّؤ�س�سي الرهبانيات ال�رشقية كانوا تالمذة للرهبان الغربيني �إ ّما يف حلب
�أو يف دم�شق �أو يف غريهما من املدن اللبنانية وال�سورية .فجرمانو�س فرحات
حوا م� ّؤ�س�سو الرهبانية اللبنانية املارونية
ويو�سف البنت وعبداهلل القر�أيل وجربائيل ّ
هم تالمذة الي�سوعيني والفرن�سي�سكان يف حلب؛ واملطران �أفتيمو�س ال�صيفي
م� ّؤ�س�س الرهبانية املخ ّل�صية هو تلميذ الآباء الي�سوعيني يف دم�شق؛ والأبوان
جاورجيو�س �س ّمان و�سليمان ك�رسى احللبيان ورفاقهما الذين � ّأ�س�سوا الرهبانية
ال�شويرية ،عرفوا الآباء الي�سوعيني يف طرابل�س ،الذين كانوا يرتددون با�ستمرار
على دیر البلمند ،وين�رشون فيه تعليم الوحدة امل�سيحية .
�إن اجلذوة كانت كامنة ،والآن بد�أت ت�شتعل بعمل الروح القد�س ،الذي بد�أ
يهب عا�صفاً ،جمدٍّدا حمييا يف الكني�سة ال�رشقية .فقامت املدر�سة املارونية يف روما
والأديار يف لبنان ،وامتلأت بالرهبان الأفا�ضل الذين ن�شطوا لي�س فقط لتج�سيد
احلياة الرهبانية يف املنا�سك واملحاب�س واالديار ،بل لعمل عظيم يف كل جماالت
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ن�شاط االن�سان ،فكانوا من بناة النه�ضة الدينية والثقافية واالجتماعية والوحدوية.
 - 5بني املدّ واجلزر
نح�رص الكالم عن احلياة الرهبانية يف كني�سة الروم امللكيني الكاثوليك ،التي
انف�صلت �سنة  1724عن الكني�سة امللكية الأنطاكية ،وا�ستقلت ا�ستقالال تاما،
�سعيا وراء الوحدة مع الكر�سي الروماين الكاثوليكي� .إن امل�ساعي التي بذلت
ون�شطت من القرن ال�سابع ع�رش يف �سبيل الوحدة امل�سيحية ال�شاملة �أثمرت،
فخلقت طوائف كاثوليكية م�ستقلة تنتمي عقائدياً �إىل الكر�سي الروماين ،ومرتبطة
معه بوثاق وحدة حقيقية .فرنى الكني�سة امللكية ،والأرمنية وال�رسيانية والكلدانية
والقبطية تتجه كلها �شطر الوحدة امل�سيحية ،عاملة على االرتباط مع كر�سي روما
الكاثوليكي ،الذي قاد تلك احلملة الوحدوية ،والذي حافظ و�سهر على العقيدة
واملوجه
امل�سيحية دون نق�صان ،والذي ا�ستمر طيلة �أجيال طويلة الر�أ�س الأول،
ّ
للطوائف ال�رشقية الكاثوليكية اجلديدة لكي تعمل بحر�ص على املحافظة على
ال�رشقي وعلى النظم والتقاليد ال�رشقية ،بقدر اال�ستطاعة .وقد اتّ�ضح
الرتاث
ّ
منذئذ �أن مهمة تلك الطوائف يف ال�رشق هي �أن تكون �أي�ضا همزة و�صل ،تربط
ت�شد الأوا�رص بينهما .
بني الكني�ستني ال�رشقية والغربية املنف�صلتني ،وعروة وثقى ّ
التوجه اىل الوحدة امل�سيحية ،ن�شطت احلياة الرهبانية يف كل
ومع هذا
ّ
الكنائ�س ال�رشقية الكاثوليكية .هذا ما نراه يف الطائفة املارونية والأرمنية .ويف
هذا الإطار ،ويف هذه احلقبة ذاتها ن�ضع انبعاث احلياة الرهبانية يف طائفة الروم
امللكيني الكاثوليك� .أن الأ�سباب التي عملت لإر�ساء النه�ضة ال�شاملة يف القرن
ال�سابع ع�رش ،واال�سباب التي �ساعدت على ن�رش وتر�سيخ خطوات الوحدة
امل�سيحية ،هي �ساعدت على بعث احلياة الرهبانية ،وتركيز �أ�س�سها ،وتوجيهها
�شطر الآفاق الوا�سعة.
ال ّبد من عر�ض بع�ض مالمح تاريخية .فالرهبانية املخل�صية � ّأ�س�سها �سنة 1683
املطران افتيمو�س ال�صيفي ،رئي�س �أ�ساقفة �صيدا و�صور وعكا .وكان هذا اال�سقف
رجال جباراً ،وم�صلحاً رائداً ور�سول وحدة ممتازا ،وراعياً غيوراً .ميكننا القول ب�أنه
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هو وا�ضع حجر الزاوية لكني�سة الروم امللكيني الكاثوليك .وقد �سعى ال�صيفي،
منذ مبادی �أ�سقفيته اىل خلق جمعية رهبانية ،على غرار اجلمعية الي�سوعية،
ت�ساعده يف حتمل م�س�ؤولية �أبر�شية وا�سعة االطراف متتد حدودها من �صيدا اىل
عكا ،وت�ضم ال�شوف كله وجبل عامل؛ واي�ضا �أراد ان ت�ساعده هذه اجلمعية على
زرع ون�رش مباديء الوحدة امل�سيحية احلقة ،التي اقتنع هو منها وتع ّلمها يف ظالل
الكر�سي البطريركي االنطاكي امللكي يف دم�شق ،والتي �أتقنها يف مدر�سة الآباء
الي�سوعيني الذين كان يدعوهم مبعلميه� .إن هذه اجلمعية املخل�صية ر�أت النور يف
�صيدا �سنة  ، 1683ثم انتقلت �سنة  ١٧١١اىل دير املخل�ص قرب جون على �أثر
االعجوبة ال�شهرية التي جنا فيها �أحد تالمذة ال�صيفي وهو الأب ابراهيم الطوطو
من املوت املحتم بعد �إ�صابته يف �صدره بر�صا�صة طائ�شة.
يف هذه احلقبة بها ت�أ�س�ست الرهبانية ال�شويرية .وان ال�سعي اىل الوحدة
امل�سيحية كان العامل االول يف ن�ش�أة هذه الرهبانية .فالرهبان الي�سوعيون ،الذين
كانوا يعملون يف طرابل�س ،كانوا يرتددون من حني �إىل �آخر اىل دير البلمند
ال�شهري لن�رش مباديء الوحدة امل�سيحية بني �صفوف الرهبان ،كما كانت تو�صي
بذلك اخلطة التي و�ضعها الكر�سي الر�سويل الروماين .فان�ضم اليهم ،واتّبع
نهجهم ت�سعة من رهبان دير البلمند .وكان �أ�شهرهم دون �شك املطران تیوفیلو�س
ن�رصي احللبي البار .ثم نزحت هذه الفئة ال�صغرية من دير البلمند �إىل �ضواحي
ال�شوير �إىل كنف الأمراء ال�شهابيني واللمعيني .و�سعوا هناك �إىل ت�أ�سي�س جمعية
رهبانية جديدة تعتمد الوحدة مع الكر�سي الروماين ،وت�سعى �إىل الرجوع �إىل
ينابيع احلياة الرهبانية الأ�صيلة.
بد�أت احلياة الرهبانية يف ظل الكني�سة امللكية الكاثوليكية ،ويف كنفها.
وارتبطت امل�ؤ�س�سة الرهبانية بامل�ؤ�س�سة الطائفية وخ�ضعت لها .فالبطريرك الأول،
وهو كريل�س طانا�س كان من الرهبانية املخل�صية والبطريرك الثاين والثالث وهما
تاودو�سيو�س الد ّهان ومك�سيمو�س حكیم كانا من الرهبانية ال�شويرية .وكذلك كان
معظم الأ�ساقفة يف فرتة ت�أ�سي�س ومبادئ حياة الطائفة .فكان ذلك عام ًال خل�ضوع
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احلياة الرهبانية لت�أثريات طائفية كثرية ،ومنها اخل�ضوع لإ�رشاف البطريركية يف
الطائفة ،التي كثريا ما تدخلت يف ال�ش�ؤون الداخلية للرهبانيات ،وعملت على
توجيهها �إىل خدمة النفو�س ،يف �إطار بعيد عن الإطار الذي �أرادته القوانني
وتبدلت بع�ض الأطر ،و�ضاع معها
تغيت بع�ض املعاملّ ،
الرهبانية الأوىل .لذلك ّ
الهدف الذي �أراده امل�ؤ�س�سون ال�صاحلون للرهبانيات امللكية.
نذكر �أن املطران �أفتيمو�س ال�صيفي كان يهدف من ت�أ�سي�س جمعية جديدة،
ال�سري على غرار الرهبانية الي�سوعية .فلم يكن يخطر بباله الرجوع اىل النظم
الرهبانية القدمية ،وال العمل ح�سب القوانني التي كانت تتبع يف الأديار املعروفة
يف زمانه .كان رج ًال يريد ا�صالح الأطر الكن�سية املعروفة ،ق�صد البناء .وبدون
�شك �أراد �إ�صالح احلياة الرهبانية املنت�رشة يف زمانه التي كانت عقيمة ،بعيدة جداً
عن روح قانون القدي�س "با�سيليو�س الكبري".
�أما الرهبان ال�شويريون ،فقد كانوا �أ�شد التزاماً باحلياة الرهبانية .فم�ؤ�س�سوهم
كانوا من الرهبان الأماثل واالفا�ضل ،تد ّربوا على �أ�صول احلياة الرهبانية يف دير
البلمند ،وت� ّرشبوا تقاليدها ال�صحيحة ،وعا�شوا قوانينها ونظمها املختلفة .لذلك
ت�شددوا يف الت�أ�سي�س على املحافظة على الطابع الرهباين احلقيقي ،كممار�سة
ّ
التق�شف والإماتة واالنقطاع عن العامل وال�صالة با�ستمرار ،وفقا لقوانني خا�صة ثم
وفقا لقوانني القدي�س انطونيو�س الكبري .لكن على �أثر جممع احتاد الرهبانيتني،
و�أوامر الكر�سي الروماين اتبعوا قانون القدي�س با�سيليو�س .ولهذه الأ�سباب دعوا
بالقانونيني البا�سبليني ال�شويريني.
�سعي حثيث،
وقد جرى ،ب�سبب �ضغط �أ�سباب وظروف طائفية خمتلفةٌ ،
من قبل ال�سلطة البطريركية ل�ضم الرهبانيتني املخل�صية وال�شويرية يف رهبانية
واحدة .وقد رغب يف هذا ال�ضم ،وعمل كثرياً لأجل حتقيقه البطريرك الأول
كريل�س طانا�س .وقد �أراد من ذلك �إبعاد ال�شقاق عن الطائفة النا�شئة جديداً،
وطرح التناف�س الذي يولد �أحيانا كثرية اخل�صام واالحتكاك والت�صارع .ومل
تنجح امل�ساعي رغم انعقاد جممع يف دير املخل�ص لهذه الغاية� ،ضم رجاالت
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الرهبانيتني امل�شهورين .فت�ضارب امل�شارب ،وتباعد املناهج واختالف االهداف
حال دون الوحدة املن�شودة .ان الفرقة بني الرهبانيتني كانت عميقة اجلذور.
لكننا نرى يف الرهبانية البا�سبلية املخل�صية رجوعا �إىل النظام البا�سيلي .الأول
�سنة  1724يو�صي باعتماد قوانني القدي�س با�سيليو�س كقانون عام يف الرهبانية.
التحول .فكيف ح�صل هذا .و�أين
وكذلك ر�سائل امل�ؤ�س�سني الأولني تخرب عن هذا ّ
�صارت فرائ�ض امل�ؤ�س�س املطران �أفتيمو�س ال�صيفي ،ورغبته يف جعل الرهبانية
املخل�صية جمعية مر�سلة نا�شطة على غرار الرهبانية الي�سوعية� .ضاع كل هذا و�ضاع
بالأ�سف معه كل �أثر لفرائ�ض املطران ال�صيفي .وقد نعرث على بع�ض بنود منها ك�رضورة
تثقيف الطالب الرهبان ،وال�سماح لهم باكل اللحم ،والعمل يف الر�سالة املتجولة يف
التحول ح�صل عندما وردت
اجلوار وغريها يف ر�سائله الكثرية� .إمنا نقول �إن هذا ّ
ر�سالة البابا بندكتو�س الرابع ع�رش امل�شهورة يف  ٢٤كانون الأول �سنة ،1743و�أي�ضا
من�شوره يف � ١٢آب �سنة  Constitutiones Divinis Basilii Magni 1757الذي
فيها ي�أمر الرهبان امللكيني الكاثوليك باتباع قوانني القدي�س با�سيليو�س الكبري� .إن
الكر�سي الر�سويل الروماين كان يعترب الطائفة امللكية الكاثوليكية طائفة نا�شئة ،وربيية
له ،يجب رعايتها واال�رشاف عليها وتوجيهها .وقد عمل الواقع اجلغرايف والفكري
على تثبيت تلك الرعاية احلنونة ،وكذلك �ساعد تدخل ال�سلطة البطريركية يف �ش�ؤون
الرهبانيات ،على تثبيت هذا االجتاه ودعمه بكل القوة الالزمة  .وهذه كانت مبادی
وجود الع�صمة البابوية يف الرهبانيات امللكيات الكاثوليكية .
لكن الرهبانية ال�شويرية ،حافظت بالعك�س على الروح الرهبانية الكاملة.
بني الأ�سباب التي حالت دون توحيد الرهبانيتني امللكيتني يف رهبانية واحدة
كان تع ّلق الرهبان ال�شويربني ببع�ض التقاليد الن�سكية الرهبانية .فقد درجت هذه
الرهبانية على تقدي�س النف�س يف العي�شة الديرية ،وحافظت عليه حتى �إىل الأيام
الأخرية ،ولكن الطائفة امللكية يف مبادئها ،كانت تفتقر اىل ر�سل وكهنة ،مما حمل
الرهبانيتني على ال�سلوك يف طريق خدمة الرعايا واالبتعاد عن الأديار وتخفيف
الأعباء الرهبانية عن كاهل الرهبان العاملني واخلادمني يف العامل .وهذه ثغرة
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ت�رسب منها الفتور واالبتعاد عن االهداف الأوىل ،التي �أرادها امل�ؤ�س�سون  .ومع
هذا خمد احلما�س الذي طاملا �ألهب قلوب الرهبان الأوائل .
حر�صاً على الروح البا�سيلية عكف البا�سيليون امللكيون على ترجمة قوانني
القدي�س با�سيليو�س واخت�صارها و�رشحها وتعميمها .فالأب يو�سف بابيال ،املنتمي
�إىل الرهبانية املخل�صية ،والذي احتل مركز امل�ست�شار الأول لدى البطريرك امللكي
الكاثوليكي الأول ولدى الق�صادة الر�سولية ولدى احلكام اللبنانيني هو �أول من
ترجم �سنة  ١٧٢٧قوانني القدي�س با�سیلیو�س .ثم عكف الآباء ال�شويريون على
املهمة نف�سها ،ف�صدر عنهم ترجمة جديدة للقوانني البا�سيلية ،بقلم الأب تيوفيل
فار�س �سنة  1745وقانون رهباين وقانون للمبتدئني واملبتدئات مقتب�سة من قوانني
القدي�س با�سيليو�س للأب نقوال �صائغ وال�شما�س عبداهلل زاخر �سنة  .1756وقد
ن�رش �أي�ضا الأب يو�سف �شما�س املخل�صي نفائ�س القدي�س با�سيليو�س ،وهي ترجمة
املطولة وكتاب القوانني املخت�رصة .لكن غاب عن البا�سيليني امللكيني
للقوانني ّ
ال�سعي �إىل خلق �أنظمة جديدة البا�سيلية وتتوافق .يف �أطر منتظمة تتما�شى مع
�أحوال كل ع�رص ما �سعت اليه �أحوال القوانني البا�سيلية.
من الأكيد �أن الروح البا�سيلية ا�ستمرت تتغلغل يف حياة الرهبان امللكيني.
�إمنا ال جتد النظام البا�سيلي املتكامل احللقات ،الوا�ضح املعامل ،مميزاً للرهبائيات
امللكية الكاثوليكية .ثم على �أثر املجمع اللبناين املاروين ،وحتت ت�أثري املطران
يو�سف ال�سمعاين امل�شهور اتبعت ،يف فرتة من الزمان ،الرهبانية ال�شويرية
وحدها نظام احلياة الرهبانية ح�سب قانون القدي�س انطونيو�س ،كما كانت تتبعه
الرهبانيات املارونية الثالث وهي اللبنانية واحللبية والأنطونية .وهذا جعل اي�ضا
احلياة البا�سيلية يف الرهبانيات امللكية بني املد واجلزر.
بقي اال�سم البا�سيلي� .أن احلق القانوين الغربي �سيطر على حياة الكني�سة
وانبث يف كل م�ؤ�س�ساتها ،وطغى على كل الأنظمة والقوانني
ال�رشقية كلها،
ّ
والتقاليد ال�سابقة .ومعه �سيطرت نظم احلياة الرهبانية الغربية على حياة الرهبانيات
امللكية وعلى �أنظمتها ،كما يت�ضح ذلك يف فرائ�ض �سنة  1934التي �أعلنها الكر�سي

210

احلياة الرهبانية البا�سيلية

الر�سويل الروماين قانونا للرهبائيات امللكية الثالث ،ويف فرائ�ض �سنة .1956
كل هذا حمل الرهبان البا�سيليني على ال�سلوك يف نهج بعيد عن قوانني القدي�س
املدة الأخرية تك ّر�س هذا النهج ،و�ضاع كل
با�سیلیو�س ،وبعيد عن روحانيته .ويف ّ
�أثر للقدي�س با�سيليو�س .
يف احلقيقة ال جند فرقا كبريا بني النظام البا�سيلي و بني النظم التي ت ّتبعها
اليوم الرهبانيات امللكية الكاثوليكية ،فهي تن�ص على ت�آلف احلياة الداخلية مع
حياة الر�سالة؛ وت�أمر مبراعاة واجب �رضورة القيام بالعمل الراعوي والر�سويل،
ومتزج بني حياة الدير وحياة الراهب يف العامل .وهذا هو جوهر احلياة الرهبانية
كما ع ّلمها القدي�س با�سيليو�س .ونحن نرى �أن حتويراً ب�سيطاً يف النظام البا�سيلي،
ميكن ان يكون ا�سا�ساً لنظام خا�ص للرهبانيات امللكية الثالث .وهكذا حتافظ هذه
امل�ؤ�س�سات ال�رشقية على روح الآباء ال�رشقيني ،وعلى روح القدي�س با�سيليو�س،
وعلى نظمهم كما تقول الفرائ�ض اجلديدة لبع�ض الرهبانية.
يدعونا هذا كله اىل اجلهر ب�رضورة �إحياء احلياة الرهبانية ال�رصفة �أي الن�سكية
يف الطائفة امللكية الكاثوليكية ،ويف �سائر الطوائف الكاثوليكية ال�رشقية .ج ّربت
الطائفة امللكية الأرثوذك�سية هذه التجربة يف رهبانية دير احلرف اجلديدة .وقد
جرت م�ساعي كثرية بهذا اخل�صو�ص من قبل الكر�سي الر�سويل عندما �أمر بت�سمية
الرهبان امللكيني الكاثوليك ب  .Moinesوالآن جتري بع�ض املحاوالت بهذا
اخل�صو�ص ،خ�صو�صاً يف فل�سطني ،ويف �إطار الطائفة امللكية الكاثوليكية .لكن
هذه التجارب ما زالت يف البدء ،وما زالت مرتجرجة ،فال بد من االقتناع بها،
بجد لأجلها ،وو�ضع نظام با�سيلي متكامل لها حتى ت�صبح م�ؤ�س�سة طائفية
والعمل ّ
كاملة وثابتة.
 - 6الع�صمة البابوية والرهبانيات امللكية
حر�ص الكر�سي الر�سويل الروماين على احلفاظ بعناية فائقة عل الطوائف
الكاثوليكية التي ان�ضمت اليه جديداً ،وبالغ يف احلر�ص وال�سهر على �ش�ؤون
تلك الطوائف و�أمورها الإدارية ،وحتى على ترتيباتها الطق�سية .والطوائف
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ال�رشقية الكاثوليكية ،وقد كانت حديثة العهد ،حتتاج �إىل املال للعي�ش والعمل
مما �ساعد على وجود هذه الظاهرة الفريدة من نوعها .وهكذا زالت اال�ستقاللية،
وال�شخ�صية الذاتية وحرية الت�رصف والعمل .ومما ال �شك فيه �أن العوامل ال�سيا�سية
�أثرت يف خلق هذا املناخ ،وكذلك وجوه احلياة االجتماعية املختلفة.
واحلياة الرهبانية يف طائفة الروم الكاثوليك عا�شت تلك احلالة ،وخ�ضعت
للت�أثريات الناجتة عنها ،و�أ�صبحت الرهبانيات تخ�ضع لرعاية الأب ال�ساهر
احلازم ،وعناية الأم احلنون كثريا .فال جند طفرة جديدة ،وال ميزة �شخ�صية ،وال
�إ�صالحا مه ّما ،لأن كل �شيء كان يراقب .ولذا عانت احلياة الرهبانية يف الطائفة
امللكية مداً وجزراً كبريين .وب�أ�سف نقول انها خ�ضعت يف كثري من الأحيان
لتوجيهات و�أوامر امل�س�ؤولني الأعلني يف الطائفة �أو �أ�شخا�ص بعيدين عن ال�رشق،
وعن الروح ال�رشقية ،الذين كان همهم الأكرب �صبغ ظاهرة احلياة الرهبانية ال�رشقية
ب�صبغة رومانية م�ستوحاة من القانوين الغربي .
هذه هي الع�صمة البابوية يف �أبعادها الواقعية ،وهذا كان �أثرها يف م�سرية
الرهبانيات امللكية .ال يذكر التاريخ بالتحديد متى بد�أت الرهبانيات امللكية تنعم
بهذه الع�صمة البابوية ،على غرار الرهبانيات الغربية الكربى .يف زمان ن�ش�أة
الطائفة خ�ضعت الرهبانيات ل�سلطة البطريركية� ،أو الأ�سقفية ،كما كان يجري يف
الأديار الرهبانية يف ال�رشق ،وكما ت�شهد املجامع الأوىل يف الطائفة .لكن ب�سبب
تدخل البطاركة والأ�ساقفة يف �ش�ؤون الرهبانيات ،وتعاظم �شكاوی الرهبان،
تدخّ ل الكر�سي الر�سويل و�أنعم على الرهبانيات بالع�صمة البابوية ال�شاملة لكل
الرهبانيات الغربية .وهذا خمالف لبع�ض القوانني البيزنطية ،والنظم ال�رشقية،
التي تو�صي �أحيانا بع�صمة بطريركية كما يف رهبانية �آثو�س ،ودير القدي�سة كاترينا
يف جبل �سيناء .ودير ال�سيدة يف �صيدنايا ودير القدي�سة تقال يف معلوال ودير مار
اليا�س �شویا ودیر البلمند يف لبنان .ففي نظام الكر�سي االنطاكي امللكي يتمتع
�أحيانا البطريرك بالع�صمة .وقد نرى �أثراً لذلك يف متتع بع�ض املراكز البعيدة عن
الكر�سي البطريركي بانعام .Stavropagie
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هذه الع�صمة البابوية ظاهرة قانونية قدمية العهد يف الكني�سة الكاثوليكية
الغربية ،ا�ستلزمها تف ّرق الرهبان يف ر�ساالت وا�سعة وخدمات متنوعة ،ووجود
�أديار كثرية لرهبانية واحدة يف �أنحاء متفرقة من البالد ،وا�ستلزمها �أي�ضا ح�رص
االدارة والتوجيه .والرهبانيات امللكيات عا�شت الظروف نف�سها ،وعانت امل�شاكل
ذاتها ،ولذلك احتاجت بل طلبت �أن ت�شملها الع�صمة البابوية كما �شملت
الرهبانيات الغربية كلها .واننا نرى �أن هذا كان نهج الكر�سي الروماين .ففي مبادئ
الت�أ�سي�س ،ويف الأوامر الحتاد الرهبانيتني امللكيتني ،ويف �إعالن قوانني القدي�س
با�سيليو�س قانوناً جلميع الرهبان امللكيني ،دليل وا�ضح على ارادة الكر�سي الر�سويل
الروماين يف �إخ�ضاع الرهبانيات النا�شئة ل�سلطة ع�صمته ،وحتريرها بالتايل من
�سلطة البطاركة واال�ساقفة .ويعزز هذا املوقف �صدور الأوامر الرومانية احيانا
كثرية اىل بع�ض البطاركة واال�ساقفة بالقيام بالزيارة الر�سولية على الرهبانيات.
�إذن هم �أحرار من اال�رشاف على الرهبانيات ،ولذلك هم منتدبون مك ّلفون كما
�رشح ذلك بعلم غزير و�إ�سهاب املطران يو�سف ال�سمعاين امل�شهور.
حارب هذه الع�صمة البابوية بطاركة طائفة الروم الكاثوليك ،وت�شددوا يف
الدفاع عن حقوقهم التي ترتكز على بع�ض قوانني املجامع ال�رشقية وعلى تقليد
قدمي ،من الثابث ان البطاركة كانوا ي�سكنون ،يف زمن ن�ش�أة الطائفة يف الأديار
الرهبانية ،وكانوا يف اكرثيتهم من الرهبان مع معظم الأ�ساقفة ،ولذلك متتعوا
بالع�صمة� .إمنا النزاع على البطريركية ،وبع�ض اخلالفات االدارية والعقائدية يف
عهد املطران جرمان�س �آدم ،و�شكوى الرهبان من �ضغط الإ�رشاف البطريركي،
وظهور الرهبانية ال�سمعانية ،جعلت الع�صمة البابوية نهجاً تتبعه وتبتغيه ب�إحلاح
الرهبانيات امللكية.
مل ير�ضخ بطاركة الطائفة ب�سهولة لهذا الواقع .وبقي احلنني �إىل ب�سط ال�سلطان
البطريركي يراودهم .يف املدة الأخرية عادت املطالبة بهذا ال�سلطان تظهر بجالء،
خ�صو�صا يف عهد البطريركني مك�سيمو�س الرابع ال�صائغ ومك�سيمو�س اخلام�س
احلكيم .وقد بحثت هذه امل�س�ألة يف �سينود�سات الطائفة .والذي امتاز وا�شتهر
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بالتم�سك بهذه احلقوق البطريركية على الرهبانيات ،هو البطريرك مك�سيمو�س
الثالث مظلوم الذي ُك ّلف� ،أثناء نفيه ووجوده يف روما ،بالدعاوى العالقة بني
البطريركية امللكية الكاثوليكية والرهبانية املخل�صية بخ�صو�ص و�صية البطريرك
�أغابيو�س مطر و�أمواله ،وبخ�صو�ص املال الذي جمعه الرهبان املخل�صيون وخا�صة
الأب يو�سف زغيب يف �أوروبا بعد النكبات الكثرية التي حلت ب�أديار املخل�صيني
وحتول �إىل مطالبة البطريرك املظلوم بال�سيطرة على
يف لبنان .وامتد هذا النزاعّ ،
الرهبانيات امللكية ،و�إخ�ضاعها لل�سلطة البطريركية  .لكن تلك امل�ساعي باءت
بالف�شل  ،فالكر�سي الر�سول الروماين كان حري�صا على احلقوق املكت�سبة ،وعلى
ننوه هنا �إىل �أن البطريرك املظلوم كان ثاين بطريرك يف الطائفة
الع�صمة البابوية ّ .
يخرج من �صفوف االكلريو�س العلماين ،فالبطاركة كلهم كانوا قبله من الرهبان.
�إال البطريرك اغناطيو�س القطان .
هذه الع�صمة البابوية او ال�سلطة البطريركية واال�سقفية �أ�ضاعت كثريا من
الروح البا�سيلية يف الرهبانيات امللكية .فقد �أبدلت النظم البا�سيلية بنظم انطونية،
وفر�ضت فرائ�ض غريبة بن�صو�صها وروحها وعقليتها ،وتبدلت القوانني كثرياً.
فالرهبانية املخل�صية وحدها من �سنة  1934ایل ّ ١٩٧٨بدلت ثالث فرائ�ض ومثلها
الرهبانية ال�شويرية واحللبية .وهكذا �ضاعت القوانني البا�سيلية ومعها اال�سم
البا�سيلي �أي�ضا .نذكر على �سبيل املثال �أن الكر�سي الر�سويل �إعترب ،لفرتة طويلة،
الرهبان امللكيني كلهم رهباناً باملعنى احل�رصي .Moines :هكذا �س ّموا يف الر�سائل
الر�سمية ويف الفرائ�ض التي �صادق عليها الكر�سي الر�سويل� .إمنا ماذا كانت
تعني هذه الت�سمية الرهبانية .هل كانت يا ترى تعني رجوعا �إىل قوانني القدي�س
با�سيليو�س �أم �إنها كانت تكري�س نظام بند كتي �أو نظام �آخر يتما�شى بالتمام مع
حرفية وروح احلق القانوين الغربي .ال نظن �أن هدف الدوائر الرومانية امل�س�ؤولة
كان �إحياء الرتاث البا�سيلي.
نقول بب�ساطة �أن الرهبانيات كلها ت�سعى �إىل الكمال الرهباين ،وكلها ت�سعى
اىل اتباع امل�سيح عن قرب وجت�سد تعاليمه يف حياة �شهادة ملتزمة؛ وكلها تعمل
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ل�سن قوانني وفرائ�ض ولتكري�س عادات وتقاليد ت�ساعد على حتقيق هذه الأهداف
الرهبانية .ولكن الرهبانيات واجلمعيات الكثرية متتاز الواحدة عن الأخرى كما
ميتاز جنم عن الآخر ،ح�سب قول القدي�س بول�س ،بنظام خا�ص بها ،و بطابع خا�ص
مي ّيزها وب�أ�سلوب تنتهجه يف احلياة يختلف عن �أ�سلوب الرهبانيات االخرى .وهذا
ما يجعل الراهب الي�سوعي يختلف عن الراهب الدومنيكي ،ويجعل الراهب
الفرن�سي�سكاين يتم ّيز عن الكبو�شي .فلماذا يا تری مل تتميز الرهبانيات امللكيات
الثالث مبيزة البا�سيلية ،وهي ميزة خا�صة ا�شتهرت وعرفت وانت�رشت يف ال�رشق
والغرب؟ وملاذا مل تتم ّيز بعالمات خا�صة وفقا لروح امل�ؤ�س�سني ،الذين �أرادوا
خلق جمعيات ورهبانيات لأهداف خا�صة ولغايات معينة؟
ال نريد �أن ن�ضع م�س�ؤولية هذا ال�ضياع على الع�صمة البابوية او ال�سلطة
البطريركية وحدهما ،وال نريد بالتايل ،يف هذا البحث در�س هاتني الع�صمتني،
والتف�ضيل بينهما ،وال نريد �أن نتعرف �إىل ح�سنات و�سيئات كل منهما .فهذا لي�س
مو�ضوع البحث الآن� .إمنا نريد �أن نقول �أن الع�صمة البابوية جعلت الرهبانيات
امللكية خا�ضعة متاما للكر�سي الر�سويل الروماين ،مما �أفقدها امليزة ال�رشقية وال�صفة
البا�سيلية ،وجعلها ت�سري يف ركب اجلمعيات الرهبانية العام ،وجعلها خ�صو�صا
تبتعد عن غاية و�أهداف امل�ؤ�س�سني ال�صاحلني.
 - ٧بني التقليد والتجديد
قر�أنا ب�إمعان وتب�رص فرائ�ض الرهبانيات امللكية الكاثوليكية اجلديدة ،بعد
هبوب رياح املجمع الفاتيكاين الثاين على الكني�سة جمعاء .وهذه القوانني هي
ح�صيلة درو�س و�أبحاث م�ستفي�ضة متت خالل �سنوات كثرية وتخللتها جمامع
ويبي من ت�ضاعيف �أ�سطرها �أن هذه اجلمعيات �ص ِّممت على حتقيق
ّ
جتدديةّ .
توجيهات املجمع الفاتيكاين الثاين وعلى جت�سيد رغبات الكني�سة الظاهرة ،من
خالل نداءات البابوات وتوجيهات املجامع املقد�سة و�أوامر الكر�سي الر�سويل
الروماين ،التي دعت �إىل التجديد وتبديل الأطر فيها ،لكي تلب�س ثوبا جديداً،
يتوافق مع مرجتيات �إن�سان اليوم الذي �شاهد الو�صول اىل القمر ،وعا�ش �أعظم
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االخرتاعات وخرب �أعمق التيارات الفكرية واالجتماعية .وهذه امل�ساعي ا�ستمرت
طويال ،قد بد�أت مثال يف الرهبانية املخل�صية �سنة  ١٩٦٨وانتهت باعالن الفرائ�ض
اجلديدة يف  ١٠متوز �سنة .١٩٧٨
مدها ،وعظم
ان كل الرهبانيات ،دون ا�ستثناء ،مهما تقادم عهدها ،وانت�رش ّ
ت�أثريها يف املجتمع حتتاج �إىل جتديد .فامل�ؤ�س�سة التي ال تتجدد متوت كما قال
البابا بيو�س الثاين ع�رش .والكني�سة نف�سها �سعت �إىل التجديد ،فبدلت �أمورا
كثرية يف الطقو�س ،و�ألغت تقاليد قدمية العهد ،و�أ�صلحت االدارة وتدخلت حتى
يعم التجديد كل امل�ؤ�س�سات والفئات فيها .ورغم �أن هذا التجديد كان بطيء
اخلطوات �إال �أنه كان مفيدا ،فقد ثبت ال�سعي يف طريق ال بد من �سلوكه ،حتى
تتما�شى الكني�سة ،وكل مو�س�سة تابعة لها يف مواكبة ان�سان الع�رص احلايل الذي
هو ان�سان الأبعاد الكونية .
نحن نق ّر �أن التجديد احلقيقي هو روح يت� ّرسب �إىل داخل االن�سان .ففي
الأعماق ،يف عقلية االن�سان ،وتفكريه و�أمياله يتم جتدد االن�سان يف امل�سيح
ي�سوع .ونحن نقر �أن التجديد اخلارجي مهما تناول �أ�ساليب احلياة وطريقتها
وم�س
ومقوماتها ،لن ي�ستقيم �إال اذا كان تعبريا عن جتديد ح�صل �أوال يف الداخلّ ،
تطلعات االن�سان ومرجتياته ،وحتى مفهومه للقيم االن�سانية والروحية.
�إمنا م�صيبة التجديد كانت دوما البطء ،والتمهل واخلوف .واخلوف هو �سبب
موت �أحيانا كثرية .فحني يدق «النفري» ،ويرتفع ال�صوت املنادي للتجديد ،ال
بد من املخاطرة واملغامرة وطرح اخلوف جانباً .والرهبانيات امللكية قد �أحجمت
عن ال�سري يف طريق املغامرة ،وخافت من ال�سلوك يف طريق اجلذرية ،فلم تطرح
بع�ض التقاليد وبع�ض النظم يف البحر ،رغم �أنها من ذهب ورغم �أنها ّ
معطرة
برائحة القدا�سة.
ان التجديد كان يجب �أن ي ّتجه �إىل القدي�س با�سيليو�س وين�ص على اكت�شاف
الكنوز من ت�آليفه ،والعمل على جت�سيدها يف النظم والقوانني اجلديدة .ان الفرائ�ض
اجلديدة للرهبانيات امللكية تغ ّنت كثرياً بالرجوع �إىل الينابيع  ،والتم�سك بالرتاث
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ال�رشقي والعودة �إىل الآباء ال�رشقيني .فهل كان ثمة رجوع �إىل القدي�س با�سيليو�س
وعودة �إىل قوانينه وتنظيماته الرهبانية ،وعمل على �صياغتها يف فرائ�ض جديدة.
ويا ترى هل من ذِك ٍر للقدي�س با�سيليو�س يف هذه الركمة من الفرائ�ض والقوانني
والتنظيمات.
ع ّلم القدي�س با�سيليو�س مبادی روحية ق ّيمة ،وقاد احلياة الرهبانية �إىل �أ�صولها
االجنيلية ،ورتّب �أن يكون فيها ت�آلف ومتازج بني ال�صالة والعمل ،وبني االختالء
والر�سال ،وبني التق�شف وكرامة االن�سان ولي�ست هذه اال التطلعات واملرجتيات
املتجددین .وال�س�ؤال الذي نطرحه ،هل يتنافی
التي يت�شدد باملطالبة بها كثري من
ّ
يا تری تعلیم القدي�س با�سيليو�س وال يتالءم مع القوانني اجلديدة املقرتحة
ومع التجديد املرغوب .وهل كان ي�ستحيل الأخذ بقوانني القدي�س با�سيليو�س
وتنظيمها وترتيبها و�صياغتها يف نظم حديثة ووا�ضحة.
بني التقليد والتجديد� ،ضاعت الأ�صالة ال�رشقية .فال تفوح من الفرائ�ض امللكية
اجلديدة نفحة الآباء ال�رشقيني ،وال نقر�أ فقرات من تنظيمانهم �أو �أقوالهم وهي م�شهورة
ومفيدة .وجند يف خزائن الكتب اكدا�ساً من الت�رشيعات واالحكام والقوانني ،وقد
�سنّها م� ِّرشعون �رشقيون� .أمل تكن ت�صلح هذه �أو بع�ض منها لتكون �أ�سا�سا للفرائ�ض
متطورون
امللكية اجلديدة .ان النظام الأف�ضل هو النظام الذي يرتّبه رهبان �رشقيونّ ،
ومتجدّ دون ،وعاملون لاللتزام الكامل باالجنيل ،وهو الذي ي�ستوحي روح الآباء
ال�رشقيني وخ�صو�صا القدي�س با�سيليو�س الكبري.
خرجت الرهبانيات الغربية بقوانني رائدة بعد جمامع التجديد فيها.
فالي�سوعيون والأوبال والرتابي�ست والبند كتیون وغريهم ّنظموا حياتهم يف تنظیم
رهباين جديد �إمنا ع�رصي .و�إننا جند فيها م�سحة من حياة امل�ؤ�س�سني ،ونفحة
من روحهم .وجند فيها خ�صو�صا میزات �شخ�صية �آلفت بني التقليد والتجديد.
وعندنا �أمثلة كثرية ،كنا نو ّد تبیانها ف�ضحاً للمت�شائمني واليائ�سني.
حتى الهدف نف�سه لكل رهبانية ملكية هو �شامل لكل الأهداف الرهبانية.
يحدد امل� ّؤ�س�سون للجمعيات الرهبانية خا�صة امللكية �أهدافا خا�صة.
ويا ترى �أمل ّ
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ف�أين هي .وهل يا ترى ورد ذكر خا�ص للوحدة مع الأخوة الأرثوذك�س ،وهل ورد
ذكر لال�سالم وهو الدين الذي ي�سيطر على مرافق م�ؤ�س�سات ود�ساتري البلدان
التي يعي�ش فيها الرهبان امللكيون؛ وهل من ذكر للحرب بني العرب واليهود التي
ال تزال م�ستمرة ،وللعروبة ونحن نتكلم بلغتها ونعي�ش يف مناخها من املحيط
اىل اخلليج ،فهل غلب التقليد التجديد ،ومات البعث الروحي وغاب عن �أذهان
الدهاقنة واملالفنة يف احلق القانوين.
اننا ننادي ،ولو جزافاً ،ب�رضورة الرجوع اىل املحيط الذي نعي�ش فيه،
والرتاث ال�رشقي ،والتفكري العربي يف �سن القوانني والنظم لكل م�ؤ�س�سة حتى
جتددت الكني�سة يف
جتددت الكني�سة القبطية يف م�رص ،وهكذا ّ
الدينية منها .هكذا ّ
جتددت م�ؤ�س�سات خمتلفة ،و�أ�صبحت بذلك رائدة و�شهرية،
�أقطار كثرية ،وهكذا ّ
لأنها عرفت �أن توفّق بني القيم احلياتية وقيم االجنيل الذي ي�ستمد منه كل جتديد
النور واحلياة.
يف كل جتديد ال بد من مغامرة �إميانية ،وال بد من خماطرة وجمازفة ،فقد
يحدث التجديد ترجرجات ،وقد يٌحدث عوا�صف قد تزعزع �أ�س�س الكيان
والوجود وعامل التقاليد القدمية  .فال بد من االبتعاد عن اخلوف� .إن امل�سيح  ،يف
جتديده العظيم� ،أحدث ثورة عا�صفة يف بحر الب�رشية ،ال يزال مدها وجزرها
يلطم �شواطئ العامل كله من �أق�صاه �إىل �أق�صاه .وكان يجدر بتالمذة امل�سيح
االخ�صاء ،الرهبان البا�سيليون� ،أن يغامروا فيقدموا على جتديدٍ يرجع بهم �إىل
الأ�صالة ال�رشقية ويو�ضح لهم معامل االلتزام الكامل باالجنيل ،وفقا لتطلعات
حت�س�سوا بها يف حياتهم كل يوم على هذه الأر�ض ،مع �إخوان
جديدة ،وحلاجات ّ
لهم يف الب�رشية وامل�صري.
 - ۸الرهبان البا�سيليون ّ
امللكيون ور�سالتهم امل�شرقية
القدي�س با�سيليو�س هو �أول من حمل م�شعل الر�سالة ف�أ�ضاء به امل�سكونة كلها.
�إننا ال جند ن�شاطاً ب�رشياً �إال وطرق �أبوابه القدي�س الكبري ،وجال فيه و�صال عامال
على �أن ُيلقي بذار ر�سالة امللكوت االجنيلي يف كل نف�س م�ؤمنة .كان العامل ،يف
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ذلك الزمان يحتاج �إىل جت�سيد حقيقي لب�رشى اخلال�ص ،فكان با�سيليو�س ر�سول
تلك املهمة ال�شاقة .واذا راجعنا ف�صول حياة القدي�س با�سیليو�س نُدرك �رس دعوة
وعلم غزير ،منظماً
الكني�سة له بالكبري  .فهو قد �رشح كلمة احلياة بحكم ٍة فائقةٍ ،
�أخالق الب�رش ،وبا�سطاً لهم تعليماً �سامياً حفلت به م�ؤلفات كثرية ج ّمعها الأب
 Migneيف جملدات �ضخمة من جمموعته ال�شهرية «تراث الآباء ال�رشقيني».
وقوم �سبلهاّ ،
وخط
كما �أنه حقق يف م�سار احلياة الرهبانية ف�أ�صلح اعوجاجها ّ ،
لها نهجا نقله عنه الغرب و�سار يف نور خطوطه .و�أ ّدى اخرياً ر�سال ًة رائدة �سبق بها
القدي�س جوزف كوتلنغو والأب فاليغن� ،إذ � ّأ�س�س مدينة املحبة امل�شهورة بالبازلياد
 .فالقدي�س با�سيليو�س ر�سول ذاع منطقه يف كل امل�سكونة ،وا�شتهرت م�آثره عند
القا�صي والداين .
و�سار البا�سيليون يف خطى م�ؤ�س�سهم الر�سول العظيم ،فكانوا رجال الكني�سة
املدافعني عن حقوقها ،واملع ّلمني جلماعاتها والعاملني على ن�رش ر�سالتها على
الأر�ض .يكفي ان نذكر وقفة الرهبان يف حمنة الكني�سة ،ملّا ه ّبت عليها زوبعة
البدع وبدعة حماربة الأيقونات .تعدّ يف تلك احلقبة وحدها �أُلوفاً من الرهبان
ال�شهداء واملعرتفني باالميان� ،أمثال ثيودور�س ،ورومانو�س و�أثنا�سيو�س وغريهم.
ونراهم �أي�ضا ر�س ًال ممتلئني غرية وحما�سةّ ،
يب�شون الأمم ويذهبون �إىل البالد الوثنية
البعيدة  ،فو�صل البع�ض منهم كالقدي�سني متودیو�س وكریل�س �إىل بالد ال�صقالبة.
وملّا ّ
دك الأتراك عر�ش �أباطرة بيزنطية �سار البا�سيليون �إىل الغرب ،ف� ّأ�س�سوا االديار
يف رو�سيا جنوبي ايطاليا ،وكانت مدة طويلة من الزمن مع م�ؤ�س�سيها وامل�شاهري فيها
منائر ف�ضيلة وعلم  ،كما ال يزال �إىل اليوم دیر غرواتا فراتا.
نتكلم خ�صو�صا عن الر�سالة احل�ضارية التي قام بها البا�سيليون .فهم حفظة
العلم ،و�سدنة الكني�سة .يف �أديارهم ن�ش�أت االنغام البيزنطية ،و�أ�رشق الفن
البيزنطي وترعرع الرتاث الب�رشي .كم من الكنوز حافظ عليها الرهبان البا�سيليون،
هناك �أكدا�س من املخطوطات وااليقونات و�ألوف من املتاحف حتفل بها �أديار جبل
�آثو�س يف بالد اليونان ،ودير القدي�سة كاترينا يف جبل �سيناء و�سائر �أديرة وكنائ�س
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بالد اليونان ورو�سيا وال�رشق .فهي معامل ت�شهد على مدى االحقاب ب�أن الب�رشية
مدين ٌة للبا�سيليني بق�سط كبري من ح�ضارتها وتراثها .ان تاریخ �أعالم الفكر اليوناين
قد رقد مع غياب القدي�س يوحنا الدم�شقي والقدي�س �صفرونيو�س بطريرك �أور�شليم
والقدي�س مك�سيمو�س املعرتف .وكلهم من البا�سيليني .
البا�سيليون امللكيون اجلدد اتبعوا النهج نف�سه ،فكانوا ر�س ًال �إىل كل ان�سان،
حجر ،وكل مدماك يف بناء
ويف كل جمال ،ويف كل بلد .ميكننا الت�أكيد �أن كل ٍ
كني�سة طائفة الروم امللكيني الكاثوليك ،قد امتزج ب�أعراق البا�سيليني واختلط
بدماء �شهادتهم الزكية� .إن طائفة الروم امللكيني الكاثوليك وجدت معهم،
وترعرعت بف�ضل عملهم الن�شيط ،وما زالت تنعم بدفء حمبتهم وغريتهم،
ولذلك هي يف الوجود .ان الباين الأول للطائفة هو املطران افتیمو�س ال�صيفي،
م� ّؤ�س�س الرهبانية البا�سيلية املخل�صية ،والبطريرك الأول هو كريل�س طانا�س
البا�سيلي املخل�صي .وبعدهما تتابعت �سل�سلة البطاركة واال�ساقفة البا�سيليني.
فالرهبانية املخل�صية وحدها تعد ثمانية بطاركة وخم�سني �أ�سقفا .ونزيد على هذه
الطغمة املباركة �ألوفا من الكهنة والرهبان البا�سيليني الذين �ساروا من مدينة �إىل
مدينة ،ومن د�سكرة �إىل د�سكرة ،و�سط ا�ضطهاد ال مثيل له ،وحمالت م�سعورة من
االخوة امل�سيحيني �أنف�سهم ،ي�ؤ�س�سون طائفة الروم امللكيني الكاثوليك .ونذكر هنا
َع َر�ضَ ا �أن االكلريو�س العلماين ،مل يظهر �إىل الوجود �إال بعد ت�أ�سي�س �إكلرييكية
عني تراز �سنة  ،1811و�إكلرييكية القدي�سة حنة يف ال�صاحلية يف القد�س �سنة
.1882
يذكر التاريخ �أن البا�سيليني هم الذين قاموا بالر�ساالت الكربى يف الطائفة.
فاملخ ّل�صيون ذهبوا �إىل ديار بكر وبالد الكرج وایل حوران؛ وهم الذين ذهبوا
مع �إخوانهم ال�شويريني �إىل �رشقي الأردن .كما يذكر التاريخ �أي�ضا �أن البطريرك
ال�شويري تیودو�سیو�س الد ّهان عهد �إىل املخل�صيني بالقيام بر�سالة يف م�رص،
فذهبوا ،يتقدمهم رئي�سهم العام االب افتيمو�س م�شاقة لي� ّؤ�س�سوا هناك طائفة
�أ�صبحت مع الزمن م�رشقة االميان وافرة الرب واالح�سان .وال نتكلم عن ر�سالة
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الرهبان البا�سيليني يف بالد االغرتاب ،فقد حلق ه�ؤالء الر�سل باملهاجرين
ي� ّؤ�س�سون الرعایا ،ويبنون الكنائ�س ،وال يزالون حتى يومنا االكرثية ال�ساحقة يف
خدمة املغرتبني الروحية.
وحمل البا�سيليون ر�سالة القلم .امل� ّؤ�س�سون الأولون كانوا من �أعالم
ع�رصهم .فاملطران افتيمو�س ال�صيفي لُ ِقّب بقفة العلم واالب نقوالو�س �صايغ
كان �شاعرا جميدا .ال ميكننا تعداد رجال الفكر والقلم البا�سيليني امللكيني .يكفي
مراجعة تاريخ الطائفة للأب يو�سف �شما�س املخل�صي ،ملعرفة �أ�سماء �سل�سلة
ننوه فقط �إىل
ذهبية من الرهبان الذين خدموا الطائفة يف ر�سالة العلم والقلم ّ ..
مطبعة الآباء ال�شويريني التي ت�أ�س�ست بني �سنة  ،١٧٣٣ - ١٧٢٤والتي ا�شتهرت
بطبع �آالف الكتب الدينية والثقافية ،وكذلك مطبعة الآباء املخل�صيني يف بريوت
التي ت�أ�س�ست �سنة  1865وانتقلت �إىل دير املخل�ص �سنة  .1924ونذكر �أي�ضا �أن
املدر�سة البطريركية يف بريوت� ،أ�س�سها البطريرك غريغوريو�س يو�سف �سنة 1866
مب�ساعدة الأب جرج�س عی�سی ال�شويري .وكذلك الرهبانية ال�شويرية �أ�س�ست
�سنة  ١٨٩٨املدر�سة ال�رشقية يف زحلة .كم من الطغمات تخرج من مدار�س
البا�سيليني ،ويف معاهدهم االكلرييكية� .أن اخلدمات اجل ّلى التي �أ ّداها ه�ؤالء
للبالد وامل�ؤ�س�سات ت�شهد ان البا�سيليني كانوا وال يزالون من حملة لواء النه�ضة
الدينية والثقافية يف البالد امل�رشقية ..وللتدليل على ذلك �أي�ضا نذكر املجالت
التي �أ�صدرها البا�سيليون :الر�سالة املخل�صية  ،الوحدة يف االميان ،النحلة ،حياة
وعمل ،ال�رشقية وغريها من املجالت والدوريات التي �ساهمت يف ر�سالة الفكر
امل�سيحي يف ال�رشق.
نو ُّد من �صميم القلب� ،أن تتتابع وتتكامل هذه الر�سالة البا�سيلية ،وتلخ�ص
اقرتاحاتنا مبا يلي:
يف مكتبات الرهبانيات البا�سيلية كنوز ثمينة دفينة ،من املخطوطات والر�سائل
والوثائق .وقد حر�ص الأجداد الأماثل على احلفاظ عليها ،ون�سخها و�رشائها بعد
�أن �أُحرقت الأديار ،و�ضاعت الكتب بني �أيدي ال�سارقني واجلهلة .قد حانت
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ال�ساعة لنف�ض الغبار عن �أكدا�سها ون�رش فهار�سها والك�شف عن حمتوياتها .ففي
ذلك ت�ساهم الرهبانيات البا�سيلية م�ساهمة ُج ّلى يف تو�ضيح معامل تاريخ البالد
العربية ،خ�صو�صا م�رص و�سوريا ولبنان ،وتاريخ الطوائف ال�رشقية ويف تعزيز
الآداب العربية.
ثم نو ّد خمل�صني ان تتعزز اللغة العربية ،ف ُتد ّر�س �آدابها وتُن�رش �آثارها .بني
البا�سيليني جند �أعالما يف اللغة وال�شعر والبیان .ونذكر االب نيقالو�س �صايغ
ال�شويري ،واالب نقوال ابو هنا املخل�صي واالثنان علمان م�شهوران ،وجند
غريهم كثريين ممن بحثوا يف اللغة العربية ،وترجموا و�ساهموا يف النه�ضة الأدبية
العربية .فال بد لهذه الر�سالة �أن ت�شهر وتتتابع وتتكامل يف املدار�س البا�سيلية
واملعاهد الأكلرييكية خ�صو�صا �أن ر�سالة البا�سيليني امللكيني اليوم ت ّتجه �إىل خدمة
املحيط العربي.
كذلك نرغب يف تعزيز املعاهد الثقافية واالكلرييكية وامل� ّؤ�س�سات
االجتماعية التي هي يف عهدة البا�سيليني .مما ال �شك فيه �أن وجود طائفة الروم
امللكيني الكاثوليك ارتبط بوجود م�ؤ�س�سات با�سيلية كاملدار�س يف املدن والقرى،
واملعاهد الأكلرييكية وامل�ؤ�س�سات االجتماعية واملجالت والدوريات ،واليوم
نورد �أن نه�ضة طائفة الروم امللكيني الكاثوليك وانت�شارها يرتبط بوجود معاهد
با�سيلية رائدة ،تعمل على ن�رش الثقافة ،وتعزيز الدين ،وخدمة املجتمع� ،إذ �إنها
تنفع طغمات من الرجال خدمة الأوطان والطوائف وكل امل�ؤ�س�سات� .أن ر�سالة
البا�سيليني كانت دوماً خدمة النا�س كلهم يف كل حاجاتهم وتطلعاتهم .
جنهر بفكرة عزيزة على قلبنا وعلى قلب كثريین ،وهي ت�أ�سي�س معهد ديني
عايل ،على غرار معهد البلمند وجامعة الك�سليك ،بادارة البا�سيلني .بهذا نظن
تتعزّ ز وتنه�ض الطائفة ،لأن كل م� ّؤ�س�سة ال تعتمد على رجال فكر وعلم وال تتجه
اىل االخت�صا�ص ،وال تعهد �إدارتها �إىل رجال �آمنوا باحلقيقة و�أح ّبوها،هي م�ؤ�س�سة
مهددة باالنهیار .فر�سالة هذا املعهد هي تخريج رجال يتح ّملون م�س�ؤوليتهم يف
الكني�سة امللكية ،واملجتمع ب�ضمري حي ،وعلم غزير ،وتقافة وا�سعة.
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ثم ال بد من �إن�شاء جملة با�سيلية جامعة� .إن البا�سيليني امللكيني ،حملوا
يف القرون الثالثة الأخرية لواء الفكر امل�سيحي ،وعملوا لأجل انت�شاره بوا�سطة
جمالت با�سيلية م�شهورة ،وبوا�سطة كتب وكراري�س تتناول �ش ّتى املوا�ضيع .فال
بد من العمل على �إحياء الرتاث ال�رشقي والطائفي بوا�سطة جملة واحدة ُي�رشف
عليها البا�سيليون ،وهم الذين يقومون بحمل �أعبائها والتخطيط لها وتدبيج
مقاالتها .وهذا العمل ي�ستلزم طرح البعرثة ،فالبعرثة هي �ضياع للجهود والعمل
ال�صحيح.
من ال�رضوري جتديد احلياة الرهبانية البا�سيلية الن�سكية الكاملة ،ونقرتح
لذلك تخ�صي�ص �أحد الأديار البا�سيلية يتجمع فيه الرهبان ،من كل الرهبانيات
البا�سيلية امللكية الكاثوليكية ،ومن �سائر الرهبانيات واجلمعيات والفئات ،فيعملون
واع ومعرفة �صحيحة على ت�أ�سي�س فرع خا�ص للحياة الرهبانية الن�سكية،
بت�صميم ٍ
تتخطى �أطره الق�سمة البغي�ضة والتقاليد املتبعة ،وحتى بع�ض القوانني الب�سيطة،
ويعي�ش ه�ؤالء الرهبان وفقا لنهج احلياة الن�سكية الرهبانية ال�رشقية الكاملة .ان
هذه الأمنية قد نادى بها كثريون ،ومت ّنوا �أن تتحقق ،وقد عملوا على جت�سيدها
حفاظا على تراث �رشقي قد ا�ضمحل تقريباً يف امل�رشق العربي .ونحن نظن �أن
هذه املهمة هي واجب على البا�سيليني قبل غريهم ،فبني �صفوفهم فئة ترغب يف
االنزواء يف الأديار للتفرغ لل�صالة ،والت�أمل والعمل اليدوي والت�أليف ،على غرار
رهبان دير احلرف يف لبنان ورهبان دير تيزه يف فرن�سا.
خية لن�رش
ن�شدد �أخرياً على �إحياء الرتاث ال�شرقي اليوناين .نری مبادرات ّ
م�ؤلفات الآباء ال�رشقيني ،وقد �صدر البع�ض منها .فمن ال�رضوري �أن يقود هذه
احلملة البا�سيليون �أنف�سهم ،وبينهم �أعالم يف الالهوت والآداب واحلقوق
واخت�صا�صيون ال بد من �شهرهم كالنورعلى املنارة� .إن ترجمة بع�ض الكتب
من املجموعة ال�شهرية  Source chrétienneهي �أمنية غالية ،نرجو �أن يحققها
البا�سيليون ،ثم نرجو �أن حتوي برامج املعاهد الأكلرييكية والدينية ،درو�سا خا�صة
عن الرتاث ال�رشقي ،وعن الرتاث امللكي وهو غني جدا.
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خامتة
خطرت لنا يف الذكرى املئوية ال�ساد�سة ع�رشة لوفاة القدي�س
هذه بع�ض �أفكار
ْ
با�سيليو�س� .أردنا �أن نرجع بع�ض الأ�ضواء لهذا الذي ندعوه يف ق�سم النذور
«مو�س�سنا القدي�س با�سيليو�س
املفرو�ض يف فرائ�ض الرهبانيات امللكية الكاثوليكية ّ
العظيم» ..
يف � ٢آب ١٩٧٩

�أديرة يف دم�شق و�ضواحيها
وروح احلياة الرهبانية
�إعتاد الرهبان �أن ي�ش ّيدوا �أديارهم يف �أماكن منفردة �أو مرتفعة ،خارج املناطق
ال�سكنية ،لي�ستمتعوا بجمال الطبيعة والهدوء وال�سكينة .في� ّرسح النا�سك طرفه يف
املناظر اخلالبة ،التي حتمله على االرتقاء �إىل ربه ملناجاته .فكانت تلك الديارات
والن�ساك ،بيوت خلوة وعبادة وانقطاع اىل اهلل والت�أمل فيه وبجمال
للرهبان ّ
خملوقاته .وكان الن�صارى يق�صدونها �أيام الأعياد ،فت�صبح مو�ضع جت ّمع ولقاء.
أموها للتقرب ایل اهلل وال�صالة اليه ،ولزيارة قبور ال�شهداء والقدي�سني
كما �أنهم � ّ
املدفونني فيها .وملا كانت دم�شق تت�سم بروح بول�س الر�سول ،الذي �أم�ضى ثالث
�سنوات يف منطقة العربية (حوران وجوارها بالتحديد) ،اكت�شف الن�ساك
والرهبان فيها ارثاً روحياً ،كما �أنهم وجدوا غوطتها الغ ّناء ،و�سفوح جبل قا�سيون
ال�ساحرة ،ومرتفعات اجلبال املجاورة لدم�شق ،تفي بالغر�ض املن�شود� ،أي �إنطالقة
حلياة الكمال ،ف�أن�ش�أوا فيها �أدياراً عديدة � ،أقلها  ١٨ديراً كما ذكر ابن ع�ساكر ،ظل
البع�ض منها قائما اىل حقبة مت�أخرة ...
وت�شهد ظاهرة غريبة بعد الفتح ،مفادها �أن العرب امل�سلمني الفاحتني يف الع�رص
الأموي وما بعده ،قد �أبدوا للأديرة �إجما ًال وحلرمتها ،كل �إجالل واحرتام ،واهتمام
وعطف ،وتعاطف �أكرث منه للكنائ�س .وقد �شملها بع�ض اخللفاء بتقديرهم ،وبخا�صة
التابعة للمونوفي�سيني (اليعاقبة) .التي �أح�سنوا معاملتها وقتئذ ،لأن ال�رسيان كانوا
لهم �أعواناً على الروم يف الفتح ،فكانوا ينزلون فيها �إما للراحة �أو لال�ست�شفاء �أو
لال�ستئنا�س بعلم الرهبان و�أدبهم وطرفهم .ففي دير مران بجوار دم�شق نزل ك ٌل من
اخللفاء :يزيد بن معاوية ،وعبد امللك والوليد بن يزيد الثاين ...وفيه مات الوليد
بن عبد امللك ،وفيه كانت تقام �أعرا�س بني مروان .ويف دير حننیا بظاهر دم�شق قرب
معاوية بن ه�شام  ...وكان ال�شعراء يقتب�سون من الأديار موئ ًال للوحي وم�صدراً
للإلهام ،وكبار القوم مييلون �إليها ،وين�شدونها طلباً لراحة البال وك�أنها منتجعات...
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وتتحول مواقف بع�ض اخللفاء واحلكام
وتتغي الأو�ضاع
ويتقادم الزمن
ّ
ّ
والوالة على مر الع�صور ،وبحوث القالئل والغزوات (بخا�صة يف الغوطة
واملرج) واملعارك من تدمري وحريق ونهب ون�سف معامل الأديار والكنائ�س،
ناهيك عن العوامل الطبيعية �أهمها الزالزل .هذا ك ّله �أ ّدى �إىل هدم و اندثار
�سويت �أر�ضها ،مما
ودر�س املعامل ال�سكنية يف �ضواحي دم�شق والغوطة ،حتى ّ
جعل حتی مواقع الأديار جمهولة متاماً ،ب�شهادة ابن ع�ساكر .فال عجب �إذا كنا
ال جند � َّأي �أثر للأديار الكثرية� ،أللهم �إال �آثار ديرين �أو ثالثة بالأكرث ،ومل يبق
منها �إال الذكر والإ�سم� .إما يف مراجع م�ؤرخي الإ�سالم �أو يف اللوائح الكن�سية
�أو يف �شهادات متفرقة .وذكر ابن ع�ساكر (تاريخ مدينة دم�شق )٢/٧٨٢ ،يف
�أربا�ض دم�شق (خارج �أ�سوارها) :دير �إبن �أبي �أوفى (على طريق الك�سوة) ،دیر
جرجة بن قعرا (يف الغوطة) ،دير احلوراين (يف جبل قا�سيون فيه م�سجد) ،دير
حي ال�صاحلية ) ،دير ال�رسوري (جمهول املوقع) ،دير
الرهبان دير احلنابلة (يف ّ
�سمعان (يف جبل قا�سيون) ،دیر �شعبان (جمهول املوقع) ،دير �أبي العبا�س (يف
�سفح قا�سيون) دير م ّران الدير الغربي (يف �سفح قا�سيون مبو�ضع ق�رص ت�رشين
احلايل) ،دير الأو�سط (جمهول املوقع) ،دير بول�س (يف الغوطة يف ّ
�سكا )،
دير بونا يونّا (كان عند باب العمارة اليوم) ،دير احلكيم (�رشقي ال�صاحلية يف
ملعب املزرعة احلايل) ،دير الرهبان (خارج الباب ال�رشقي) ،دير رهبان الروم
(يظن يف جوار املرميية) ،دير الز ّراد (خارج الباب ال�رشقي) ،دير �شمال (�رشقي
ّ
البحرتني) ،دير �صلييا ،دير ال�سائمة ،دير خالد (مقابل باب العمارة اليوم) ،
دير القبلة (جمهول املوقع) ،دير الق�س (جمهول املوقع) ،دير مار �إليا�س (كان
يف داريا وفيها ثالثة �أديار �أخرى) ،دير مار مارون (لليعاقبة جمهول املوقع)،
دیر متى (بظاهر دم�شق ،جمهول املوقع) ،دير ميخائيل (بظاهر دم�شق جمهول
املوقع) ،دير الن�ساء (كان بجانب املرميية اليوم) ...وهناك �أي�ضا �أديار �أخرى
كثرية :دير بطر�س ،دير املاطرون (قرب دم�شق) ،دير بُ�رش (عند ُحجرية) ،دير
مار تقال ،دير القدي�س جاورجيو�س ،دير قانون ،دير املطران ،دير البل�سي ،دير
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بحدل ،دیر حليون ... ،ناهيك عن �أديار �صيدنايا ومعلوال ويربود وقارا ،ومار
مو�سی �رشق النبك وبلودان ،قرية دير ح ّنه (بني حينة وعني �شعرا)  ،دربُل (�أي
دير بول�س)  ...هذا وقد ا�شتهر الغ�سا�سنة ،ب�إقامة الأديار ،معتمدين يف بنائها
موا�ضع كثرية ال�شجر والريا�ض واملياه ( ...ملزيد من املعلومات راجع الأب د.
مرتي ،مو�سوعة بطريركية انطاكية ،املجلد � ،5ص ١٩٩-١٨٥؛ حم ّمد كرد علي،
خطط ال�شام6/4 ،؛ حبيب الز ّيات ،الديارت الن�رصانية يف الإ�سالم؛ د .قتيبة
ال�شهابي ،معجم دم�شق التاريخي �/1 ،ص .)314-٣٠٩
ّ
وجل ما بقي حتى اليوم ،بعد الرتميم والتجديد عرب الع�صور ،وي�ستحق
ت�سميته ديرا :دير ال�سيدة ودير القدي�س جاورجيو�س املحدث ب�صيدنايا ،دير مار
�رسكي�س ودير مار تقال يف معلوال ،ودير مار مو�سى احلب�شي املحدث يف النبك،
ودير مار يعقوب ّ
املقطع املحدث يف قاره  ...وكل ما �سوى ما �سبق بدم�شق
و�أربا�ضها اليوم ،هو جتاوز للدير مبعناه القدمي ال�صحيح ،الذي كان ي�ضم رهباناً
كرثاً يف حياة م�شرتكة.

ملحــــــق
احلياة الرهبانية
يف الكنائ�س الكاثوليكية يف �أوروبا ال�شرقية
ال تختلف احلياة الرهبانية يف الكنائ�س الكاثوليكية يف �أوروبا ال�رشقية ،عن
النمط الرهباين العام يف ال�رشق ،وال �س ّيما يف الكني�سة االرثوذك�سية ،ال بل �إن
الأديار الكاثوليكية ،هي عموماً فروع من االديار االرثوذك�سية ،انتقل بع�ضها �إىل
ال�رشكة مع روما مثل الكنائ�س ،التي دخلت يف هذه ال�رشكة.
لكن هذه االديار «الكاثوليكية» ،بد�أت ت�سري يف �أنظمتها الرهبانية ،ح�سب نظام
احلياة الرهبانية يف الغرب ،ال �سيما مع ظهور الت�رشيع القانوين ال�رشقي اخلا�ص
وتوجهت هذه الأديار عموماً �إىل النظام امل�شرتك ،و�إىل
بالكنائ�س ال�رشقية الكاثوليكيةّ .
العمل الر�سويل والرعوي والثقايف والعلمي واالجتماعي .هذا مع بع�ض مبادرات
نادرة ،حتاول �أن ت�ستعيد منط حياة الرهبان التوحدي الن�سكي التقليدي القدمي.
كني�سة اوكرانيا
نذكر هنا ما قامت به كني�سة رومانيا يف �أوكرانيا الغربية وغالي�سيا ،ال �س ّيما يف
كييف ...وهكذا ت�أ�س�ست رهبنة القدي�س با�سيليو�س الروتانية  -االوكرانية .وانطلق
الرهبان يف العمل الر�سويل االجتماعي على �أنواعه :مدار�س  -مطابع  -جامعات.
نذكر هنا بنوع خا�ص املرتوبوليت �أندره «�شيبت�سكي» ،الذي حاول عام 1904
�أن ُيعيد التقليد الرهباين املدعو «�ستوديت ) ،(Stouditeوهو التقليد الأبرز يف
الكنائ�س ال�رشقية االرثوذك�سية .وقد ازدهرت احلياة الرهبانية على عهد الراهب
اندره� ،شقيق املرتوبوليت �شيبت�سكي ،عام  .1929وعام  1944نُكِ ب هذا الدير،
ب�سبب احلروب واحلزب ال�شيوعي .وما تبقّى من الرهبان عا�شوا يف اخلفاء...
ولكن عام  1990ت�أ�س�س دير «�أونيف» ) ،(Univالذي يحاول ا�ستعادة التقليد
الرهباين الأ�صيل .وهو حمجة للم�ؤمنني.
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كني�سة الروم امللكيني الكاثوليك
تطورت احلياة الرهبانية يف الفرع الكاثوليكي الذي دخل يف �رشكة مع كني�سة
ّ
روما عام  ،1724من خالل الرهبانيات الرجالية والن�سائية ،التي تبعت النمط
الر�سويل ،وت�سري يف نظامها بالقانون اخلا�ص بالكنائ�س ال�رشقية الكاثوليكية.
وقد برزت بع�ض مبادرات وحماوالت للعودة �إىل النمط الرهباين الن�سكي
الأ�صيل (مذكورة يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب).
الكني�سة ال�شرقية يف جنوب �إيطاليا
احلياة الرهبانية يف جنوبي ايطاليا بد�أت قبل �شقاق  .1054وا�شتهرت منطقة
« َك َل ْبيا» ) (Calabriaب�أديارها ذات التقليد البيزنطي .وكانت عامرة باالديار منذ
القرن ال�ساد�س .ونذكر الراهب ال�شهري «نيل» (�أو نيلو�س) ،روزانو ،الذي �أدخل
النظام الرهباين «ال�ستودي» .ويذكر التاريخ وجود حوايل  300ديراً يف منطقة
كاالبريا يف القرون الو�سطى ،تتبع النظام الن�سكي التقليدي القدمي .التطور
التدريجي� ،إىل النمط الر�سويل ،و�إىل االندماج يف حياة املواطنني .وقد عمل
نيلو�س على تطوير هذه االديار من جنوب �إيطاليا حتى منطقة  ،Latiunقرب
روما .وكانت قمة هذا التطور الرهباين ت�أ�سي�س دير غروثا فراتا يف العام 1004
يف جوار روما .والذي ال يزال قائماً حتى الآن (وفيه ُر�سِ َم كاهنا البطريرك
غريغوريو�س الثالث حلام) .وال يزال الدير عامراَ برهبانه ،وال �س ّيما بالرتاث
الليرتجي (ن�صو�ص ومو�سيقى) ...وباملخطوطات ،ون�سخها .عمل على تطوير
هذا الرتاث الفكري الرهباين� ،أحد �أبناء الدير ال�شهري ،الكاردينال ب�ساريون،
وكان �سابقاً مرتوبوليت نيقية يف �أوا�سط القرن اخلام�س ع�رش .وهو من كبار دعاة
ا�ستعادة ال�رشكة مع كني�سة روما.
لكن احلروب ،وت�أثري الطق�س الالتيني والالهوت الكن�سي املركزي ،ال �س ّيما
بعد جممع ترانت� ،ساهم يف انحطاط هذه االديار وزوالها مع الوقت.
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ابتداء من العام � ،1882شهد دير غروتا فراتا نه�ضة رهبانية ،مت ّيزت باال�صالة
الرهبانية ،وباتّباع الرتتيبات الليرتجية اخلا�صة بتقليد الق�سطنطينية.
يبقى دير غروتا فراتا ال�شاهد الوحيد (ب�أ�سف) للحياة الرهبانية ال�رشقية،
ولالديار التي كانت تعج بها �إيطالية اجلنوبية ،وجزيرة �صق ّلية ،وحتى �إ�سبانية.
ختام
يف ختام هذه «اجلغرافية الرهبانية» للأب الراهب اليزه ،نتحقق من الطابع
الرهباين ،لل�رشق عامة ،وللحياة الكن�سية يف ال�رشق والغرب ...كنائ�سنا ،قرانا،
مدننا ...عمرت بالرهبان واالديار ...ومل يكن الرهبان غرباء عن تاريخ الكني�سة،
عن طقو�سها و�صلواتها ،وجمامعها ،وم�سريتها الالهوتية والعقائدية ،وعن
خمتلف �أحداث حياة الكني�سة ...ال بل نقر�أ يف تاريخ الكني�سة �أن عدداً كبرياً من
البطاركة واملطارنة يف ال�رشق والغرب ،ال �س ّيما يف القرون الأوىل للم�سيحية،
ن�سكوا �سنوات كثرية وكانوا رهباناً...
املتوحد ،ي�ستوحي من عالقته مع اهلل،
املتن�سك،
ّ
وهكذا فالراهب القدي�س ّ
ٍ
طاقات قوية ممتازة ،خ ّالقة ،من املحبة للقريب ...من الت�ضامن مع كل �إن�سان،
ال �س ّيما املحتاج والفقري واجلائع والغريب واملت�أمل نف�ساً وج�سداً ...ال بل امتاز
الرهبان والقدي�سون مبحبة القريب ،وبامل�شاريع والن�شاطات االجتماعية والثقافية
والف ّنية ،والعلم ّية ...على �أنواعها...
املقد�سة،
الراهب �أو ًال و�آخراً ،يحقق مطلب ي�سوع وبرنامج تعاليمه الإلهية ّ
واالن�سانية الواقعية ...حيث يقول� :إحمل �صليبك واتبعني ...واطلبوا �أو ًال
ملكوت اهلل وبره ،وهذا كله ُيزاد لكم...الذي �سيديننا على املحبة ال�شاملة،
التي هي �إ�سم اهلل .اهلل حمبة! وبهذا يعرف النا�س �أنكم تالميذي� ،إذا كنتم حت ّبون
بع�ضكم بع�ضاً ...وهو الذي اخت�رص برنامج حياته وب�شارته واجنيله�« :أتيت لكي
تكون لهم احلياة ...وتكون لهم بوفرة ،و�أف�ضل» (يوحنا )10 : 10
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يف ال�شرق امل�سيحي

بقلم
الأب اليزيه

مقدمة املرتجم
أعجبت بكتاب الراهب �إليزه مارزن ،وهو من رهبان دير يوحنا يف ال ّربية،
� ُ
الذي � ّأ�س�سته يف القد�س (عام  ،)1982بطلب من املثلث الرحمة ،البطريرك
مك�سيمو�س اخلام�س حكيم .وقد ت�أ�س�س فرع له يف فرن�سا) .وب�سبب ظروف
ال جمال لذكرها هنا� ،أ�ضط ّر الرهبان �أن يغادروا دير القدي�س يوحنا يف الربية،
وهو ب�إدارة الفرن�سي�سكان ،ويرتقي �إىل القرن احلادي ع�رش املوجود يف بلدة عني
كارم قرب القد�س .وعلى �أثر �إعادة �إعمار املقر البطريركي يف عني تراز (عام
�ساعدت رهبان مار يوحنا ،لكي ي�ست�صلحوا غرفاً قرب املقر البطريركي
.)2004
ُ
ويعي�شوا فيه .واليزه هو �أحدهم .هذه الدرا�سة حول جغرافية احلياة الرهبانية يف
ال�رشق هي ثمرة �أبحاث علمية ،وزيارات ميدانية لكثري من االديار املذكورة يف
هذه الدرا�سة .ن�شكره على هذا الكتاب وعلى م�ساهمته لن�رش مقاالت منه يف
هذه املجلة.
يف هذه الدرا�سة �سن�ستعر�ض �أو�ضاع احلياة الرهبانية يف ال�رشق امل�سيحي،
�إ�ستناداً �إىل كتاب 1الراهب �إليزه  ،حول احلياة الرهبانية يف ال�رشق .وهي �أبحاث
مقت�ضبة� .أحببنا �أن نقدِّ مها باخت�صار لق ّراء هذه املجلة� .شاكرين الراهب اليزه
امل�شوقة ،امل�ستندة على كثري من الزيارات امليدانية للأديار...
على درا�سته ّ
ترجمة واقتبا�س
البطريرك غريغوريو�س حلام

 - 1عنوان الكتاب Hiéromoine Elisée, le monachisme d’Orient, Les éditions du Cerf 2017

جغرافية احلياة الرهبانية يف ال�رشق امل�سيحي

231

احلب�شة
ال تزال احلياة الرهبانية مزدهرة يف �أيامنا احلا�رضة .فالأديار منت�رشة يف كل
مناطق احلب�شة ،ب�أحجام خمتلفة .والرقم احلايل الر�سمي هو ثمامنئة ديراً...
�سنكتفي ب�إعطاء معلومات حول الأكرث �شهرة يف احلب�شة.
 - 1دير دبري دامو :يقع هذا الدير يف املنطقة احلدودية بني احلب�شة و�أريرتيا،
يف �شمال احلب�شةّ � .أ�س�سه يف القرن ال�ساد�س ،رئي�س الرهبان الت�سعة الذين �أتوا
ني هذا الدير على مرتفع جبلي �صخري
من م�رص لين�رشوا امل�سيحية يف احلب�شة .بُ َ
عالٍ  .كني�سة هذا الدير هي الأكرث ِق َدماً بعد كاتدرائية �أك�سوم .منظره من الطائرة
هو مظهر قرية رهبانية ن�سك ّية ،وفيها قاليل كثرية ل�سكن الرهبان .وهذا هو
النموذج التقليدي للمنا�سك الرهبانية التوحدية.
موقعه اجلغرايف الطبيعي ،حما ُه �أمام تق ّلبات االو�ضاع ال�سيا�سية املح ّلية
والعاملية .ومع ذلك فقد هدمته امللكة اليهودية «يهوديت» يف القرن العا�رش ،منهية
بذلك �ساللة ملوك �أك�سوم .وعام � 1557إجتاح الدير البا�شا الرتكي «�أوزدمري»،
ف�أحرق الكني�سة وقتل الرهبان .وتع ّر�ض الدير لهجمات �أخرى,
لهذا الدير �أهمية كربى يف الكني�سة احلب�شية .ومنه تخ ّرج م� ِّؤ�س�سا �أديار حب�شية
�أخرى ،وهما :يا�سو�س ُم َوا ،وتقال هيمانون.
 - 2دير القدي�س ا�سطفانو�س ال ُب َح ْية :وا�سمه باللغة احلب�شية ِد ْب ِر هايك
ا�سطفانو�س� .أُ ِّ�س�س الدير يف القرن التا�سع ،على جزير ٍة يف بحرية «هايك».
املتوحد ال�شهري «يا�سو�س» ،الذي رئ�سه
وا�شتهر هذا الدير خا�صة بالراهب
ِّ
حوايل العام  .1250وكان له دور كبري يف ال�ساللة «ال�سليمانية» منذ العام .1270
وب�سبب دوره الهام يف تاريخ احلب�شة� ،أ�صبح رئي�س هذا الدير عرب التاريخ ،رئي�س
جميع �أديار ورهبان احلب�شة .ويف الواقع رئي�س الكني�سة احلب�شية .لهذا الدير
عد من �أكرب م ّالكي العقارات يف املنطقة.
امالك �شا�سعة ،و ُي ُّ
وا�شتهر الدير بت�أثريه الفكري .ويحتوي على مكتبة غن ّية جداً ،ترتقي �إىل
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القرن الثالث ع�رش ،وفيها خمطوطات وترجمات دينية ،ال �س ّيما من اللغة العربية.
ومن هذه املدر�سة الرهبانية تخ ّرج كبار الهوتيي الكني�سة احلب�شية .وتع ّر�ض
لهجمات بربرية من الأمري الرتكي «�أحمد غران» عام  .1531حال ّياً اجلزيرة مت�صلة
بالأر�ض .ويقوم عليها دير للرهبان و�آخرللراهبات.
 - 3دير دبري ليبانو�س� :أُ َ�س�س هذا الدير عام  1284الراهب امل�شهور
«تقال  -هيمانون» .وهو قائم على بُعد  120كلم من �أدي�س �أبابا ،على نهر فرعي
من النيل الآزرق .يعترب هذا الدير ،الدير ال ّأم ملجموعة من الأديار يف املنطقة،
ال �س ّيما منذ القرن اخلام�س ع�رش .وبقرب الدير ،مغارة كانت من�سكة امل�ؤ�س�س
تفجر من املغارة نبع ماء
همايون ،الذي كان ميار�س حياة ن�سكية قا�سية جداً .وقد ّ
�شعبي وا�سع جداً.
عجائبي ،وهو مو�ضوع � ٍ
إكرام ٍّ
«ال�سبتني» ،هذه النظرية
وت�أثر تاريخ الدير باخلالف �أو النزاع حول نظرية َّ
تعترب �أن ال�سبت هو مو�ضوع �إكرام مثل الأحد .وكان هذا الدير مع النظرية
التقليدية ال�شاملة حول �أهمية الأحد دون ال�سبت بينما كان دبري دامو مع
النظرية الأخرى .وكان الراهب ورئي�س الدير «تقال هيمانون» املدافع عن النظرية
الكن�سية التقليدية حول �أه ّمية الأحد الفريدة ،لأنه يوم قيامة ال�سيد امل�سيح� .أثار
هذا املوقف غ�ضب «الأمرباطور الالهوتي زارا يعقوب» ،املنا�رص للنظرية
ون�صب ذاته املدافع عن الإميان .وعزل
وحد اململكة احلب�شيةّ ،
الأُخرى .وكان قد ّ
الراهب تقال هيمانون .وعلى الأثر �أ�صبح رئي�س هذا الدير ب�أمر امللك ،رئي�س
الأديار احلب�شية كلها حتى ا�ستقالل الكني�سة احلب�شية عن الكني�سة القبطية عام
 .1959وانتهت �أه ّمية و�سلطة رئي�س دير البحرية.
عام  1532اجتاح الدير الأمري الرتكي «�أحمد غران « ،وقتل رهبان الدير عن
بكرة �أبيهم! وتع ّر�ض الدير ملوجة �أخرى من الدمار عام � ،1937أثناء النزاعات
املح ّلية وال�سلطة الإيطالية امل�ستعمرة .وقتل �أثناء هذه النزاعات �أكرث من ثالثمئة
�شخ�ص بني رهبان و�سواهم.
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حال ّياً مل يعد رئي�س الدير يتمتع ب�سلطة �أ�سالفه .ومع ذلك فال يزال هذا الدير
جداً يف الكني�سة احلب�شية .و ُيح َّرم دخول الن�ساء
قائماً ،و ُيعترب مركزاً الهوت ّياً مهماً ّ
�إليه ،كما هو احلال يف �أديار �أخرى �رشقية ،مثل دير القدي�س �سابا يف فل�سطني،
و�أديار جبل �آثو�س.
 - 4دير ماهريي �سيال�سيه :يقع هذا الدير يف منطقة نائية ن�سبياً ،غري
م�أهولة ،قرب احلدود مع ال�سودان ،يف مقاطعة غندارُ .يعترب الدير قلعة
للتقاليد الرهبانية الأ�صيلة والن�سكية املت�شدِّ دة .ويعتربه البع�ض ن�سخة حب�شية
عن جمهورية جبل �آثو�س!
ُيعترب رهبان هذا الدير �أن ت�أ�سي�سه مرتبط بتاريخ دخول امل�سيحية �إىل احلب�شة.
وال يزال قائماً ،بالرغم من النزاعات املتع ّلقة مبوقعه اجلغرايف مع ال�سودان .هكذا
ف� ّإن املهدي ال�سوداين قتل جميع رهبان الدير يف هجوم بربري عام .1866
�إن قوانني وتقاليد الدير على ما هي قدمية ِب ِق َد ِم الدير .ومل يطر�أ عليها �أي
تغيري مع الزمان .ت�أ�س�س الدير بجماعتني رجالية و�أُخرى ن�سائية .ولكن ما ع ّتم �أن
انف�صلت الفئتان الواحدة عن الأُخرى.
دير الرهبان منف�صل متاماً عن الراهبات ،ال بل عن كل ما ميكن �أن يكون له
عالقة باجلن�س الآخر .وهذا الأمر ينطبق ب�رصامة �شديدة عن كل مظاهر احلياة.
الأمثلة فريدة بهذا املو�ضوع :ممنوع دخول الن�ساء .ممنوع تواجد احليوانات
الأُنثى حتى احليوانات املنزلية الأليفة .فقط ُي�سمح تواجد القطط املخ�ص ّية! نظام
بت�شدد وبدون � ِّأي ا�ستثناء! امل�رشوب املخ ّمر ممنوع مهما
الأكل والغذاء نباتي ّ
لعمل ٍ
�شاق يف �أمالك الدير ال�شا�سعة .وال يحقّ لهم
كان نوعه .ويخ�ضع الرهبان ٍ
ملكية � ّأي �شيء .والطاعة للرئي�س مطلقة ،وال ت�سمح ب�أي اعرتا�ض على �إرادة �أو
�أوامر الرئي�س.
وال�شدة يف النظام الرهباين ،ف� ّإن هناك �شبان
والدقة
ّ
وبالرغم من هذه الق�ساوة ّ
ورجال يق�صدون هذا الدير .وت�سود الدير ب�ساطة ومرونة يف التعامل بني الرهبان
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ومع الر�ؤ�ساء .ال بل ينعم الدير بجاذبية خا�صة لدى امل�ؤمنني ور ّواد الدير.
وهكذا ميكننا �أن نعترب دير «ماهريي �سيال�سيه» ،م�ستودعاً حافظاً �أميناً للحياة
الرهبانية الأ�صيلة القدمية التقليدية!
م�صر
احلياة الرهبانية يف م�رص ،لها تاريخ قدمي جميد .البع�ض يظنون �أن احلياة
تطور وحيوية احلياة الرهبانية يف
الرهبانية يف �أزمة .ولكن هذا الظن ينق�ضه واقع ّ
م�رص .بالطبع احلياة الرهبانية لي�ست اليوم كما كانت عليه يف ق ّمته التاريخية يف
القرن ال�ساد�س ،حيث كان جممل عدد الرهبان والراهبات ي�ساوي �أربعة باملئة من
ولكن تبقى احلياة الرهبانية ميزة فريدة يف الكني�سة
جممل �سكان م�رص �آنذاك! ّ
القبطية ،ال بل يف العامل امل�سيحي!
 - 1دير القدي�س بول�س :يقع دير القدي�س بول�س بقرب البحر الأحمر،
حوايل  130كلم من قناة ال�سوي�س ،يف منطقة جبلية تُذ ِّكر مبناظر اجلبال حول دير
�سيناء .و ُين�سب ت�أ�سي�سه �إىل القدي�س بول�س الثبيبي (�أو ال�صعيدي) ،وهو راهب
معا�رص للقدي�س �أنطونيو�س �أبو الرهبان .هذا ما �أورده القدي�س �إيرونيمو�س عن
حياة هذين الراهبني النا�سكني ال�شهريين.
يكون جممعاً
هند�سة هذا الدير �شبيهة مبجمل الأديار الن�سكية امل�رصية .الدير ّ
داخل جدران مبثابة �أ�سوار ،ويف الواجهة برج مرتفع هو مبثابة موقع دفاعي عن
الدير �أمام هجمات الل�صو�ص .املنا�سك والبنايات داخل ال�سور موزّعة بطريقة
تطور ومنو الدير وعدد الرهبان
ع�شوائية ،وقد منت بدون هند�سة ُم�سبقة ،ح�سب ّ
والن�ساك
والن�ساك .والنواة الأ�سا�سية كانت جمموعة �أكواخ ل�سكن الرهبان
ّ
ل�سد حاجات
الأوائل .وتوجد داخل الدير ينابيع �صغرية �شحيحة ،لكنها كافية ّ
الدير .بُنيت الكني�سة الأوىل كامتداد ملغارة كانت قالية �أو من�سكة القدي�س بول�س
م� ّؤ�س�س الدير.
دير القدي�س بول�س يتم ّيز بالب�ساطة والفقر ،وال يزوره امل�ؤمنون كما يزورون
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باقي الأديار ،ب�سبب بُعده يف ال�صحراء .وحال ّياً ي�سكن فيه حوايل  70راهباً
نا�سكاً ،بع�ضهم يعي�ش عي�شة انفرادية يف ُمغر معزولة ،والآخرون يعي�شون حياة
م�شرتكة.
يروي الراهب اليزه م�ؤلف هذا الكتاب� ،أنه التقى براهب نا�سك من رهبان
هذا الدير ،ي�شبه الرهبان املتبالهني لأجل امل�سيح ،املعروفني يف تاريخ الرهبان
ال�رشقيني .وقد خرب فيه حقيقة وريثاً لآباء ورهبان الربية ،القدامى ،ويتم ّيز بتمييز
الن�ساك القدامى ال تزال
الأرواح والأفكار عند زائريه ...وهذا يعني �أن مواهب ّ
حية حتى اليوم.
 - 2دير القدي�س �أنطونيو�س :هذا الدير هو ت�ؤام مع دير القدي�س القدي�س
بول�س .ويقع على م�سافة حوايل  40كلم من دير القدي�س بول�س ،يف قلب
ال�صحراء ،باجتاه الغرب .وقد بُني قرب املكان الذي ن�سك القدي�س �أنطونيو�س
فيه قبل وفاته .وهو يف �أ�سفل اجلبل الذي يقوم الدير يف منحدره .وهو كناية عن
�صخري متع ّرج ،على بعد حوايل  20دقيقة من
مغارة ميكن الو�صول �إليها بدرج
ّ
�شعاع ٌ
�ضئيل
�أ�سفل اجلبل .املغارة عميقة ّ
جداً ،ومدخلها ي�شبه خندقاً �ض ّيقاً يدخله ٌ
جداً .وك�أن هذه املغارة ق ٌرب �أو َرحِ ٌم ،يعي�ش النا�سك يف داخله ،وك�أنه قرب ال�س ّيد
يتحول الراهب �إىل
امل�سيح .ويف داخل هذا القرب ويف � ِّرس املوت عن العاملّ ،
�شعرت به لدى
حيا ٍة جديدة ،وي�شرتك بقيامة امل�سيح ،لي�صبح �إبن القيامة! هذا ما
ُ
زيارتي لهذه املغارة!
تطور الدير من منا�سك متف ِّرقة ،عا�ش فيها تالميذ القدي�س �أنطونيو�س،
هنا �أي�ضاً ّ
يحول ال�صحراء �إىل
�إىل دير كبري ،يرويه والأمالك الوا�سعة ،حوله ُ
نبع ماءٍ غزير ّ
جنة .وتالميذ �أنطونيو�س ين�سبون وجود هذا النبع �إىل �أُعجوبة �أجراها القدي�س
نف�سه.
حفريات ت�شري �إىل معامل �أو م�صانع ن�سكية ،ترتقي �إىل القرن
جريت
ٌ
م�ؤخراً �أُ ْ
الرابع .الكني�سة احلالية ترتقي �إىل القرن الثاين ع�رش� .أما الر�سوم اجلدرانية
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يف داخلها ،فهي من القرنني ال�سابع والثامن .ونرى فيها ت�أثري الفن اجلدراين
البيزنطي مع احلفاظ على خ�صو�صية الفن القبطي .هذا ما نراه يف ل�ؤل�ؤة الدير
وهي جدرانية حنية الهيكل ومتثِّل امل�سيح «ال�ضابط الكل» (باندوكراتور) املت�أثر
جدرانيات كنائ�س يف كاتالونيا يف �إ�سبانيا...
ب�سفر الر�ؤيا ،وت�شبه
ِ
تطور الطرقات يف ال�صحراء امل�رصية ،وو�سائل النقل املعا�رصة� ،إزداد جداً
مع ّ
احلجاج وامل�ؤمنني من م�رص ومن خارجها .ولهذا بنى الرهبان �أماكن خا�صة
عدد ّ
احلجاج� ،أثناء �إقامتهم يف الدير.
لت�أمني �إقامة ّ
 - 3دير الأنبا مقار (�أو مكاريو�س) :على �أن نُ�س ّمي هذا الدير �أنه «�صحراء
املمتدة من اال�سكندرية غرباً �إىل القاهرة جنوباً .ويقع يف
ال�صحارى» امل�رص ّية ّ
قلب هذه ال�صحراء التي متتد على م�ساحة  150كلم! وكان من ال�صعب جداً
الو�صول �إىل موقع الدير .وقد كرثت الأديار يف هذه ال�صحراء ،ودير الأنبا مقار
هو يف اجلزء الأ�سفل من هذه ال�صحراء.
�شفيع هذا الدير هو الأنبا مقار� ،أو القدي�س مكاريو�س امل�رصي� ،أحد كبار
الن�ساك يف ال�صعيد امل�رصيُ .و ِل َد حوايل �سنة
مع ّلمي احلياة الن�سكية ،وزعماء ّ
 300ورقد عام  ،390وله ت�سعون �سنة من العمر ،ق�ضى منها �ستني �سنة يف الن�سك.
وحتول منظر هذه ال�صحراء ال�شا�سعة ،التي كانت
تغي ّ
بالطبع اليوم ّ
م�شهورة بوجود بحريات «القطرون» �أو «النطرون» ،فيها بكرثة .ومن هنا �إ�سم
املنطقة والأديار فيها� :أديار وادي النطرون ،وتخرتقها اليوم «طريق ال�صحراء»
االوتو�سرتاد ،تربط اال�سكندرية بالقاهرة ،وعلى جوانبها ج ّنات خ�ضراء وب�ساتني
حتولت ال�صحراء ،رهبان ّيا و َمدَ ن ّي ًا وعمران ّي ًا ،من �صحراء
جميلة! ...وهكذا ّ
�إىل مدينة!
التطور يعود �إىل دير القدي�س مقار (مكاريو�س) ،الذي
والف�ضل يف هذا ّ
ُتيط مبحوره ،وعلى م�سافات �شا�سعة ،الب�ساتني واملزارع و�أ�شجار النخيل...
و�سط مناطق رملية حارقة ...والف�ضل الأكرب يف ذلك ،هو لوجود وعمل الرهبان
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الأقباط الزراعي النموذجي يف هذه ال�صحراء!
يتم ّيز هذا الدير عن باقي �أديار املنطقة بهند�سة فن ّية ،ونظام معماري جميل .يف
قلب الدير الربج ،والكني�سة الكربى ،وحولها معابد �أو كنائ�س �صغرية متداخلة،
والن�ساك .وقد �أ�ضيف �إليها جمموعة من
لأنها بُنيت ح�سب ّ
تطور عدد الرهبان ّ
الأبنية احلديثة ،ال �س ّيما املائدة واملكتبة .ويزنِّر الدير جدار رائع ،يحيط «بقاليل»
�أو غرف و�سكن الرهبان ،وهم حال ّياً حوايل  120راهباً ونا�سكاً .قالية النا�سك �أو
الراهب ب�سيطة جداً :غرفة �صغرية  -معبد �أو كابيال  -وغرفة عمل ودر�س و�أي�ضاً
حمام! هذه الهند�سة ت�سمح للراهب �أو النا�سك� ،أن يعي�ش حياة م�ستق ّلة ،حتت
�إ�رشاف الأب الروحي ،وي�شرتك �أي�ضاً يف حياة �إخوته الرهبان .وهكذا يق�ضي
الراهب الوقت الأكرب من حياته يف هذه الق ّالية.
دير الأنبا مقار ُيعترب يف م�رص ويف الكني�سة القبطية النموذج الأمثل لتجديد
احلياة الرهبانية على كل الأ�صعدة وخمتلف القطاعات :الروحية والفكرية
والطق�سية الليرتجية ،مع االنفتاح على العامل املعا�رص واحلفاظ على التقليد
الرهباين الأ�صيل.
 - 4دير ال�سريان :يف املنطقة
املدعوة ( )Scétéيف التاريخ ،تقوم �أربعة �أديار
ّ
ال تزال قائمة وعامرة باحلياة الرهبانية ،وهي :دير الأنبا مقار  -دير الأنبا بي�شوي -
دير الربامو�س وتو�أمه دير ال�رسيان (�أو دير ال�سوريني) البعيد بع�ض مئات الأمتار
عن دير الربامو�س.
دير ال�رسيان هو الأجمل والأكرث �إتقاناً هند�سياً عن الأديار الأربعة املذكورة.
وا�سمه �آت ب�سبب الرهبان ال�سوريني ،الذين عا�شوا فيه من القرن التا�سع �أو العا�رش
وحتى ال�ساد�س ع�رش .وقد امتاز ه�ؤالء الرهبان ال�رسيان بن�شاطهم الفكري .وقد
جمعوا على مدى ال�سنني الطويلة جمموعة من املخطوطات ال�رسيانية القدمية،
رئي�سا للتعرف على احل�ضارة ال�رسيانية
التي تبقى حتى �أيامنا هذه م�صدراً ً
وتاريخها.
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مع مرور الزمان وب�سبب ن�شاط باحثني يف الثقافة ال�رسيانية ،ومنهم ال �س ّيما
الع ّالمة املاروين يو�سف ال�سمعاين ،فقد توزّعت هذه املخطوطات الثمينة يف
مكتبات حا�رضة الفاتيكان ،واملتحف الربيطاين ،واملكتبة الوطنية يف باري�س...
و ُيحكى �أن زورقاً �صغرياً حم ّم ًال بهذه املخطوطات يف طريقها من الدير ،قد غرق
يف مياه النيل ،مما ت�س ّبب بخ�سارة ج�سيمة يف هذا املجال! وهذا هو ثمرة هذه
«القر�صنة الثقافية»! �أما كان من الأجدى� ،أن يقوم العلماء بدرا�سات حولها
يف الدير نف�سه! ...وهذا لي�س بالأمر ال�سهل املنال!...
امليزة الأخرى لدير ال�رسيان ،هو الر�سوم املوجودة فيه .هذا ما نراه يف كني�سة
الدير الكربى ،وهي على ا�سم والدة الإله ،حيث جند جمموعة من اجلدرانيات
املت�أثرة بالفن البيزنطي والقبطي ،وحتى الغربي من القرون الو�سطى .ومتثّل هذه
اجلدرانيات �أهم �أ�رسار اخلال�ص ،ال �س ّيما املرتبطة مبرمي العذراء .وهي متثّل كنزاً
تراثياً عاملياً.
فل�سطني
 - 1دير القدي�سة كاترينا يف �سيناء :بالرغم من وجود هذا الدير يف م�رص
جغرافياً ،ف�إنه مرتبط باحلياة الرهبانية يف فل�سطني ،بالن�سبة مليزاته الرهبانية ولطابع
عالقته الالهوتية مبجمع خلقيدونية امل�سكوين الرابع ،وبجن�سيات رهبانه العاملية.
موقع دير القدي�سة كاترينا فريد .فهو يرتفع على �ألف وخم�سمائة واثنان
وع�رشون مرتاً (  1528م) .وهذا مناخ منا�سب للمخطوطات املكتوبة على ورق
الربدى (بابريو�س) �أو على اجللود .من جهة �أُخرى ف�إن الأ�سوار العالية التي �أقامها
الأمرباطور يو�ستينيانو�س حول الدير ،حماه من احل�صارات ،والنهب ،والهدم،
هدمت �أدياراً كثرية يف ال�رشق ،مبا فيها مكاتبها التاريخية
واحلرائق ...التي ّ
الثمينة!
من جهة �أخرى ف�إن الفتح العربي الإ�سالمي ،حما الدير من حرب الإيقونات
التي قام بها الأباطرة البيزنط ّيون ،ومل ت�صل �إىل هذا الدير.
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داخل الدير ي�شبه يف هند�سة الأبنية وقاليل الرهبان� ،سوقاً �رشقية ،بعيدة
عن هند�سة الأديار ال�رشقية �أو الغربية! كني�سة الدير الكربى لها هند�سة بازيليك
كال�سيكية ،برواقها الرئي�سي ،مع رواقني حوله ،حتملها �أعمدة �صخر ّية ج ّبارة مع
خ�شبي� .أما زينة الكني�سة فهي فريدة! من ذلك �إيقونة اجلدرانية التي متثّل
�سقف
ٍّ
ي�سوع �ألإله ال�ضابط الكل ،وهي من القرن ال�ساد�س ،حيث مالحمه ت�شبه التماثيل
امل�رصية القدمية!
يف احلن ّية جدرانية رائعة متثِّل جت ّلي ال�سيد امل�سيح ،وكان هذا الدير ُيدعى دير
التج ّلي حتى القرن التا�سع ،هذه اجلدرانية متثِّل التكامل يف التدبري اخلال�صي ،بني
العهدين القدمي واجلديد ،من خالل وجود مو�سى و�إيل ّيا يحيطان بال�سيد امل�سيح.
املقد�س يروي لنا حادثة ظهور اهلل ملو�سى و�إيل ّيا ،على اجلبل
مع العلم �أن الكتاب ّ
الذى ترتفع ق ّمته العالية فوق الدير! من جهة �أخرى ف� ّإن جت ّلي الإن�سان �أو ارتفاعه
وت�أ ّل َق ُه ،هو يف الروحانية الرهبانية ال�رشقية ،الغاية وثمرة الن�سك الرهباين!
حب �أن �أُ�شري �إىل خمطوطة هي
لقد تك ّلمنا عن مكتبة الدير ،ولك ّني �أُ ُّ
الرقم  14يف جمموعة املخطوطات ال�رسيانية� .إن حمتوى هذه املخطوطة تعبري
رائع لإ�شعاع هذا الدير الفريد ،وللروح امل�سكونية وال�شمول ّية التي تتميز بها
الأديار واحلياة الرهبانية .هذه املخطوطة حتتوي على م�ؤلفات روحية من التقليد
ال�رسياين امل�رشقي ،من�سوبة �إىل رهبان منهم �إ�سحق النينيفي ( )Niniveمن
نينوى؛ ويوحنا داالياتي ...وهناك مقالة مرتجمة من اللغة الالتينية للقدي�س يوحنا
كا�سيانو�س؛ ومقاله مرتجمة من اليونانية ،وهي للقدي�س غريغوريو�س النزينزي!
منوعة عن الفال�سفة اليونان القدامى ،مرتجمة
وبالإ�ضافة �إىل جمموعة مقاالت ّ
�إىل اللغة ال�رسيانية!...
اليوم هناك خطر لي�س له مثيل ،ومل يكن له �سابقة يف حياة الأديار
حتولت
احلجاج والز ّو
القدمية� :أال وهو هجوم �أو غزو ّ
اروال�سواح! ...وهكذا ّ
ّ
جلو هذا الدير
القاليل الرهبانية القدمية� ،إىل فنادق ،ومنها باذخة جداً وغري منا�سبة ّ
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التاريخي! لكن الرهبان يحاولون الت�أقلم مع هذا الواقع ،وذلك �أنهم يح�رصون
لل�سواح ،يف �ساعات الظهر احلا ّرة ،حيث يالزم الرهبان قالليهم
�أوقات الزيارة ّ
�أو غرفهم!
 - 2دير القدي�س �سابا :ميكن �أن نعترب فل�سطني ،وال �س ّيما «�صحراء
يهوذا» واح ًة وا�سع ًة من الأديار ،ت�شبه جمموعة الأديار امل� ّرصية .فقد كانت هذه
املنطقة عامرة �أو مزروعة بالأديار يف العهد البيزنطي ،يف القرن ال�ساد�س .ومل
يبق منها اليوم قائماً وم�أهو ًال �إ ّال �أربعة ،وهي :دير القدي�س �سابا  -دير القدي�س
جاورجيو�س كوزيبا  -دير القرنطل املُطل على �أريحا  -والقدي�س ثاو�ضو�سيو�س
طابع جماعي ،يعي�ش فيها
(�أو �أبو عبيد) قرب بيت حلم .هذه الأديار لها ك ُّلها ٌ
الرهبان حياة م�شرتكة .والقاليل مبن ّية داخل ال�صخور ،وك�أنها مع ّلقة على �سفح
اجلبال! النموذج الأف�ضل لهذه القاليل ال�صخرية ،هو دير القرنطل؛ واملعروف
�أنه على �أعلى هذا اجلبل حدثت جتربة ال�شيطان لي�سوع .ومن هنا �إ�سم الدير.
اليوم الدير م ّت�صل ب�أريحا بالتلفريك ،ت�س ّهل الو�صول �إليه...
الدير الأكرث �شهرة وجما ًال وروعة هو دير القدي�س �سابا ،ويقع على بُعد حوايل
ملوث ب�سبب ال�رصف
 15كلم من القد�س؛ ويرتفع فوق وادي قدرون (اليوم ّ
ال�صحي يف القد�س) �أبنية الدير تبدو وك�أنّها مد ّرج على �سفح التالل حول الدير.
ترتفع فوق الكني�سة الكربى قبة زرقاء .وهناك كني�ستان �أو معبدان �صغريان ،وهما
والقدي�س ال�شهري يوحنا الدم�شقي.
القدي�س �سابا ّ
الق ّاليتان حيث ن�سك امل�ؤ�س�س ّ
دفاعي عن الدير ،وهو �أي�ضاً م�ضافة
حول الدير برج وا�سع هو من جهة مرك ٌز ّ
ل�سيدات االمرباطورية البيزنطية ،املح�سنات �إىل الدير و�إىل الأديار �ألأُخرى،
لهن لدى زيارة الدير.
ونزل ّ
تع ّر�ض دير القدي�س �سابا لهجمات من ل�صو�ص �أو غزاة ،راح �ضحيتها عدد
ُقلت
كبري من ال�شهداء الرهبان ،تع ّيد لهم الكني�سة يف تواريخ خمتلفة .وقد ن ْ
مكتبة الدير �إىل البطريركية يف القد�س لأجل حمايتها.
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يعي�ش اليوم يف دير القدي�س �سابا حوايل  15راهباً ،من اليونان ،ي�ؤ ِّمنون
متابعة حياة ال�صالة والن�سك يف هذه املنطقة التي ّقد�ستها حياة الرهبان عرب
الأجيال.
لبنان و�سورية
مالحظة :يكتفي امل�ؤلف الراهب �أليزه ،بالكالم عن االديار القدمية ،ولي�س
عن الرهبانيات باملفهوم احلايل املت�أثر بالنمط الغربي .ولهذا يكتفي بذكر �أربعة
�أديار .ولكن هناك مقاالت �أُخرى يف هذا العدد عن الرهبانيات واالديار يف
املنطقة.
 - 1دير مار �شعيا :دير النبي �أ�شعيا مبني يف مدخل وادي قادي�شا (�أو وادي
القدي�سني) .وكان مركز اال�صالح الرهباين يف بداياته عام  .1659وكان �سابقاً
معق ًال للبطريرك املاروين ،حيث نرى كهفاً � ّرسياً حمفوراً يف ال�صخر ،يختبيء فيه
البطريرك �أمام احلكام الأتراك.
�شاع �صيت هذا الدير ،و ُع ِرف ب�أمانته للحياة الن�سكية الرهبانية الأ�صيلة .وهذا
ما جذب �إليه عدداً كبرياً من الرهبان ،وحتى من �أوروبا ومن فرن�سا بالذات،
الذين �أتوا ي�شاركون الرهبان املوارنة احلياة الرهبانية.
 - 2دير القدي�س انطونيو�س  -قزحياُ :ي ْعترب هذا الدير �أقدم �أديار وادي
قادي�شا .التقليد يذكر �أن م� ّؤ�س�سه هو القدي�س �إيالريون الغزي (من غزة -
فل�سطني) ،تلميذ القدي�س انطونيو�س الكبري امل�رصي� ،أبو الرهبان .من هنا ا�سمه!
تاريخ ّيا كان هذا الدير قائماً قبل قدوم املوارنة �إىل املنطقة يف القرن العا�رش.
�سهل يف وا ٍد يف �أ�سفل اجلبل .وهو
املقد�سّ .
وهو �أكرب �أديار الوادي ّ
وميتد يف ٍ
مبني على م�ستويات خمتلفة (جاليل!) من اجلبل .وكان فيه حوايل مئتي راهب
ونا�سك يف �أوج تاريخه.
ت�أ�س�ست يف هذا الدير يف القرن ال�سابع ع�رش �أول مطبعة ب�أحرف �رسيانية.
احلجاج لنيل الربكات والعجائب ،ال �سيما املعرتين باالرواح
وكان يق�صده ّ
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ال�رشيرة .ويف �إحدى املُغُر ،ترى ال�سال�سل التي كان يق ّيد بها املر�ضى الذين
اعرتاهم ال�شيطان .وكانوا ي�شفون ب�شفاعة القدي�س انطونيو�س.
 - 3دير حماطوره :يقع هذا الدير يف �صفح منطقة �صخرية يف مدخل وادي
قدي�شا .قاليل الرهبان مبنية يف ال�صخور� ،إىل جانب االبنية املخ�ص�صة للحياة
الرهبانية امل�شرتكة .وترى يف كني�سة �صغرية ذخائر الرهبان ال�شهداء� ،ضحايا
جيو�ش املماليك التي اجتاحت املنطقة ،بعد اندحار الفرجنة� ،أو ال�صليبيني.
الدير تابع لبطريركية الروم االرثوذك�س االنطاكية .و ًيعترب م� ّؤ�س�سوه من
تالميذ مدر�سة جمهورية جبل �آثو�س الرهبانية .ولهذا ف�إن منط احلياة الرهبانية
املقد�س يف �آثو�س .وتتميز احلياة الطق�سية بال�سهرات
م�ستوحى من نظام اجلبل ّ
الطويلة ل�ساعات طويلة ،ال �سيما يف االعياد الكن�سية .و ُيعترب هذا الدير مركز
جتديد احلياة الرهبانية الن�سكية ،باال�ضافة �إىل دير مار جري�س احلرف يف جبل
لبنان ،يف الكني�سة االرثوذك�سية.
 - 4دير �سيدة �صيدناياُ :ين�سب ت�أ�سي�س هذا الدير �إىل االمرباطور
يو�ستينيانو�س يف القرن ال�ساد�س ،على ا�سم ال�سيدة مرمي العذراء! التي جت ّلت
له يف �إحدى جوالته يف املنطقة .و�صيدنايا هو تعريب ال�سيدة مرمي العذراء!
يقع الدير على جبل يعلو بلدة �صيدنايا ،الذي يرتفع �إىل  1415مرتاً فوق �سطح
حم�صنة؛ وهو م�شهور ب�إيقونة �سيدتنا
البحر .ويبدو الدير وك�أنه «قرية رهبانية» ّ
مرمي العذراء� ،سيدة ال�شاغورة! وهي من�سوبة �إىل القدي�س لوقا االجنيلي .ز ّوار
الدير من جميع بلدان املنطقة ،ومن جميع الطوائف ،ومن امل�سلمني ،ال �سيما يف
عيد الدير ميالد ال�سيدة مرمي العذراء� 8 ،أيلول.
الدير تابع لبطريركية الروم االرثوذك�س يف دم�شق .نظام الدير هو النظام
التقليدي القدمي ،حيث جند احلياة الن�سكية ،يف قاليل الدير ،واحلياة امل�شرتكة يف
ال�صلوات والطقو�س ال�رشقية .ي�ستقبل الدير �أيتاماً من كل الطوائف.
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منطقة ما بني النهرين
كانت منطقة ما بني النهرين عامرة باالديار .ال بل كانت الأكرث ت�ألقاً واتّ�ساعاً.
�أما اليوم فهناك جمموعة �صغرية جداً من الرهبان يحاولون املحافظة على احلياة
الرهبانية التاريخية املزدهرة �سابقاً يف هذه البالد ال�شا�سعة .وامل�ستقبل ال يدعو
�إىل التفا�ؤل.
 - 1دير طور عابدين ودير الزعفران :تُدعى املنطقة املوجودة حالياً يف
«كرد�ستان» الرتكي ،تُدعى «جبل خدام اهلل» �أو طور (جبل) عابدين (�أي
خدام اهلل) .ودعيت �أي�ضاً «جبل ال�سبعني دير ًا» .اليوم
العابدين �أو عباد �أو ّ
ب�أ�سف ،ال يوجد فيها �إ ّال ثالثة �أديار م�أهولة بالرهبان :دير للراهبات ،مار يعقوب،
ودير للرهبان والراهبات معاً :مار غربيال (�أو جربائيل) .والدير الأكرث �أهمية هو
«دير الزعفران» �أو الدير الأ�صفر �أو ال�صفران ب�سبب لون حجارة الدير ال�صفراء؛
وكان ُيدعى �سابقا «دير مار حنانيا� ،أو دير القدي�س حنانيا ،الذي ع ّمد القدي�س
بول�س يف دم�شق.
كان دير الزعفران ملراحل طويلة املقر البطريركي ،لبطاركة الكني�سة ال�رسيانية
االنطاكية املدعوة غربية� ،أي املوجودة يف غرب العراق .وتدعى غربية مقابل
املدعوة يف العراق �أي يف ال�رشق! وقد ُدعيت هذه الكني�سة ال�رسيانية
الكني�سة
ّ
االرثوذك�سية� ،أي «اليعقوبية» ،وامل�سيحيون يعاقبة.
احلجاج الإنكليز
وا�شتهر الدير �أي�ضاً مبكتبته الغنية باملخطوطات .وقد ذكر �أحد ّ
يف القرن التا�سع ع�رش ،انه ّاطلع يف مكتبة هذا الدير على خمطوطات مكتوبة
باثنتي ع�رش لغة! وب�سبب �أحداث احلرب العاملية الأوىل ،نُقلت املكتبة �إىل
حم�ص لأجل حمايتها .والحقاً �إىل بطريركية ال�رسيان االرثوذك�س يف دم�شق �أثناء
االنتداب الفرن�سي .وال يزال يف مكتبة هذا الدير ن�سختان من االجنيل املقد�س،
بر�سوم ٍّ
وخط ب�ألوانٍ جميلة ب ّراقة ،ترتقي �إىل القرن الثالث ع�رش.
مزخرفتان
ٍ
ميتاز هذا الدير بهند�سته الفريدة املتنا�سقة� .أبنية الدير م�ستندة �إىل �سفح اجلبل
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الذي يعلو الدير� .شكله مربع متنا�سق ،حول دار داخلية مربّعة ،ويف الو�سط
نيت يف القرن الرابع .وزادها جما ًال الإ�ضافات الالحقة.
الكني�سة الكربى التي بُ ْ
الو�صول �إىل الدير معقّد ،ب�سبب الإجراءات االدارية من قبل االدارة
الع�سكرية القائمة يف املنطقة� ،أي كرد�ستان .وهذا يت�سبب يف عزلة هذا الدير،
و�أي�ضاً يف هجرة ال�سكان امل�سيحيني حول الدير .ومع ذلك يبقى �إ�شعاع �إ�سم
وتاريخ وت�أثري هذا الدير كبرياً جداً يف حياة الكني�سة.
 - 2دير مار متى (او متاي) :كانت تُدعى املنطقة الواقعة �شمال املو�صل
�صخري« ،جبل الآالف» .وذلك ب�سبب كرثة االديار
(يف العراق) وهي مرتفع
ّ
والرهبان الذين كانوا متواجدين فيها .كما �أن الكني�سة «ال�سريانية  -الغربية»
(اليعقوبية) ،متلك هناك حتى �أيامنا هذه الدير الأكرث قدماً يف هذه املنطقة ،والذي
ت�أ�س�س قبل القرن ال�سابع وهو م�شهور جداً ،لأنه بقي منذ القرن العا�رش ،وال يزال،
مق ّر املرتوبوليت الأكرب يف هذه املناطق ال�رشقية من العراق ،وهو الكر�سي الأكرث
العال الكبري،
كرامة بعد البطريرك .ويف هذا الدير عا�ش يف القرن الثالث ع�رشِ ،
والراعي ،والالهوتي ،وامل�ؤرخ والفيل�سوف ،وال�صويف الروحاين ،و�صانع
العجائب «غريغوريو�س بار هربويو» حيث هناك �أي�ضاً قربه.
موقع هذا الدير اال�سرتاتيجي املميز جعل منه ديراً غنياً ب�أمالكه ال�شا�سعة
وموقعه العلمي .االمالك التزال قائمة� .أما مكتبته الأثرية ال�شهرية ،فقد اندثرت
وت�ش ّتتت ...وقد كان غنى الدير وموقعه �سبب �أطماع ،وهجمات كثرية ،توالت
عليه عرب التاريخ ،من اجلبل �أو من ال�سهل ...بالرغم من التح�صينات حوله.
الكني�سة الكربى يف الدير ترتقي �إىل القرن الثاين ع�رش ،وفيها قبور ر�ؤ�ساء الدير.
يعترب دير القدي�س متى ،مع دير طور عابدين ودير القدي�س مرق�ص يف
القد�س ،الآثار الباقية الأكرث �أهمية من �أجماد تاريخ احلياة الرهبانية والن�سكية يف
الكني�سة ال�رسيانية االرثوذك�سية (الغربية) .وقد اجتاحها جحافل داع�ش يف ما
ُي�س ّمى «الربيع العربي» ،وعاثت فيه ويف املنطقة ف�ساداً ودماراً ودما ًء.
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حتول الحقاً �إىل
 - 3دير القدي�س مار بهنان :هو دير قدمي ،ومزار قدميّ .
دير م�ستقل يف �أوائل القرن ال�ساد�س ،وكان �سابقاً تابعاً لدير القدي�س متى ،ومكان
للحجاج �إىل هذا الدير .وا�شتهر دير بهنان ب�صنع العجائب للزوار
ا�ستقبال
ّ
واحلجاج القادمني �إىل زيارته ،ح�سب �شهادات امل�ؤرخني امل�سلمني .كانت العجائب
ّ
مع مر�ضى امل�رصوعني واالع�صاب عموماً.
هذه العجائب زادت الدير �شهرة ،مما �ساعد يف تطويره و�إعماره وجماله.
دت كني�سة الدير بطريقة رائعة وفريدة يف امل�رشق امل�سيحي؛ تز ّين قبتها
وهكذا ُج ّد ْ
من الداخل فوهات �صغرية كثرية ،ت�ساعد يف توفري النور داخل الكني�سة .كما متتاز
�أبواب الكني�سة الكربى ،واملعابد ال�صغرية االخرى ،بزخرفها ور�سومها ،وك�أنها
جوامع ا�سالمية رائعة ،لوال ال�صلبان الكثرية التي تتداخل مع الزخارف ،ولوال
الآيات من الكتاب املقد�س املنقو�شة عليها.
عام � 1767أعلن رئي�س دير مار بهنان �رشكته مع الكني�سة الرومانية .وهكذا
�أ�صبح الدير تابعاً لبطريركية ال�رسيان الكاثوليك ،ومق ّراً لتن�شئة الكهنة� ،أعني
�إكلرييكية �صغرى وكربى ،تابع للبطريركية .وخ�رس كثرياً من طابعه الديري
الرهباين القدمي.
 - 4دير الربان هورمزدا�س و�سيدة الزروع :كان هذا الدير ينعم ب�شهرة
وا�سعة يف الكني�سة ال�رسيانية امل�رشقية �أو الأ�شورية .ت�أ�س�س يف القرن ال�سابع،
يف �شمايل املو�صل ،قرب بلدة القو�ش ،على �سفح جبل ُي�رشف على �سهل نينوى
حيث ين�ساب نهر دجلة .حول الدير ويف ال�صخور القريبة تُرى حتى الآن �آثار
«املغر» �أو القاليل التي كان يقطنها الن�ساك طلباً للهدوء الروحي الرهباين.
حاليا الدير تابع لبطريركية الكلدان .وال تزال تقطنه جماعة من الرهبان،
يتابعون تقليد الدير القدمي وقد ت�أ�س�س عام � ،1869إىل جانبه «دير الزروع» �أو «دير
احل�صاد» .وهو حاليا مركز جمعية رهبانية جديدة با�سم القدي�س «هورمزدا�س»،
تتابع تقليد الن�سك واملنا�سك الرهبانية القدمية.
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توالت النكبات على الدير ،وال �سيما هجمات داع�ش يف ال�سنوات القريبة
املا�ضية ،ود ّمرته ،وق�ضت على مكتبته .لكن الرهبان الدومنيكان �سبقوا فو�ضعوا
فهر�ساً مبحتوياتها ،مما ي�سمح با�ستعمالها حتى اليوم.
اليـــونـان
نكتفي باملعلومات الوافية الواردة يف املقاالت املن�شورة يف هذه املجلة ،حول
جمهورية جبل �آثو�س .التي ميكن �أن نعتربها عا�صمة احلياة الرهبانية التاريخية
واملعا�رصة.
�صربيــا
نكتفي بذكر �أ�سماء الأديار الثالثة القائمة حاليا.
 - 1دير �ستودني�ستا ( :)Studenistaا�سم الدير م�أخوذ من النهر الذي
بقربه .بناه م�ؤ�س�س الدولة ال�رصبية ،يف �أواخر القرن الثاين ع�رش ،و هو
الرئي�س� .« Stefan Nemanja » .إيقونات كني�سته هي من �أجمل �آثار الفن
البيزنطي.
er
 - 2دير �سوبوت�شاين ( :)Sopotchaniبنى هذا الدير امللك Urosh 1
 Neman jichعام  .1260تزين كني�سة الدير جدرانيات هي من �أجمل ما جنده
يف �رصبيا ،ومن �أجمل اجلدرانيات العاملية ،ال �سيما ايقونة انتقال مرمي العذراء.
هرب الرهبان من الدير ب�سبب هجمات االترك املتكررة ،وقد �أحرقته اجليو�ش
الرتكية عام � .1689أعيد �إعمار الدير بعد مئتي �سنة .وتعي�ش فيه جمموعة من
الرهبان ،بقيت �أمينة لإ�صالة احلياة الن�سكية يف كني�سة �رصبيا االرثوذك�سية.
 - 3دير دت�شاين ّ � :Détchaniأ�س�س هذا الدير عام  1327امللك ا�ستفانو�س
�أورو�ش الثاين .ودفن فيه .وتابع بناءه خلفه عام  .1350وقد ز ّين كني�سة الدير
راهب فرن�سي�سكاين ح�سب تقليد فن الإيقونة البيزنطي .تقيم يف هذا الدير
جماعة رهبانية ،و�إىل جانبه دير للراهبات النا�سكات ،وتتابع التقليد الرهباين.
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رومـــانيا
نكتفي بذكر ثالثة �أديار ،وك ّلها ت�أ�س�ست يف مولدافيا ،مثل اغلبية الأديار يف
رومانيا.
 - 1دير نيامت�س  :Néamtsت� ّأ�س�س يف مولدافيا� ،شمال رومانيا يف القرن
الرابع ع�رش ،وقد �أغدق عليه العطايا الر�ؤ�ساء املدنيون (ا�سمهم .)Voivode
نت كني�سته الكربى عام.1467
طوره ا�سطفانو�س الثالث الكبري .وقد ُد�شّ ْ
وقد ّ
وقد لعب هذا الدير دوراً كبري�أ روحياً وطق�سياً وفكرياً يف حياة كني�سة رومانيا
االرثوذك�سية .وهو م�شهور مبكتبته ون�رش املخطوطات الدينية وااليقونات.
يف نهاية القرن الثامن ع�رش� ،أتى �إىل هذا الدير الراهب «بائي�سي
 Vélichekosmoyوهو راهب من �أ�صل �أوكراين ،عا�ش ردحا من الزمن يف
جبل �آثو�س� .أتى �إىل هذا الدير عام  .1779وكان يعي�ش يف هذا الدير حوايل
 700راهبا ،من اجلن�سية الرو�سية ،واالوكرانية والرومانية .وكانت فيه لغتان،
الرومانية وال�سالفية .وعكف الرهبان على عمل الرتجمة ،ال �سيما م�ؤلفات �آباء
الكني�سة وما ُي�س ّمى «الفيلوكاليا»(� ،)Philocaliaأو �أقوال الآباء .وقد انت�رشت
وتطور دور الدير بدخول املطبعة يف القرن التا�سع ع�رش.
يف العامل االرثوذك�سيّ .
هند�سة الدير م�ستقاة من الهند�سة البيزنطية ،وهند�سة جبل �آثو�س والرتاث
الروماين .وجدران الكنائ�س من اخلارج مزينة بالقرميد والر�سومات اجلدرانية
الكن�سية.
 - 2دير �شوتت�شيفيت�سا  :Souttchievitsaيقع هذا الدير �شمايل غربي
رومانيا ،قريبا من احلدود مع هنغاريا .ت�أ�س�س الدير يف القرن ال�ساد�س ع�رش
ِيت الكني�سة عام ،1584
وتطور الدير من خالل تقادم احلكام والكني�سة .وهكذا بُن ْ
ّ
وتطورت باقي �أبنية هذا الدير .الكني�سة والأبنية تعك�س الهند�سة البيزنطية من
ّ
اجلوية املحلية وتلبية للتقوى ال�شعبية يف رومانيا.
جهة ،والتفاعل مع االو�ضاع ّ
�شهرة هذا الدير ال�سيما من خالل الر�سوم اجلدرانية داخل الكني�سة وخارجها،
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على جدرانها اخلارجية ،كما نرى يف و�سائل االعالم .وقد بقيت يف ت�ألقها وجمالها
و�شكلها ،حتى اخلارجية منها ،بالرغم من االحوال الطق�سية القا�سية يف املنطقة.
من بني هذه اجلدرانيات ،متتاز جدرانية كتاب «�س ّلم الف�ضائل» للقدي�س
القدي�سون
يوحنا ال�س ّلمي ب�سبب هذا الكتاب ،وفيه ُ�س ّلمان� .س ّلم �صاعدة وعليها ّ
والقدي�سات؛ و�س ّلم نازلة وعليها املحكوم عليهم بالهالك .وهناك �إيقونة كبرية
ّ
القدي�سني يف حالة ال�شفاعة �أمام اهلل ...وجدرانية «العليقة غري املحرتقة»
تظهر ّ
وهي متثل بتولية مرمي العذراء .وجند كذلك على اجلدران اخلارجية ،جدرانيات
متثّل فال�سفة اليونان ،يف عالقتهم مع وحي امل�سيحية ...وهناك جدرانيات رائعة
حول حياة مرمي العذراء �أم اهلل.
زرت �شخ�صياً هذا الدير فى رومانيا ،كنت نائباً بطريركياً
مالحظة املرتجمُ :
ر�سامان من رومانيا  ،هما
يف القد�س .وقد ر�سم كني�سة البطريركية بالقد�س ّ
ر�ساما البطريركية االرثوذك�سية .وجتدر الإ�شارة �إىل
مي�شال وغربيال مورو�شانّ ،
املقد�سة ،ولبنان و�سورية ،قد ر�سم جدرانها
� ّأن جمموعة من الكنائ�س يف االر�ض ّ
ر�سامون من رومانيا.
ّ
 - 3دير �أغابيا (�أو املحبة) :يقع هذا الدير حوايل  9كلم بعيداً عن دير
نيامت�سِّ � .أ�س�س يف القرن ال�سابع ع�رش .وقد �أحرقه االتراك العثمانيون عام 1821
و�أُعيد �إعماره عام  .1823الر�سوم اجلدرانية ترتقي �إىل �أوا�سط القرن التا�سع
حتول الدير من دير للرهبان �إىل دير
ع�رش .وهي م�شهورة جداً .ويف هذا القرن ّ
للراهبات.
ممتدة يف �سهل كبري ،قريب من القرية التي
ميثّل الدير «قرية» رهبانية كبريةّ ،
حتمل �إ�سم الدير .منط احلياة يف هذا الدير ،هو ما ي�س ّمى «النظام اال�ستقاليل»
(� ،)Idiorythmiqueأي �أن الراهبة تعي�ش يف قاليتها؛ ثم جتتمع الراهبات معاً
يعد الدير حوايل �ألف راهبة ،بحيث تعي�ش
لل�صلوات واالحتفاالت الليرتجيةّ .
حموطة باال�شجار واملزروعات ...وك ّلها
كل جمموعة يف �شبه «حارة» خا�صةّ ،
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حتيط بالبناء الرئا�سي.
زرت هذا الدير �أي�ضاً! ولقيت كل الرتحاب واالكرام.
مالحظة املرتجمُ :
و�شاركت يف الليرتجية الإلهية وتر�أ�ست ال�صالة ...وتهافت امل�ؤمنون الذين
ُ
أحب اال�شارة �إىل عالقة
علي وطلب بركة القد�س ...و� ّ
ح�رضوا ال�صالة ،لل�سالم ّ
البطريركية بالقد�س باملطران �أو االر�شمندريت ممثّل البطريركية االرثوذك�سية
للتو�سع يف الكالم عن عالقة بطريركية انطاكية بكني�سة
يف رومانيا .وال جمال
ّ
رومانيا...
رو�سيا
 - 1دير الثالوث الأقد�سّ � :أ�س�س هذا الدير «�سرجيو�س رادوناج» يف
�أوا�سط القرن الرابع ع�رش .و�أ�صبح م�شتال خ�صباً ومنطلقاً مل�ؤ�س�سات رهبانية
فريدة .و�أ�صبح رمزاً لنه�ضة رو�سياً� ،شعباً وكني�سة بعد نهاية نري وا�ستعباد املنغول.
ولعب دوراً وطن ّياً وحتى ع�سكرياً �إبّان اجتياح جيو�ش بولندا وليتوانيا يف بداية
القرن ال�سابع ع�رش .و�صمد الدير �أمام احل�صار الذي دام � 16شهراً .بني االعوام
 .1611 - 1608و�ساهم ر�ؤ�ساء هذا الدير يف جمع �شمل االمراء الرو�س ،الذين
جت ّمعوا وح ّرروا مو�سكو ،وعلى الأثر ت�أ�س�ست �ساللة رومانوف القي�صرية .وبقي
الدير مقر مرتوبوليت مو�سكو حتى الثورة البول�شيفية .وكان يزور الدير القيا�رصة
يف منا�سبات احتفالية كثرية.
امتاز هذا الدير التاريخي امل�شهور ،بن�شاطه والتزامه العمل االجتماعي .منها
احلجاج بال مقابل .ويذكر �أن عددهم كان يبلغ مليون �سائح �سنو ّياً!
ال�سيما �إ�ستقبال ّ
هذا بالإ�ضافة �إىل نزل احلجاج وامل�ست�شفى .والحقاً ت�أ�س�س يف الدير ميتم ومدر�سة...
كما امتاز الدير بن�شاطه الثقايف املم ّيز عرب تاريخ الدير .فقد ت�أ�س�ست يف القرن اخلام�س
ع�رش مدر�سة لر�سم االيقونات ،ون�سخ املخطوطات واملنمنمات .من ذلك ر�سومات
خمطوط حياة القدي�س �رسجيو�س.
كما كان الدير مركزاً للمطبعة الأوىل يف رو�سيا ،يف منت�صف القرن ال�سابع
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ر�سامي
ع�رش .وهكذا �ساهم يف ن�رش الكتب الدينية والفكرية .من م�شاهري ّ
الر�سامان الراهبان �أندره روبليف ودانيال اال�سود.
االيقونات من رهبان الديرّ ،
وقد ر�سما كاتدرائية الدير على ا�سم الثالوث االقد�س ،ال�شهرية؛ حيث قرب م�ؤ�س�س
الدير .هذا باال�ضافة �إىل ايكون�ستاز الدير ال�شهري!
عام  1814نُقلت الأكادميية الالهوتية ،التي ت�أ�س�ست على عهد القي�رص بطر�س
الكبري� ،إىل هذا الدير .وقد تطورت فيها العلوم الالهوتية �إىل م�ستوى كبري؛ بحيث
�ضاهت كربيات املعاهد واالكادمييات الالهوتية يف املانيا وانكلرتا� .أ�صابت هذه
الأكادميية والدير ،نك�سة كربى� ،أثناء اال�ضطهاد ال�شيوعي البولِ�شفي يف ال�سنوات
الثوار �رسقوا
 .1930 - 1920لكن الثورة مل تطل �أبنية الدير الكثرية .ولكن ّ
الأجرا�س اجلبارة ،و�سكبوها خلدمة الثورة .يف هذه املرحلة نقلت �إيقونة الثالوث
الأقد�س ال�شهرية للر�سام روبلف �إىل متحف يف مو�سكو.
يف العامل  ،1946على عهد �ستالني ،وبالرغم من الثورةّ ،
متكن الدير من احلفاظ
على ن�شاطه الرهباين والفكري والثقايف ،يف االكلرييكية ويف االكادميية الالهوتية.
ذكرنا كاتدرائية الثالوث الأقد�س ،وهي واحدة من  13كني�سة موجودة داخل
نيت ب�أمر وقرار من �إيفان
�أ�سوار الدير .من بينها متيزت كاتدرائية االنتقال ،التي بُ ْ
الرهيب  .1559وهي تتم ّيز بقببها اخلم�سة ب�شكل «ب�صلة» .وتت�ألف هذه القبب بزينتها
وورق الذهب املطلية بها.
هناك �أي�ضاً داخل �أ�سوار الدير كني�سة القدي�س �رسجيو�س ،مع مائدتها التاريخية
جت هذه التحف الفنية ،يف
للحجاج .وقد بقيت يف القرن ال�سابع ع�رش ،وت ُِّو ْ
القرن الثامن ع�رش ،باجلر�سية ذات اخلم�س �أدوار ،التي مت ّيز منظر الدير ،وكانت
اجلر�سية تعد  42جر�ساً؛ بقي منها حتى اليوم  25جر�ساً!
 - 2دير فاالم :دير فاالم يقوم على جزيرة حتمل ا�سمه ،يف الناحية ال�شمالية
من بحرية الدوفا� ،شمايل �رشق مدينة بطر�سربغ .وين�سب ت�أ�سي�سه يف القرن احلادي
ع�رش� ،إىل راهبني يونانيني ،هما جرمانو�س و�رسجيو�س� ،سكنا يف هذه اجلزيرة،
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التي تقع غربي رو�سيا .وتع ّر�ض �إىل ويالت كثرية ،ال �سيما الهجمات الآتية من
�سكندينافيا املجاورة :ال�سبي  -احلريق  -املجازر  -الأوبئة ...باال�ضافة �إىل اجلو
القا�سي البارد يف املنطقة� .إىل ذلك عزلة اجلزيرة والدير عن الأماكن امل�سكونة...
مع ذلك بلغ ذروة من االزدهار يف القرن ال�ساد�س ع�رش .والحقاً يف القرن التا�سع
ع�رش .وقد ا�شتهر الدير بالتيار الن�سكي الرهباين الروحي ،املدعو «�إيزيكا�سم»
) .)Hésychasmeالذي ُين�سب �إىل غريغوريو�س بالما�س .وهو تيار روحي
ي�ستند �إىل روحانية الهدوء الروحي واجل�سدي .وقد ا�شتهرت هذه الروحانية
بانت�شار�صالة ي�سوع ،التي يك ّررها الراهب النا�سك ،وامل�ؤمن العابد ،مراراً يف
النهار والليل ...وهكذا يح�صل على الهدوء الروحي .ير ّدد النا�سك هذه ال�صالة
مراراً ،بحيث تن�سجم مع نف�سه ،وحركات ج�سده وخلجاته ...وهكذا ي�رشك
وتتحول ال�صالة اللفطية ،رويداً
كيانه ك ّله ج�سداً وروحاً ،بهذه ال�صالة ال�سهمية...
ّ
رويداً �إىل ما ُي�س ّمى «�صالة القلب» .من هنا �أتت عادة ما ُي�س ّمى «م�سبحة ي�سوع»،
التي يحملها املطارنة ،والكهنة والرهبان وامل�ؤمنون االتقياء...
يف هذه احلقبة من تاريخ الدير� ،ش ّيد الرهبان يف املنطقة كنائ�س جديدة ومعابد
ف�ضية �أو ذهبية خلدمة
�صغرية ،ومنا�سك �إ�ضافية ...وا�شتهر الدير ب�صياغة �أواين ّ
املقد�سة.
الكنائ�س ...وا�شتهر �أي�ضاً بر�سم االيقونات ّ
يقوم حول الدير الرئي�سي الكبري� ،سور ( ُي�س ّمى كرملني) ،يحتوي على �أبنية
املخ�ص�صة للرهبان .وهذا حا�صل يف كثري من االديرة يف رو�سيا.
�إ�ضافية ،غري الأبنية ّ
بعد ثورة اكتوبر ال�شيوعية� ،أ�صبحت جزيرة فالم ،حيث يقوم الدير ،تابعة
لفنلندا ،وهكذا جنا الدير من �آثار ثورة �أكتوبر االحلادية .ومع ذلك ا�ضطر الرهبان
�إىل مغادرة الدير �أثناء احلرب بني رو�سيا وفنلندا يف �شتاء  .1940و� ّأ�س�س الرهبان
الهاربون ،ديراً جديداً ،هو «فالم اجلديد» ،يف �شمايل فنلندا .وبعد ا�ستيالء ما
ُي�س ّمى (بري�سرتويكا  )Perestroikaعام  ،1989عاد فريق طليعي من �ستة رهبان،
�أعادوا �إعمار دير فالم القدمي! وعام � 1992أ�صبح الدير تابعاً لبطريركية مو�سكو.
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يعي�ش يف الدير حال ّياً �أكرث من  200راهب! و�أكرثهم من ال�شبان ويعملون على
حمجة للحجاج امل�ؤمنني...
�إنعا�ش احلياة الرهبانية الن�سك ّية التقليدية .و�أ�صبح الدير ّ
نظام دير فالم �شبيه بنظام احلياة الديرية يف جمهورية جبل �آثو�سّ .
يحتل العمل
اليدوي مع ال�صالة املكانة الكربى يف حياة الرهبان .هكذا ُي�شري النظام املحفوظ
من القرن التا�سع ع�رش� .إىل �أن الرهبان كانوا يق�ضون حوايل � 9ساعات يف العمل
اليدوي ،وحوايل � 6إىل � 8ساعات لل�صالة واالحتفال بالطقو�س الليرتجية.
يذكر �أ�سقف �أم�ضى �سنواته االخرية يف هذا الدير� ،أن احلياة يف الدير ت�شبه
حياة الكني�سة يف القرون االوىل ،وفيها تعي�ش خمتلف �أمناط احلياة الرهبانية
والن�سكية ،املعروفة يف الكني�سة االرثوذك�سية ،حتت �أ�سماء ي�صعب ترجمتها �إىل
اللغة العربية .وهذه حماولة ل�رشح موجز عنها:
()Cénobites
·احلياة الرهبانية امل�شرتكة
()Ermite
· احلياة الن�سكية  -حبي�س
()Anachorète
·احلياة املنفردة يف القفار
)(Skite
·احلياة املنفردة
وي�صف هذا اال�سقف �أنواع االعمال التي يقوم بها الرهبان يف هذه الأديار
الكربى ،ويف هذا الدير ،وهذه الئحة بها:
 �أعمال احلقل والزراعة. خمبز (ال�سيما خبز القربان) الغ�سيل و�أعمال ال�صيانة والنظافة... م�صنع ثياب (خياط) املكتبة واملخطوطات. جنارة. الفرم�شية �أو ال�صيدلية. حدادة. الطبخ.مالحظة هذا الو�صف ينطبق على نظام احلياة يف االديار الكربى عرب التاريخ .فكان الدير يتمتع با�ستقاللية «وظائفية»
كاملة .وفيه كل احلرف التي يحتاج �إليها الرهبان وهكذا يكونون م�ستقلني عن العامل اخلارجي.
أحب �أن �أذكر �أن هذه الوظائف كانت موجودة يف دير املخل�ص  -جون .يف �أالربعينات واخلم�سينات ،كما خربتها
و� ُ
بنف�سي يف ال�سنوات  ...١٩٥٦ -١٩٤٣وكنا كل يوم ن�أكل خبزا طازج ًا من فرن الدير العامر! (املرتجم)
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وا�شتهر دير فاالم �أي�ضاً ب�أمانته لتقليد الرتنيم الليرتجي الرو�سي القدمي ،الذي
كان ي�ستوحي من الرتنيم البيزنطي اليوناين ،قبل �أن يدخل ت�أثري املو�سيقى الغربية
على االحلان الرو�سية واملو�سيقى الكن�سية الليرتجية ،ابتدا ًء من القرن الثامن ع�رش.
 -3دير �سولوفكي  :Los Solovkyيقع هذا الدير يف بحر ال�شمال،
حيث على مدى � 6أ�شهر ال تظهر ال�شم�س �إ ّال �أياماً معدودة! املنطقة رائعة وك�أنها
فردو�س �أر�ضي ،بطيورها ونباتها ...وحيواناتهاّ � .أ�س�سه راهبان عام � ،1420سابا
«ج ْورِ» الطبيعة القا�سية ،غادر �سابا الدير ،القائم على
وجرمانو�س .وب�سبب َ
جمموعة اجلزر البحرية بعد وقت ق�صري .و َقدِ َم مكانه الراهب زو�سيم .وعلى
الأثر ق�صد الدير �أفواج من النا�س للعي�ش رهباناً يف هذا الدير .وبلغ عددهم
وحول الرهبان هذه املنطقة �إىل جنة فيها كل �أنواع
املئات يف �أوج تاريخ الديرّ .
املهن ،واملزروعات ،واملنتوجات البحرية ...وكانوا ينقلونها �إىل املدن املجاورة.
وقد بلغ عدد الرهبان املئات يف �أوج تاريخ الدير.
وكان يف املج ّمع الرهباين الوا�سع ثالث كنائ�س كربى ،وحوايل ع�رشين
معبداً �أو كنائ�س �صغرية ،باال�ضافة �إىل جمموعة كبرية من املنا�سك والقاليل
املنفردة ،املنت�رشة يف هذا اخلليج البحري الوا�سع!...
حمجة �شعبية ،حتى اندالع احلرب العاملية االوىل .ونال الدير ما
وكان الدير ّ
ناله من ويالت على عهد «�إيفان املخيف» ،الذي جعل من الدير �سجن ُا �سيا�سي ًا
بامتياز! ويف منت�صف القرن ال�سابع ع�رش ّ
�شك َل الرهبان جبه ًة قو ّية مقاومة
لال�صالحات الليرتجية ،التي فر�ضها البطريرك نيكون ،مب�ساعدة ال�سلطة املدنية
الع�سكرية ،يف الأعوام  ،1676 - 1668وطرد الرهبان املقاومني من الدير .و�أتى
مكانهم رهبان خ�ضعوا للبطريرك.
وعلى عهد القي�رص بطر�س الأكرب� ،أ�صبح الدير قلعة معمارية حتيط بها �أ�سوار
عالية! ...وعلى �أثر اندالع ثورة ت�رشين االول  ،1917عاث احلزب ال�شيوعي
يف الدير ف�ساداً ،و�أ�صبح �سجناً للأ�رسى ،ومعتق ًال لالعمال ال�شاقة الق�رسية! وبقي
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املتنوعة املفيدة حلياة
الرهبان يف الدير ،لأن ال�سلطات كانت ت�ستفيد من مهاراتهم ّ
امل�ساجني ،و�أ�صبحوا هم �أي�ضاً �ضحايا احلزب ال�شيوعي ،ومرغمني على اال�شغال
ال�شاقة!...
2
اليوم عادت احلياة الرهبانية الطبيعية �إىل الدير ليتابع تاريخه عرب االجيال!
املخ�ص�ص للراهبات يف
 - 4دير ديفيفو  :Divéyevoت� ّأ�س�س هذا الدير
ّ
مطلع القرن التا�سع ع�رش .م�ؤ�س�سه الذي كان �أ�سا�س �شهرته ،هو القدي�س الراهب
املتوحد ) (Staretsال�شهري �سريافيم �ساروف .وهو م�شهور بعبارته ال�شائعة
النا�سك ِّ
احلجاج االتقياء ،وهي« :يا لفرحتي ! امل�سيح قام !»
التي كان ي�ستقبل بها ز ّواره ّ
املخ�ص�ص للراهبات �إهتماماً مم ّيزاً،
إهتم القدي�س �سريافيم �ساروف بهذا الدير ّ
� ّ
بالرغم من �أنه كان ينت�سب �إىل دير جماور للرهبان .وكان ه ّمه �أن ُيرب َز دور املر�أة
وتطور الدير ب�رسعة وبلغ عدد راهباته بع�ض
الراهبة يف حياة الكني�سة واملجتمعّ .
املئات الكثرية! وملّا �أعلنت الكني�سة االرثوذك�سية قدا�سة الراهب �سريافيم �ساروف
يتقدمهم القي�رص �شخ�ص ّياً!
 ،1903ق�صد دير الرهبان والراهبات ،الآف امل�ؤمننيّ ،
ال تزال �شعبية القدي�س الروحاين �سريافيم �ساروف ،وا�سعة جداً يف رو�سيا
احلجاج على مدار ال�سنة ،حيث يك ّرمون ذخائر
وخارجها ،ويزور الدير الآف ّ
القدي�س .وكانت خم ّبئة يف متحف الدولة امللحدة يف بطر�سربغ .حميط دير
القدي�س �ساروف القدمي قرب دير ديفيفو هو املنطقة ال�رسية ملركز الأبحاث الذ ّرية
املدعوة «�أرزاما�س ».16
ّ
يقطن الدير عدد كبري من الراهبات النا�سكات ،وهن م�شهورات بعنايتهن
زرت الدير وكنت مو�ضوع اهتمام
الكبرية ال�شاملة
للحجاج والأتقياء .وقد ُ
ّ
واحرتام وعناية مميزة من قبل الراهبات (امل�ؤلف).
أحب �أن � َ
أ�ضيف مالحظة :الرهبان لديهم قوة فريدة! ف�إنهم يت�أقلمون مع كل الظروف الطبيعية ،وال�سيا�سية ،واحلربية،
ُّ �- 2
واالقت�صادية ....،لكي يتابعوا حياتهم الرهبانية املقدّ �سة! هكذا احلال يف االديار يف ال�صحراء احلارقة! ويف اجلبال
ال�شاهقة! ويف ح ّر البحريات واجلزر ،والطق�س ال�شمايل اجلليدي! ...ال بل ي�سخّ رون الطبيعة ،لكي تكون منرباً حلياتهم
الرهبانية املقدّ �سة ! (املرتجم).
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 - 5دير القدي�سة الي�صابات يف مين�سكّ � :أ�س�ست عام  1909ال�سيدة الدوقة
�ألي�صابات دير القدي�ستني مرتا ومرمي يف مو�سكو .وت�أ�س�س دير مين�سك يف رو�سيا
خم�ص�ص للراهبات .والديران يتابعان الهدف
البي�ضاء ( )Biélorussieوهو
ّ
الرهباين الواحد.
الدير م�شهور جداً بالعدد الكبري من امل�ؤ�س�سات واخلدمات االجتماعية التي
يقدمها للمجتمع .فالراهبات يك ّر�سن الوقت الأكرب من حياتهن لت�أمني اخلدمات
خم�ص�صة لهذه الأعمال ،بالإ�ضافة �إىل
املختلفة يف هذه امل�ؤ�س�سات .وهناك �أبنية ّ
ال�سكن اخلا�ص بالراهبات .نذكر من هذه امل�ؤ�س�سات :م�شفى  -ميتم خم�ص�ص
للفتيات  -م�ستو�صف � -صيدلية  -ال�شوربة ال�شعبية  -زيارة الفقراء يف الأكواخ
 االهتمام ب�أوالد ال�شوارع ...وكانت الراهبات ّينظمن املحا�رضات الروحية،
واملحا�رضات ،بدعم من امل�ؤ�س�سات االرثوذك�سية القي�رصية .كما كانت الراهبات
تُلقي درو�س مدر�سة الأحد الدينية للع ّمال...
هذه الن�شاطات بد�أت يف دير مو�سكو .وال تزال قائمة �أي�ضاً يف دير مين�سك.
ونذكر منها باال�ضافة �إىل ما �سبق :م�ست�شفى ملر�ضى ال�رسطان ،وم�ست�شفى
للأمرا�ض النف�سية ،ومبنى خم�ص�ص لالطفال ذوي احلاجات اخلا�صة ،ال �سيما
اولئك الذين ت�أثروا بانفجار ت�شرينوبيل النووي! ويقوم على االمالك التابعة
وتقدم
للدير ،مركز ل�ضحايا املخدِّ رات والكحول ،ولأجل �إعادة ت�أهيلهم!ّ ...
ويقدمن لهم الرتبية الدينية،
الراهبات العناية للذين بال م�أوى وال�سجناءّ ...
ودرو�ساً يف الر�سم وااليقونات ...وهناك دورات يف ترميم الكنائ�س واالديار.
3
وتخيط الراهبات الألب�سة الرهبانية والبدالت الطق�سية...
 - 6دير نيقوال �شارتوم�سكيَّ :
قل من يتك ّلم عن هذا الدير ،ال�ضائع يف �سهل
وا�سع ،بعيداً عن الأديار الكربى .وهو �أكرث من دير! ممكن �أن نقول ِ«م َّرة» من
 - 3هذا الدير والنشاطات االجتماعية المتنوّعة يذ ّكرنا بما دُعي «بازلياد» أو مؤسسات القديس باسيليوس االجتماعية
في األديار التابعة له .وقد ذكرناها في مقال في هذه المجلة.
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الأديار واملنا�سك والقاليل املنثورة واملزروعة يف رو�سيا ...وقد زرته عام 1992
والتقيت برئي�س الدير البالغ من العمر � 30سنة ،ومعه � 15إىل 20
حجاج...
ُ
مع ّ
جداً .ولك ّنهم ك ّلهم ن�شاط لكي يرممّوا هذه
راهباً .يعي�شون يف �أو�ضاع مادية فقرية ّ
الأديار والقاليل القدمية! همهم الأكرب بناء الراهب واحلياة الرهبانية التقليدية.
الدير فيه فرعان :رهبان وراهبات .دير الراهبات على بعد  7كلم من دير
الرهبان ،ويقيمون معاً ال�صلوات والطقو�س الليرتجية .وميتاز جوق الراهبات
باعتماد الرتنيم الرو�سي القدمي بعيداً عن النمط الرو�سي املعا�رص .ت�ستقبل
الراهبات بع�ضاً من الفتيات اليتيماتُ .يثِّل هذا الدير منطاً قدمياً من احلياة الرهبانية
يف الكني�سة الرو�سية.
ختام
�أُنهي هذه اللمحة «اجلغرافية» حول الأديار يف ال�رشق ،بهذا الدير الذي ُيثّل
املقد�سة ،ورهبان ال�رشق عموماً ،من متابعة م�سرية
ما ي�صبو �إليه رهبان رو�سيا ّ
احلياة الرهبانية ،م�سرية القدا�سة.

اال�سالم
والرهبنة امل�سيحية

بقلم
د .حممد ال�سماك

للإ�سالم موقفان من الرهبانية  .واملوقفان متكامالن .
موقف يتعلق بالإ�سالم نف�سه ورد يف حديث الر�سول اهلل حممد عليه ال�صالة
وال�سالم يقول فيه« :ال رهبانية يف الإ�سالم».
واملوقف الثاين يتعلق بامل�سيحية ورد يف القر�آن الكرمي (�سورة احلديد  -الآية
 .)27فبعد �أن تورد الآية �أن اهلل ا�صطفى عي�سى بن مرمي و�أتاه الإجنيل (�أي �أن
الإجنيل موحي من اهلل) ،تقول« :وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه �أي امل�سيحيني،
ر�أفة ورحمة »،وت�ضيف« :ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ابتغاء مر�ضاة اهلل».
وهذا يعني �أن الرهبنة باملفهوم اال�سالمي هي نظام كن�سي ،ولي�س �أمرا موحى
به من اهلل .وان الغاية منه هي مر�ضاة اهلل ،اي التقرب من اهلل بالعبادة ،واف�ضل
�أنواع العبادة يف الدين اال�سالمي هي خدمة الإن�سان ،وهو ما يقوم به الرهبان
يف ومن �أديرتهم وكنائ�سهم .نفهم من ذلك �أن الرهبنة يف �إطار هدفها التع ّبدي،
الذي يقوم به �أتباع امل�سيح ،الذين جعل اهلل يف قلوبهم «مودة ورحمة» ،هي
اجتهاد �إن�ساين ولي�ست وحياً �إلهياً .ولذلك تعامل ر�سول اهلل حممد عليه ال�سالم
حب و احرتام و�أو�صى خلفاءه ،وامل�سلمني جميعا� ،أن يقتدوا
مع الرهبان بكل ٍ
به ،بل �أن يلتزموا بالتعامل معهم ،كما فعل هو نف�سه .وحذر امل�سلمني من �أن �أي
�إ�ساءة اليهم هي مبثابة �إ�ساءة اىل اهلل ور�سوله.
�إن ال�صورة الأ�سا�س للرهبان تر�سمها الآية  82من �سورة املائدة ،ي�شري �إ�سم
هذه ال�سورة يف القر�آن الكرمي اىل املائدة ،التي يتحدث عنها الالهوت امل�سيحي
ب�إ�سم «الع�شاء الأخري» .وهي واحدة من املعجزات الكربى للم�سيح عليه ال�سالم.
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أ�شد النا�س عداوة للذين �آمنوا اليهود والذين
تقول هذه الآية« :ولتجدنَّ � َّ
�أ�رشكوا  ،ولتجد َّن �أقربهم مو ّدة للذين �آمنوا الذين قالوا �إنّا ن�صاری ،ذلك
ب�أن منهم ق�سي�سني ورهبان ًا وانهم ال ي�ستكربون»
يف املجتمع الإ�سالمي الأول يف املدينة املنورة ،كان النا�س على �أربع عقائد:
اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم والإحلاد (الكفر)
ن�صت وثيقة املدينة  -الد�ستور الأول لنواة �أول دولة يف الإ�سالم  -على ان
ّ
ه�ؤالء جميعا ّ
ي�شكلون �أمة واحدة .حاول بع�ض يهود املدينة الغدر بالر�سول ،من
خالل التحالف ال� ّرسي مع اعدائه من م�رشكی مكة ،ولذلك غ�ضب اهلل ور�سوله
عليهم� .أما امل�سيحيون فقد كانوا �أوفياء للحلف ،الذي عقدوه معه كمواطنني
لهم دينهم ،ولذلك عندما ا�ستقبل الر�سول وفد م�سيحيي جنران (من اليمن)
ا�ست�ضافهم يف م�سجده ،ودعاهم لأداء �صالتهم امل�سيحية برئا�سة كبري �أ�ساقفتهم
يف امل�سجد نف�سه.
يف الأ�سا�س لي�س اال�سالم �إلغائيا ملا قبله من ر�ساالت اهلل ،بل مك ّمال « :اليوم
�أكملت لكم دينكم» (قر�آن كرمی) ،ومت ّمم�« :إمنا بُعِ ث ُْت المتم مكارم الأخالق».
وال يكتمل �إميان امل�سلم ما مل ي�ؤمن بر�سل اهلل جميعا ،وبر�ساالت اهلل جميعا،
ولأن الرهبان يحملون الر�سالة التي جاء بها ال�سيد امل�سيح ابن مرمي ،فقد �أعطاهم
الر�سول حممد عليه ال�سالم عهداً ن�ص على ما يلي:
«و�إن احتمی راهب �أو �سائح يف جبل �أو وا ٍد �أو مغارة �أو عمران �أو �سهل �أو
رمل �أو ردنة �أو بيعة فانا �أكون من ورائهم ذابا عنهم كل عدة ،لهم بنف�سي واعواين
و�أهل ملتي و�أتباعي كانهم رعیتی و�أهل ذمتي و�أنا �أعزل عنهم الأذى» اىل �أن
يغي �أ�سقف من �أ�سقفيته وال راهب من رهبانيته وال حبي�س من
يقول« :وال ّ
�صومعته وال �سائح من �سياحته وال يهدم بيت من بيوت كنائ�سهم وبيعهم وال
يدخل �شئ من مال كنائ�سهم يف بناء م�سجد وال يف منازل امل�سلمني .فمن فعل
�شيئا من ذلك فقد نكث عن اهلل و خالف ر�سوله .وال يحمل على الرهبان
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والأ�ساقفة وال من يتع ّبد  ،جزية وال غرامة .و�أنا �أحفظ �أمتهم اينما كانوا من ب ّر
�أو بحر ،يف امل�رشق واملغرب وال�شمال واجلنوب وهم يف ذمتي وميثاقي و�آماين
من كل مكروه  .وكذلك من ينفرد بالعبادة يف اجلبال واملوا�ضيع املباركة ال
يلزمهم ما يزرعونه ال خراج وال ع�شر» .ويختم ن�ص العهد قائال« :ومن خالف
عهد اهلل واعتمد بال�ضد من ذلك فقدع�صى میثاقه ور�سوله».
التزم بهذا املوقف خلفاء ر�سول اهلل من بعده .وترجمت هذا االلتزام العهدة
العمرية للبطريرك �صفرونيو�س يف القد�س .كما ترجمتها مبادرة عمر بن العا�ص
الذي بادر اىل فك �أ�رس كبری الأ�ساقفة الأقباط الذي كان معتقال ومنف ّيا قبل دخول
امل�سلمني اىل م�رص.
وحتى عندما �أراد الأمويون تو�سعة امل�سجد يف دم�شق على ح�ساب كني�سة
جماورة� ،ض ّموا �رضيح القدي�س يوحنا اىل امل�سجد ،حيث ال يزال قائما حتى اليوم،
ومنحوا الكني�سة تعوي�ضا لبناء ثالث كنائ�س جديدة .ويعك�س هذا املوقف لي�س فقط
الإلتزام بحق التعوي�ض ،امنا الإلتزام بحق بناء الكنائ�س يف الدرجة الأوىل.
وكان ر�سول اهلل عليه ال�سالم قد بعث بر�سالة اىل دير القدي�سة كاترين يف
يوجه الر�سائل �إىل ر�ؤ�ساء الدول املجاورة للجزيرة
�سيناء ،يف الوقت الذي كان ّ
العربية ،يع ّرفهم فيها على الأ�سالم ويدعوهم اليه.
وحدها ر�سالته اىل الدير مل تت�ضمن مثل هذه الدعوة .بل �أق ّرت الرهبان على
دينهم .واحتفظ الرهبان بالر�سالة النبوية من عام  620حتى عام  ،1517عندما
ا�ستوىل عليها العثمانيون يف عهد ال�سلطان �سليم الأول ،ونقلوها اىل ا�سطنبول.
يف تلك الر�سالة قال الر�سول يف كلمته �إىل رهبان الدير:
أمنع كل ما ال ير�ضيهم .فال �إكراه عليهم وال يزال ق�ضاتهم من
«وواهلل ل ُ
منا�صبهم وال رهبانهم من �أديرتهم .ال يحق لأحد هدم دور عبادتهم ،وال
الإ�رضار بها وال �أخذ �شيء منه �إىل بيوت امل�سلمني .ف�إذا �صنع �أحد غري ذلك فهو
يف�سد عهد اهلل ويع�صى ر�سوله».
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«وللحق �إنهم يف حلفي ولهم عهدٌ عندي �أن ال يجدوا ما يكرهون  ...ال
يجربهم �أحد على الهجرة وال ي�ضطرهم �أحد للقتال بل يقاتل امل�سلمون عنهم».
طبعا هناك ا�ستثناءات �سلبية و�شاذة� ،إعرتفت بها الكني�سة نف�سها ،فمنهم من
ارتكب �إثم الفاح�شة ،و�أ�ساء بذلك لي�س اىل �سلك الرهبنة واىل الكني�سة فقط،
ولكنه �أ�ساء �إىل عهد اهلل .وح�سنا فعلت الكني�سة برفع الغطاء عن ه�ؤالء وعزلهم
ومعاقبتهم.
وقد و�صف القران الكرمي (يف �سورة احلديد الأية � )27أولئك الذين ا�سا�ؤوا
للرهبنة بقوله « :فما راعوها حق رعايتها ،فاتينا الذين �آمنوا منهم (من الرهبان)
�أجرهم ،وكثري منهم فا�سقون».
واال�ستثناءات ال�سلبية وال�شاذة اي�ضا �إرتكبها متطرفون ارهابيون با�سم
اال�سالم ،فعاثوا ف�سادا يف �أديرة ح ّرم ر�سول اهلل � َّأي �شكل من ا�شكال الإ�ساءة
اليها؛ فتعر�ضت �إىل ما هو �أكرث من الإ�ساءة .تع ّر�ضت �إىل جرائم قتل وتدمري
مقد�سات وتهجري رهبان .وهنا �أي�ضا ح�سنا فعلت املرجعيات اال�سالمية (رابطة
العامل الإ�سالمي يف مكة املكرمة والأزهر ال�رشيف يف القاهرة وغريها من
املرجعيات الدينية) ،باعتبار تلك اجلرائم ع�صياناً على اال�سالم ،وخمالفة لتعاليمه
وحتديا لو�صايا ر�سول اهلل حممد عليه ال�سالم.
ّ
ومن اال�ستثناءات ال�سلبية �أي�ضا ،التي ّ
حذر منها القر�آن الكرمي ،املبالغة يف
تقدي�س بع�ض الرهبان والأحبار (كما ورد يف �سورة التوبة  -الآية �« :)31إتخذوا
�أحبارهم �أرباباً من دون اهلل وامل�سيح ابن مرمي ،وما �أُمروا �إال ليعبدوا �إلها واحداً ال
�إله �إال هو �سبحانه عما ي�رشكون».
تتحدث هذه الآية عن ظاهرة التقدي�س ،التي يذهب �أ�صحابها يف مبالغاتهم
اىل حد العبادة .وهي ظاهرة موجودة يف بع�ض املجتمعات املتخلفة با�شكال
متعددة.
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وال ن�ستثني منها جمتمعات ا�سالمية ت�ستقوي وت�ست�شفي بلم�س قبور و�أ�رضحة
�أولياء �صاحلني نذروا حياتهم  -كالرهبان  -لعبادة اهلل ،حتى �إنهم  -يف هذه
املجتمعات � -إ�ستبدلوا قراءة تعاويذ ون�صو�ص دينية ملعاجلة مر�ض ع�ضال ،بد ًال
من العالجات الطبية احلديثة� ،أو حلل م�شكلة م�ستع�صية ،بدال من االحتكام اىل
القانون او الت�سويات.
فال الأولياء وال الرهبان ن�صبوا �أنف�سهم و�سطاء بني اهلل واالن�سان .لقد ق�ضوا
حياتهم يف التذ ّلل اىل اهلل بعد �أن قادهم �إميانهم القوي اىل التع ّرف اليه وتقديره
الت�صوف) ،ولكنهم مل يطرحوا
حق قدره ،حتى الذوبان (كما يقول �أهل
ّ
�أنف�سهم �أولياء من دون اهلل.
ثم ان ظاهرة تعدد الآلهة يف العقائد اال�سيوية (الهندو�سية حتديداً) ،رمبا
تكون نتيجة للمغاالة يف تقدي�س واحرتام رهبانهم .ويوجد اليوم يف الهند طائفة
هندو�سية تطلق على رئي�س رهبانيتها لقب «اهلل الذي مي�شي اىل االر�ض» ،ولعل
تعدد الآلهة لدى العقائد الأ�سيوية يعود �إىل هذه الظاهرة.
ظاهرة ّ
ونذكر هنا وب�إعجاب ر�أ�س الكني�سة الكاثوليكية البابا فرن�سي�س .عندما ُ�سئل
عن موقفه من ال�شاذ جن�سيا اجاب« :من انا حتى �أحكم على ما يف �ضمريه»؟
ولعل �أجمل و�صف قر�آين للرهبان امل�سيحيني ما ورد يف الآية  83من �سورة
املائدة والتي تقول عنهم« :و�إذا �سمعوا ما �أُنزل على الر�سول .ترى �أعينهم تفي�ض
من الدمع مما عرفوا من احلق ،يقولون ربنا �أم ّنا فاكتبنا مع ال�شاهدين».
مل يقولوا اكتبنا مع امل�ؤمنني ،لأنهم ي�ؤمنون �أ�سا�سا بالر�سالة التي جاء بها
ال�سيد امل�سيح ابن مرمی عليه ال�سالم .قالوا :اكتبنا مع ال�شاهدين ،فهم م�ؤمنون،
والآن ي�شهدون للحق ...واحلق واحد من عند اهلل.

�صلوات و�أنا�شيد
يف مديح القدّ ي�سني الرهبان
بقلم
مدير املجلة

املخ�ص�ص للرهبان والراهبات
ر�أيت من املفيد �أن �أ�ستعر�ض يف هذا العدد
ّ
والن�ساك واحلياة الن�سك ّية والأديار� ...أن �أ�ستعر�ض ما ورد بهذا املعنى يف كتب
ّ
ّ
ال�صلوات الطق�س ّية لكني�سة الروم امللك ّيني الكاثوليك (يف جملداته الأربعة).
من خالل ذلك نكت�شف �أهم ّية الرهبنة يف تاريخ الكني�سة �رش ًقا وغربًا ...ودور
الرهبان يف احلياة الكن�س ّية عمو ًما ويف و�ضع االنا�شيد وال�صلوات الطق�س ّية.
والن�ساك والنا�سكات ور�ؤ�ساء الأديرة ،هم ّقدي�سون
واجلميل � ّأن ه�ؤالء الرهبان ّ
م�ش َرتكون بني ّ
كل الكنائ�س امل�سيح ّية �رش ًقا وغربًا .فهم �إذن عالمة وحدة الكني�سة
عرب التاريخ بالرغم من االنق�سامات!
القدي�سني
يف هذا املقال �س�أنقل مقاطع من الأنا�شيد الطق�س ّية يف خدمة تذكارات ّ
والقدي�سات البا ّرات والنا�سكات...
والن�ساك
واملتوحدين والعامود ّينيّ ،
ّ
الرهبان ّ
ومن خالل الأنا�شيد ي�صف وا�ضعوها ،وهم رهبان� ،أحوال الرهبان� ،إهتماماتِهم
الرهبان ّية ،حياتهم وعواطفهم الن�سك ّية ،عالقاتهم مع �إخوتهم الرهبان ...خرباتهم
الروح ّية� ،أ�شواقهم� ،أمناط حياتهم...
والن�ساك� ...إبتدا ًء من
و�س�أحوم ،كنحلة ،على �أزهار ب�ساتني الرهبان
ّ
تذكارات �شهر �أيلول وحتى �آب .و� ّأقدم هذه الدرا�سة هد ّية خا�صة للرهبان
والراهبات ،وهم ُي�ص ّلون ّ
كل يوم ال�صلوات الطق�س ّية� .أمنيتي �أن يكت�شف فيها
�إخوتي و�أخواتي وا ّلذين يطالعون هذه ال�صلوات ،دلي ًال �إىل غنى احلياة الرهبان ّية
يف حياة الكني�سة عرب �أجيالها.
ّ
الدم�شقي
القدي�س يوحنا
	�أبد�أ
التخطر يف ب�ستان الرهبان ،بالأنا�شيد ومدائح ّ
ّ
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القدي�س �سابا قرب بيت حلم والقد�س ،مع رفيقه
الذي عكف يف ديره ،دير ّ
القدي�س قزما ،على نظم الأنا�شيد والقوانني �إكرا ًما للم�سيح كلمة اهلل ،ومرمي � ّأم
ّ
كم كبري من هذه الأنا�شيد .
اهلل ّ
والقدي�سني .و ُين�سب �إليهما ّ
و ُيدعى يوحنا الدم�شقي« :دليل الإميان القومي .ومع ّلم التقوى وال�سرية
املتوحدين ...وقيثارة الروح» (ن�شيد العيد.
احلميدة .كوكب امل�سكونة وزينة
ّ
وهو ن�شيد ُين�شد يف �أعياد الرهبان.)...
أخ�ضعت ج�سدك ب�أعراق الن�سك الكثرية� ،إرتقيت
وتخاطبه الكني�سة« :لـ ّما �
َ
�صدح َت بهاّ ،
مرتنًا
ب�سهول ٍة �إىل �أعلى ال�سماء حيث منحك اهلل الأنغام ،التي
ْ
ملح ّبي امل�سيح».
وتُطلق عليه هذه الأو�صاف« :متك ّلم بالالهوت� .إ�ستنار ب�أ�ش ّعة الثالوث .دخل
إلهي .مو�ضح �أنغام املو�سيقى»(.غروب  4كانون الأول)
�إىل غمام الروح ال ّ
أبهجت كني�سة امل�سيح ببالغة الت�سابيح الإله ّية.
وتخاطبه الكني�سة هكذا« :لقد � َ
ّ
ّمت بها
مرنًا بفعل الروح .و�ضارباً ك ّنارتك الرائعة النظام ،مت�ش ّب ًها بداود .و�إذ نغ َ
�شغفت اجلميع».
برتانيمك الإله ّية،
َ
القدي�س قزما الـ ُمن�شئ �صديق يوحنا
وبتعابري م�شابهة تخاطب الأنا�شيد ّ
«بوق ٌ
الدم�شقي ورفيقه .فهوٌ :
هاتف ب�آالم امل�سيح وبتدبريه اخلال�صي .ون�شائده
وليمة روحيةَ .وتَ ُر �أقوال الروح البه ّية».
�شهر �أيلول
·اليوم الثالث منه :البا ّر ثاوكت�ستو�س.
وحفظت �صورته فيك.
		 «يا ثاوكت�ستو�س تعاملت مع خليقة اهلل باحرتام.
َ
ين املوقر».
ُمظه ًرا �رشف دعوتك ب�سريتك وثوبك الرهبا ّ
·اليوم احلادي ع�شر منه :ثيوذورة.
ُ
إلهي كث ًريا».
«�ش ِ
غفت بالع�شق ال ّ
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·اليوم الثامن والع�شرون منه :البار خاريطون (حوايل �سنة )330
� ّأ�س�س � 3أديار بني القد�س و�أريحا :و�أ�شهرها عني فارة.
ّ
وظهرت م�سكنًا للثالوث الذي
الغا�ش بهطل الدموع...
«خنقت الثعبان
َ
َ
للمتوحدين».
مقد�سة .ومنا�سك خال�ص ّية
أعدت بناء م�ساكن ّ
بقدرته � ّ
ّ
وع�شت
و�رصت خارج اجل�سم والعامل.
«يا خاريطون �صلبت ذاتك للعامل.
َ
َ
مبا يفوق املنظورات باحلقيقة لأنك مل تعِ �ش لذاتك .بل بالأحرى كان يعي�ش فيك
امل�سيح �إلهنا».
·اليوم التا�سع والع�شرون منه:
كرياكو�س النا�سك� :أ�صله من كورنثو�س ،ن�سك يف القد�س �سنة  256وعمره
 18عا ًما.
فت�رسبلت ح ّلة عدم الأهواء
بت على �أهواء اجل�سد بلجام الإم�ساك.
َ
«تغ ّل َ
الالمعة».
أمت �أهواء اجل�سد بالأ�سهار واالبتهاالت امل ّت�صلة».
«� ّ
حوا�سك».
أخذت
الع�شب امل ّر طعاماً م ّر َ
«� َ
َ
رت به َّ
�شهر ت�شرين الأول
·اليوم الثامن منه :البارة بيالجيا.
كت على جبل الزيتون (القرن اخلام�س)
تن�س ْ
ّ
نت ال
أعدت جل�سدك اجلمال الأ ّول .وتز ّي ِ
«� ِ
أقمت ذاتك م�سكنًا لل ّروحِ � ...
بالزهور بل بجمال الف�ضائل ال�سامية ،مقتدية بخالقك».
«كنت تذرفني قارورة من الدموع يف ّ
ذكيا.
ِ
كل يوم ...مل ِأت ال�سماوات ُعر ًفا ًّ
مت �سكيب دموعِ ك للم�سيح ك�أطياب جزيلة الثمن .رائح ًة �رس ّية ملح ّبته».
وقد ِ
ّ
فت ّجلة ّ
الزلت الوافرة .بالدموع وال�صلوات».
«ج ّف ِ
·اليوم احلادي والع�شرين منه� :إيالريون الكبري.
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إلهي وحملك باملراقي
بهي ،لـ ّما جرحك ال ُع�شقُ ال ّ
«يا من هو بال ّنف�س والقلب ٌّ
ال�رشيفة»...
·اليوم الثامن والع�شرون منه :ا�ستفانو�س املن�شئ.
الدم�شقي.
القدي�س �سابا ،و�أ�رسة يوح ّنا
من مدر�سة دير ّ
ّ
جعلت َ
ا�ستفان�س ِّ
ح�صن َت ُه بالفِطن ِة
املتو�ش ُح باهلل.
«�أَ ُّيها ال ُأب
بهيا ًّ
َ
جدا� .إذ َّ
ُ
العقل ًّ
ف�س
ا ِلإله ِّية .راد ًعا
مقوماً �سائ َر قِوى ال َّن ِ
َ
الغ�ضب با ِلإرا َد ِة البا�سلة .والهوى بالع َّفةِّ .
َقيت بها �أيها
بال َع ْدلِ بفل�سف ٍة كاملة .بانياً �إِ َّياها مركب ًة
للف�ضائل م�ستح َّب ًة ًّ
جدا .فارت َ
ِ
فل�سفي للحياة الرهبان ّية)
البا ُّر �إىل ال ُعلى م�رسوراً (و�صف
ّ
فبادرت نحو الع ّل ِة الأوىل م�سار ًعاّ .
ّ
نت ثورة
يت العقل بالإم�ساك.
َ
و�سك َ
«غذ َ
فبلغت غاية الأماين».
الأهواء وهيجانها ب�صفاءِ العقل.
َ
�شهر ت�شرين الثاين
·اليوم الرابع منه :البا ّر يوانيكو�س.
إرتقيت �إىل امل�شاهدة ال ُف�ضلى».
«� َ
أب�رصت
�رصت خزانة لل ّروح� ،
حفظت مثال ال�صورة غري منثلم .ولـ ّما
«لقد
َ
َ
َ
الأ�شياء البعيدة كاحلا�رضة».
إلهي».
أدركت غاية املرغوباتَ .
«لقد � َ
ونلت املج َد ال ّ
·اليوم التا�سع منه :البا ّرة مطرونة.
دت
�رصت هيك ًال لل ّروح بنقاوة ال ّنف�س البه ّية .و�ش ّي ِ
		 « �أ ّيتها البا ّرة مطرونةِ ،
مقا ًما �رشي ًفا لتعويل كثريين .مر�شدة ال�شعوب �إىل مكابدة م�شاقّ الن�سك .ومقدِّ م ًة
�إ ّياهم خم َّل�صني كعربون لل�س ّيد».
·اليوم احلادي ع�شر منه :القدي�س ثيوذورو�س املعرتف.
م� ّؤ�س�س دير ا�ستوديون وت ّيار الرهبان املعروفني بعبارة  Studitesوهو ت ّيار
ين من القرن الثامن.
رهبا ّ
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�شهر �شباط
البيلو�سي.
·اليوم الرابع منه :البا ّر �إي�سيذورو�س
ّ
ً
موا�صل يف جميع مراحل حياتك ،االرتقاء
إرتقيت �إىل اهلل بالنظر والعمل.
«� َ
ِّ
وموط ًدا مراقي العمل .لأنّك مل َِت ّ
كل امليل بحكمة �إىل غاية
يف م�صاعد،
الأماين».
·اليوم الثالث ع�شر منه :البا ّر مرتينيانو�س.
إلهي .يا فخر
نت عقلك بالر�ؤية ال�سامية .و�
َ
		 « ز ّي َ
أ�صبحت �إنا ًء لل ّروح ال ّ
وكنت حاوياً يف َ
قلبك نا ًرا �إله ّية».
املتوحدينَ ...
ّ
·اليوم الرابع ع�شر منه :البا ّر �أفك�سنديو�س.
َ
نف�سك ونقاء قلبك .فجعلتك مرهوبًا
�سكنت فيك لطهارة
املقد�سة
«�إن احلكمة ّ
ْ
ؤمتنت عليها».
أمنيت الوزنات التي ا� َ
وبنمو جهادك � َ
لدى الأرواح اخلبيثةّ ...
·اليوم التا�سع والع�شرون منه :البا ّر كا�سيانو�س.
واحتدت باهلل بالأ�صوام والأ�سهار ...متلألئًا
إلهيّ .
«� َ
أم�سيت �إنا ًء لل ّروح ال ّ
بالتقدم الدائم يف مراقي ال�صالح».
ّ
«�أ ّيها الأب � ّإن ذهنك احلكيم قد ا�ستنار من ال ُعلى .فلمع ب�أ�ش ّعة التعاليم التي
املتوحدين».
بها ي�ستنري حمفل ّ
�شهر �آذار
·اليوم الرابع منه :البار جرا�سيمو�س.
ن�سك يف براري ال ّ
التوحد واحلياة امل�شرتكة .حوى ديره
أردن وجمع بني
ّ
حوايل  70نا�سكاً.
ّ
بالتق�شف والإم�ساك
أذويت اجل�س َد
«رفعت عقلك بالإميان نحو اهلل ...و� َ
َ
إلهي».
و�أخ�ضعته للعقل بقوة ال ّروح ال ّ
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بلغت �إىل اهلل باملراقي احل�سنة».
«َ ...
�رصت مع ّل ًما
ق�ضيت عمرك ك ّله بهدوء كبري .وبالدموع واحلزن
«لقد
َ
َ
للمتوحدين بالإميان .مز َّينًا بالفقر وجم َّم ًل باالم�ساك و�صائراً كغريب على
ّ
ح�صلت على اخلريات� ،أ ّيها املغبوط لدى اهلل».
الأر�ض .ومن ثَ ّم
َ
·اليوم الثاين ع�شر منه :ثيوفاني�س ال�سغرياين.
ن�سك على �ضفة البو�سفور
«�صبوت �إىل امل�سيح ،مقتف ًيا �آثا َره احلاملة احلياة .متجاف ًيا عن ّ
ملذات العمر.
َ
�صبوت �إليه .حمدّ ًقا �إىل جماله ال�شائق ،و�إلهاماته الإله ّية ،على
وناظ ًرا �إىل الذي
َ
كامل وعجيب».
ٍ
نحو ٍ
·اليوم الرابع ع�شر منه :البار بندكتو�س.
م�شرتع احلياة الرهبان ّية يف الغرب (القرن اخلام�س)
الفتوة ،بوا�سطة الإلهام واملح ّبة احلقيق ّية...
« لقد
َ
جحدت العامل منذ عهد ّ
وجمعت موك ًبا
للمتوحدين.
و�رصت زينة
وتبعت امل�سيح امل�صلوب بفرح...
َ
َ
َ
ّ
كثري العدد ،لي�س ّبح الرب ،مر�شدًا �إ ّياه �إىل الطريق ال�سماو ّية».
مي.
·اليوم الثالثون منه :البا ّر يوح ّنا كاتب �س ّلم الف�ضائل �أو ال�س ّل ّ
مت لنا تعاليمك ثما ًرا دائمة الن�ضارة ،حت ّلي قلوب امل�صغني �إليها
«لقد ّقد َ
ال�سماوي اخلالد ،نفو�س الذين
بتيقّظ ...ف�إنّها �س ّلم تُ�صعد من الأر�ض �إىل املجد
ّ
يك ّرمونك ب�إميان».
عمليا
«�أ ّيها الأب البا ّر يوح ّنا ...لقد
َ
حملت دائماً مراقي الإله يف فمكً .
دار�سا ًّ
رت نف�سك بالدموع الغزيرة ،والوقوف طوال الليايل
الأقوال املله َمة ...وط ّه َ
م�ستعط ًفا اهلل .ومن ثَ ّم طرت �أ ّيها املغبوط املت�أ ّله العزم ،نحو حم ّبته وجماله».
�سموت بالعقل نحو اهلل بوا�سطة الإميان .وجتافيت عن
«�أ ّيها الأب يوح ّنا ،لقد
َ
العاملي العادم الثبات ...خم�ض ًعا اجل�سد للعقل بروادع الن�سك،
اال�ضطراب
ّ
إلهي».
ومبعونة ال ّروح ال ّ
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�شهر ني�سان
·اليوم الأ ّول منه :البا ّرة مرمي امل�صرية.
أنرت عقلك بامل�شاركة
رت بالريا�ضات الن�سك ّية بطريقة �سامية .و� ِ
«تط ّه ِ
الإله ّية»...
�شهر �أ ّيار
·اليوم اخلام�س ع�شر منه :باخوميو�س الكبري.
�ضم ديره على �ضفاف النيل �سبعة �آالف راهب! و�ضع قانونًا ّنظم فيه احلياة
ّ
الرهبان ّية امل�شرتكة.
ُ
وج ْه َت م ْي َل َك ك َّل ُه �إىل اهللْ .
جميع
باخوميو�س
«يا
الكامل احلكمة .لـ َّما ّ
ُ
ترك َت َ
َ
َ
مال ِّذ الدنيا مبا �أنَّها زائلة .و�ألق ْي َت ذات ََك بني ي َدي امل�سيح .متط ِّه ًرا متا ًما بال ُن ْ�سك.
كابدت اال�ست�شها َد بالن َّيةِ .ن ْل َت
ومظ ِه ًرا جالد ًة با�سل ًة �إزا َء �سع ِري الأهواء .ولـ َّما
َ
�إِ َ
غالب .يا ُم ْل َه َم اهلل».
كليل املجدِ الذي ال يذوي.
ٍ
كظافر ٍ
بالريا�ضات املو�صل ِة �إىل امل�شاهد ِة الإله ّية.
احتد َت با ِهلل
«�أَ ُّيها
ِ
املتو�شح باهلل .لقدِ َّ
ُ
اجل�سد .ومل حت َف ْل بحجا ِب ِه الكثيف .وتلألأْ َت ب�أ�ش َّع ِة ال ِّن َع ِم
رح َت َّ
لأَن ََّك ّاط ْ
مهام َ
والأفعالِ الإله ّي ِة البه َّية .مت�أَ ّلهاً
باملكا�شفات واالرتقاءِ نح َو الأف�ضل .فبما �أَن ََّك
ِ
أجل نفو�سِ نا».
� َ
أم�سيت �سعيدًا لدى امل�سيح� .إ�ش َفع �إلي ِه بدا َّلةٍ .من � ِ
احلوا�س عا َّم ًة .فناج ْي َت ال�س ّي َد
باخوميو�س الواف ُر الكرامة .ترف ّْع َت عن
«يا
ِّ
ُ
َ
ماح الأهواء ْ
بالفك ِر الأمثل .دائ�ساً
بنزاهة� .إذ جت َّر َ
وكبح َت جِ َ
دت عن اجل�سدْ .
خُ يَال َء الأبال�سة».
·اليوم الرابع والع�شرون منه :البار �سمعان الذي كان يف اجلبل العجيب.
ُ
ُ
والعمل قاعد ًة
نف�س َك بالنظ ِر
�سمعان
«�أَ ُّيها البا ُّر
ِ
الكامل ال�سعادة .جع ْل َت َ
اجلالب احلياة .و� ْرص َت
املوت
ماح اجل�سد .فل ِب ْ�س َت َ
َ
كبح َت جِ َ
للف�ضائل .لأَن ََّك ْ
كوك ًبا ُمن ًريا بالنعم ِة َّ
كل الأم�صار».
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إلهي �أَ ُّيها ال ُأب ُم�ساكِ نًا للمالئكة.
أنت باجل�سدِ
«�إِن ََّك و� َ
الرتابي�ُ .شغِ ْف َت ِّ
باحلب ال ِّ
ّ
عن الأر�ض ّيات .بلغْ َت ال�سما َء وا�ص ًال �إىل ال ُّنو ِر الدائِم .باملراقي
ولـ َّما �
َ
أعر�ضت ِ
الإله ّية».
نف�س َك متز ِّلف ًة �إىل اهلل.
«ذ َّل ْل َت ج�س َد َك .و�أَنح ْل َت ُه بقوامع ال ُّن ِ
�سك .وجع ْل َت َ
بارئ ِّ
الكل
ل�ص ِنع
عجائب فائق ِة الطبيعة .لأَنَّ قدر َة ِ
وح الذي ب ِه �أُ ِّه َ
لت ُ
َ
للر ِ
و�إنا ًء ُّ
تُنجِ ُز �أعما ًال ُ
تفوق العقول».
·اليوم الثالثون منه :البار ا�سحق رئي�س دير دملاتو�س.
�سوري الأ�صلّ � .أ�س�س �أ ّول دير يف الق�سطنطين ّية.
ّ
ُ
الكامل الغبطة� .إرتق ْي َت �إىل الت�أ ُّم ِل ال�سامي .غ َري ملتف ٍِت �إىل
«�أ ُّيها ال ُأب
�ست�شِ دًا
الأر�ض ّي ِ
أر�ض و� َ
أنت باجل�سدِ �سري ًة مالئكيةُ .م َ ْ
ات الزائلة� .سائ ًرا على ال ِ
إلهي .ف� ْرص َت بالإميانِ ُد�ستو ًرا وم ً
ِثال جميدً ا».
بالر ِ
ُّ
وح ال ّ
وح الإله ّية� .أ�ضح ْي َت كوك ًبا
«يا �إ�سحقُ
ُ
الر ِ
الالهج باهلل .لـ َّما ا�ست ْرن َت ب�أ�ش َّع ِة ُّ
وظالم الأهوا ِء ب�شفاعت َِك».
آالم ال�رشو ِر
َ
للأقطارُ .مق ِْ�ص ًيا � َ
�شهر حزيران
·اليوم الثاين ع�شر منه :البا ّر �أنوفريو�س.
عا�ش يف م�رص بالقرن الرابع.
الف�ضائل
العزم �أُنوفريو�س� .أ ْر�شِ ْدين ب�شفاعت َِك �إىل ِ�ص ِاط
«�أَ ُّيها ال ُأب املت�أَ ِّل ُه ِ
ِ
القاطن الآن يف قِفا ِر الأهواء .واهدِ ين َ
�سبيل التوبة .لكي �أُمتِّ َم �إراد َة
امل�ستقيم� .أنا
َ
اهلل .و� َ
باخلريات الروح ّية».
الدائم
أنال التم ُّت َع
ِ
َ
للمتوحدين د�ستوراً حل�سن العبادة .لأنّك
		 «� ّإن عي�ش َت َك ال�سامية �صارت
ّ
ُقدتَهم بفكرك ال�صائب نحو ال�سرية املثلى ،ممتلئني تعزية باتّباعهم قانون الكمال».
·اليوم اخلام�س ع�شر منه :القدّ ي�س �إيرونيمو�س.
أكب على حت�صيل الآداب الالتين ّية واليونان ّية.
ولد يف �إيطاليا حول �سنة  331و� ّ
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املقد�سة وناق ًال
ثم تاب �إىل اهلل ون�سك يف بيت حلم .عاكفاً على در�س الكتب ّ
�إ ّياها من لغاتها الأ�صل ّية �إىل اللغة الالتين ّية .ودعيت هذه الرتجمة بالفولغاتا (�أي
ال�شعب ّية) وقد �أهاب بالكثريين �إىل اتّباع مثاله وانتحال العي�شة الرهبان ّية بجواره.
انتقل �إىل اهلل �سنة .420
مت من
ملهم اهلل�ِ .إ
«�أَ ُّيها ال ُأب �
َ
الروح .وتع َّل َ
ُ
إيرونيمو�س ُ
�سترنت ب�أنوا ِر ُّ
فدعوت َّ
باوال وابن َتها و َر ْه ًطا من
مهدِ ال�س ِّيد امل�سيح عذوب َة احلياة مع ُه.
َ
ال�شيف َة ْ
هن
املتع ِّبدات �إىل احليا ِة الن�سك َّي ِة الفا�ض َلة .و�
َ
لهن مر�شدًا وقائدًاَ .ي�سمو ِب َّ
أ�صبحت َّ
نحو ُذ َرى القدا�س ِة الإجنيل َّية».
ملواهب
ني الأنبياء .ف� ْأ�ص َب ْح َت �إنا ًء �صا ًحلا
مت
ِ
ب�سع ٍة من َمع ِ
ِ
«تع َّل َ
ال�صاحلات َ
وب�شحِ َك
وبتجمت َِك
فتحت كنو َز املعرف ِة لل َّتائق ِ
الروحَ .
الكتب الإله َّيةَ .
َ
ني �إليهاْ َ .
ُّ
َّ
ال�صالة .مِرقا ًة �إىل امل�شاه َد ِة الإله َّية».
مت
املزام َري املل َه َمة .عل َ
اجلميع طرقَ َّ
َ
·اليوم ال�ساد�س والع�شرون منه :داود الت�سالونيكي� .أ�صله من العراق.
ُ
الكامل الغبطة .لـ َّما تلألأَ َع ْق ُل َك بالإِم�ساك .طِ ْر َت نح َو عِ ِّل ِة
«�أَ ُّيها الأَ ُب داو ُد
ِّ
ِرين ِ�إ َ
ليك
نرت
ف�ص َت عموداً ُم�ضيئاً .و�أَ َ
ِ
بالعجائب والأَقوال .املباد َ
كل اخلرياتْ ِ .
دائماً بذِ ْه ٍن الئقٍ باهلل».
«�أَ ْقم َت َ
لك ُحجر ًة على �شجرة .ك ُبل ُب ٍل َع ْذ ٍب ال�صوت� .صا ِبراً على الرب ِد
وحم ِرتقاً باحل ّر .وم ِْن ثَ َّم ح�ص ْل َت على �أَجنح ٍة ذهب ّية� .أَجنح ِة الال َهوى
القار�سْ .
والكمال .وحل ْل َت يف ُذ َرى ال�سماوات».
«�أَ ُّيها ال ُأب البا ُّر املغبوط� .أَح َر ْق َت َّ
بجم َر ِة الال َهوى .ولـ َّما
ملذ ِ
ات اجل�سد َ
ووهب َ
لك �س�ؤْلَ َك� .أَن
مام امللك� .أُعجِ َب بف�ضيلت َِك.
حم ْل َت بيد ْي َك جم َر النا ِر �أَ َ
َ
َ
تكون عن َد ا ِهلل �شفيعاً ُمغنِياً بالنعمة».
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�شهر متـــــوز
·اليوم ال�ساد�س منه :البار �سي�سوئي الكبري .عا�ش يف م�رص يف القرن
اخلام�س.
ٍ
ويت ج�سدك
ع�شت
« يا كامل ال�سعادة،
كمالك على الأر�ض .لأنّك �أ ْذ َ
َ
أمنيت الإله ّيات باملراقي العظيمة.
باالم�ساك والأ�سهار .متع ّم ًقا يف ذكرى املوت .ف� َ
و�صلت �إليه».
�إىل من هو غاية الأماين الذي
َ
·اليوم احلادي والع�شرون منه� :سمعان املتباله لأجل امل�سيح ويوحنا النا�سك
معه.
« �أ ّيها املغبوطان ّ
ال�سن ّية
توطنتما البادية م ًعا .وقمع ُتما ثورات اجل�سد بامل�شاهدة َ
واالبتهاالت الإله ّية .وج ّمل ُتما قلبيكما باحلقيقة .وجعلتماهما �إنا َءين للأفعال
الإله ّية الروح ّية».
�شهر �آب
·اليوم ال�سابع والع�شرون منه :البار بيمني.
الن�ساك» ،املولع بال�سكينة...
		 ن�سك يف م�رص مع �إخوته و ُدعي «مبر�شد ّ
إلهي».
واجلاعل القفر مدينة ...وجمرى تعاليم ال ّروح ال ّ
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