التداريب الروحية
لٌس الدٌن مجرد معلومات ،أو مجرد إمتالء من المعرفة الدٌنٌة .فالمعرفة وحدها ال تكفى...
ماذا ٌستفٌد اإلنسان إن كان ٌعرف كل المعلومات عن الفضٌلة ،دون أن ٌسلك فٌها؟!
إننا نقرأ الكثٌر من الدروس الروحٌة ،ونستمع إلى الكثٌر .ولكن المهم هو ماذا نفعل؟ وماهو
نحول تلك
تأثٌر كل هذه المعلومات على حٌاتنا العملٌة؟ هل اكتفٌنا بالمعرفة ،أم اهتممنا أن ّ
المعرفة إلى حٌاة؟

وهذه هً فائدة التدارٌب الروحٌة :تحوٌل كل المعارف واالشتٌاقات الروحٌة إلى ممارسة
وعمل والى حٌاة.
ٌدخل بها اإلنسان فً مواجهة عملٌة مع نفسه ،فٌعرف حقٌقتها ،وٌدرس ضعفاته ونقائصه
وأخطاءه ،وٌعرف ماهى أسباب أخطائه ،وماهو طرٌق مقاومتها ،وماهى العقبات ،وكٌف
ٌمكن االنتصار علٌها؟؟ وهكذا ال ٌقف عند حدود المعرفة الدٌنٌة ،وال ٌكتفى بمجرد االشتٌاقات
إلى الفضٌلة ،إنما ٌتدرب عمل ًٌا علٌها ،إلكتساب فضائل جدٌدة ،أو للنمو روح ًٌا .وبالتدرٌب
ٌبدأ فً أن ٌجاهد مع نفسه ،كما ٌطلب معونة من هللا تسنده وتنمٌه..
ً
دفعة واحدة .بل تدربوا
سموهم الروحى – لم ٌصلوا إلى درجاتهم العالٌة
إن األبرار – فً
ّ
حتى وصلوا ،بجهاد وتعب ،وعلى مدى زمنى...
فال ٌجوز لنا أن نأخذ ما ُكتب عن قممهم الروحٌة كأنه نقطة بدء لنا! وال نبدأ نحن بما وصلوا
الٌه فً نهاٌة جهادهم ،بل نتدرج ...وإن كنا نشتاق إلى إقتفاء أثرهم ،واقتناء فضائلهم،
فلنتدرب على ذلك خطوة خطوة...
حسن أن ٌشتهى المرء الحٌاة الفاضلة .ولكن علٌه أن ٌسٌر فً هذا الطرٌق بحكمة .وحبذا لو
كان ذلك تحت توجٌه مرشد روحى قد اختبر ونجح...

والتدارٌب الروحٌة تدل على أن صاحبها سهران على خالص نفسه...

ال تلهٌه مشاغل الدنٌا عن التفكٌر فً األبدٌة ومداومة العمل ألجلها .فهو ٌحاول باستمرار أن
ٌكتشف أخطاءه ،أو األخطاء التً ٌكشفها له غٌره ،وٌعمل على تفادٌها .ألنه بدون ذلك ال
ٌمكنه أن ٌتدرب على تركها...
فال تتضاٌق اذن ممن ٌظهر لك عٌ ًبا فٌك .بل استفد من هذا الكشف لكً تتخلص من هذا
العٌب .وأنت من ذاتك أفحص نفسك فً ضوء وصاٌا هللا ،وأعرف ما ٌنقصك حتى تجاهد فً
اقتنائه...

واحذر من تبرٌر نفسك ،ومن تغطٌة األعذار باألخطاء:
عٌنى نفسه!! والذي
بارا فً
ّ
فإن عمى الخطأ ،هو أن ٌرى اإلنسان نفسه بال خطأ ،وأن ٌكون ً
ٌبرر نفسهٌ ،بقى دائ ًما حٌث هو ،وال ٌُصلح من ذاته شٌ ًئا ...وكثٌر من الناس لهم طباع
خاطئة ثابتة فٌهم ،ال ٌرجعون عنها على مدى الزمن .ذلك ألن نفوسهم – لألسف – جمٌلة
ج ًدا فً أعٌنهم! وهم ٌرون أنهم دائ ًما بال عٌب وال نقص .وٌهاجمون كل من ٌُظهر لهم عٌ ًبا
فٌهم ،وٌعتبرونه عد ًوا أو مدع ًٌا...
مص در المقال :موق ع األنبا ت كاله ٌمانوت.

أما أنت فال تكن كذلك ،بل حاسب نفسك بدقة شدٌدة ،وال تعذر نفسك مطل ًقا .فسوف ٌأتى وقت
تقف فٌه أمام هللا بال عذر...
وإن كنت تستحى من أن ٌكشف لك الغٌر خطأ ً فٌك ،فال شك أنك ال تستحى بنفس القدر اذا ما
أكتشفت أخطا ًء فً نفسك...
صرٌحا مع ذاتك إلى أبعد الحدود .ولتكن مقاٌٌسك الروحٌة عالٌة
لهذا أجلس مع نفسك ،وكن
ً
فً مستواها .وال تكتفِ بالمستوى العادى ،بل حاول أن ترقى بالمقٌاس الروحى الذي تقٌس
به نفسك .واطرق نقط الضعف التً فٌك ،والتً تكشفها لك قراءتك عن سٌر األبرار
وفضائلهم ،أو التً تدركها من سماعك بعض العظات التً تشعر انها تمس حٌاتك..
وثق انك لو دربت نفسك على فضٌلة واحدة كل أسبوع ،أو حتى كل شهر ،ألمكنك أن تقتنى
كبٌرا من الفضائل كل عام ،أو أن تثبت فٌها بكثرة الممارسة .وأعلم أن الفضائل مرتبطة
عددً ا ً
ببعضها البعض .فإن مارست إحداها ،ستقودك إلى فضائل غٌرها ما كنت قد وضعتها فً
تدرٌبك .ذلك ألنها جمٌعها فً ارتباطها مثل حلقات فً سلسلة واحدة...

وثق أنك إن بدأت فً تدارٌبك الروحٌة ،فإن نعمة هللا ستبدأ معك.
فإن هللا لن ٌتركك وحدك فً تدارٌبك ،ألنك قد أظهرت بها أنك جاد وملتزم بالسلوك فً الحٌاة
مع هللا .وبشعورك هذا سوف تتجاوب معك المعونة اإللهٌة .وإن كان الشٌطان ٌحاول أن
ٌحاربك بشتى الطرق أن تكسر التدرٌب أو تنساه ،فإن النعمة سوف تسندك لكً تتذكره
وتنجح فٌه .والمهم هو أنك ال تتراجع وال تتراخى .بل كن حاز ًما مع نفسك...

واذا دربت نفسك على فضٌلة ما ،فأعرف أن الثبات فٌها هو أهم بكثٌر من مجرد إقتنائها...
أسبوعا ..ثم تتخلى عنها .إنما
ألنه ما أسهل أن تستمر فً إحدى الفضائل ٌومٌن أو ثالثة أو
ً
المهم أن تستمر فٌها ،حتى تصبح هذه الفضٌلة عادة فٌك ،أو تتحول إلى طبع .وهكذا ٌحتاج
كل تدرٌب إلى مدى زمنى حتى ٌرسخ فً أعماق نفسك .ألن كل تدبٌر ال تثبت فٌه زم ًناٌ ،كون
بال ثمر...
ضا ٌعطى
ألن الزمن واألستمرارٌه هما المحك العملى لمعرفة عمق الفضٌلة فٌك .والوقت أٌ ً
فرصة لمعرفة المعوقات التً تقف ضد التدرٌب ،ولمعرفة طرق التغلب علٌه
لذلك فإن القفز من تدرٌب إلى آخر ،ال ٌفٌد روح ًٌا ..وكثٌرون ٌرٌدون أن ٌصلوا إلى كل شًء
فً أقل فترة من الوقت ،فتكون النتٌجة أنهم ال ٌصلون إلى شًء ،بسبب عدم التركٌز...

واضحا ومحددً ا...
ولٌكن التدرٌب الذي تدرب نفسك علٌه
ً
فال تقل لنفسك :أرٌد أن أدرب نفسى على حٌاة الوداعة واالتضاع .بٌنما تجد عبارة (اإلتضاع)
غٌر واضحة أمامك فً معناها وتفاصٌلها ،وهكذا ال تفعل شٌ ًئا! بل ادخل فً التفاصٌل ً
مثال،
وقل "أرٌد فً حٌاة اإلتضاع أن ادرب نفسى على أمر واحد فقط وهو اننى ال أمدح نفسى".
فإن اتقنت هذا األمر زمن ًنا ،تقول "أدرب نفسى على أال أسعى وراء مدٌح الناس" .فإن اتقنت
أٌضا ،تقول "أدرب نفسى على شًء آخر ،وهو أنه اذا مدحنى آخر ،ال اشجعه على
هذا ً
أسر بالمدٌح ،بل أتذكر بعض ما أعرفه
األستمرار ،أو
أغٌر مجرى الحدٌث .أو على األقل ال ّ
ّ
عن نقائصى ،لكً تتوازن مع ما سمعته من مدٌح"...

وال تدرب نفسك على محبة اآلخرٌن دون أن تعرف ً
مثال تفاصٌل هذه الفضٌلة .وإن عرفتها،
أسلك فٌها واحد ًة فواحدة...

ولٌكن تدرٌبك الروحى فً حدود إمكانٌاتك ،تستطٌع تنفٌذه عمل ًٌا...
ذلك ألن البعض قد ٌضع لنفسه تدرٌ ًبا فوق مستوى إرادته ،أو ال تساعده علٌه ظروفه! أو فً
تدربه على فضٌلة ماٌ ،قفز إلى مستوى درجة عالٌة ال ٌمكنه األستمرار فٌها .وقد ٌصٌبه ذلك
بنكسة فٌما بعد ترجعه إلى الوراء خطوات...
بل ٌمكن ً
جزءا واحدً ا من تفاصٌله،
مثال أن ٌتدرج فً التدرٌب .بحٌث ال ٌأخذ فً كل مرة اال
ً
كما ذكر ًنا فً حدٌثنا عن االتضاع...

ولتكن تدارٌبك فً صمٌم حٌاتك العملٌة الواقعٌة...
فإن ما ٌصلح لغٌرك من التدارٌب ،قد ال ٌصلح لك أنت ...وكذلك لتكن تدارٌبك فً حٌاة
الفضٌلة تناسب قامتك الروحٌة ،وتتفق معك حٌاتك وظروفك من كل النواحى.
وال تبالغ فً تقٌٌم مقدرتك ،بل اسلك باتضاع وحكمة...
وإن فشلت فً تدرٌبك فً وقت ما .فاستفد من فشلك بإن تعرف اسبابه ،وتحاول أن تتحاشاه
وأٌضا ٌدفعك إلى األشفاق على الذٌن ٌفشلون...
فٌما بعد .ولٌكن ذلك سب ًبا فً اتضاعك،
ً

