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حدثتكم فً المقاالت السابقة عن بعض الفضائل .أما فً هذا المقال فأود أن أتحدث عن
ممارسة تلك الفضائل ..وفً رأًٌ أن الممارسة تأتى عن طرٌق التدارٌب الروحٌة.
الذي ٌرٌد أن ٌصل إلى هللاٌ ،نبغً ا
أوًل أن ٌعرف الطرٌق الموصل إلٌه ،ولكن المعرفة وحدها
ًل تكفىٌ ..جب أن ٌكمل اإلنسان الطرٌق الواصل من المعرفة إلى الممارسة.
ماذا ٌفٌدك إن عرفت كل المعلومات عن الفضٌلة ،وأنت ال تسلك فٌها؟! أو ماذا تستفٌد إن
عرفت كل المعلومات عن هللا ،وأنت غٌر ثابت فٌه؟! إن المعرفة وحدها ربما تقود إلى الدٌنونة.
ألن الكتاب ٌقول" الذي ٌعرف أكثرٌ ،طالب بأكثر" .ولكن لٌس معنى هذا أن الجهل
أسلم؛ فالقدٌس أوغسطٌنوس ٌقول :إن هناك فر اقا كبٌرا ا بٌن الجهل ورفض المعرفة .إن الذي
ٌرفض أن ٌعرفٌ ،دان أمام هللا على رفضه للمعرفة ،أو على عدم سعٌه إلٌها إن كان ذلك فً
إمكانه..
ٌبدأ اإلنسان بمعرفة طرٌق هللا ،إما عن طرٌق القراءة أو السماع أو القدوة الصالحة أو صوت
الضمٌر .وٌتطور من المعرفة إلى االقتناع ،ثم إلى الرغبة والحماس ،ثم إلى التنفٌذ..
إن البعض قد ٌقرأ عن الفضٌلة ،وٌعجب ا
جدا بما ٌقرؤه ،وقد ٌقتنع به ،وقد ٌتحدث عنه ،وقد
ٌعظ به ..ولكنه ٌقف عند هذا الحد ،وٌبقى الحدٌث عن الفضٌلة مجرد أفكار تعٌش خارج
حٌاته ..فكٌف ٌمكنه أن ٌحول هذه المعلومات إلى حٌاة؟ اقترح لذلك فكرة التدرٌبات الروحٌة..
والتدارٌب الروحٌة معناها أن اإلنسان بدأ مرحلة جدٌدة وهى تدرٌب نفسه عمل ًٌا على
الفضٌلة ،أو تدرٌب نفسه على ترك خطٌة معٌنة ،أو محاربة عادة خاطبة عنده أو أي عٌب ٌراه
فً سلوكه .أو قد ٌدرب ذاته على معالجة ضعف معٌن فً عالقته مع هللا أو مع الناس..
بهذه التدرٌبات تتحول المعلومات الروحٌة إلى حٌاة ،وٌتحول االقتناع النظري إلى سلوك
عملً وتتحول وصٌة هللا إلى طبع فً اإلنسان.
وبهذه التدرٌبات ٌواجه اإلنسان ذاته ،وٌواجه الواقع ،وٌدخل فً حرب روحٌة مع نفسه،
وٌحاول أن ٌخضعها للحق والبر ..وٌعرف أٌضاا العوابق التً تعترض طرٌقه الروحً..
ا
مثاًل عملٌاا ونحلله ،لنفرض أن إنسا انا اكتشف فً نفسه أنه إنسان
وسنحاول أن نأخذ
سرٌع الغضب ،وأراد أن ٌدرب نفسه على الهدوء والوداعة .فماذا ٌفعل؟

ٌنبغً ً
مقتنعا بفائدة هذا التدرٌب وعاز ًما على السٌر فٌه.
أوال أن ٌكون
ً
من أجل هذا علٌه أن ٌضع أمامه أضرار الغضب ،وجمال الطبع الودٌع الهادئ ،وٌستعرض
أمامه بعض أقوال القدٌسٌن فً ذلك ،وًل مانع من أن ٌقرأ بعض السٌر الجمٌلة التً تحببه فً
فضٌلة الوداعة .وٌقنع نفسه أٌضاا بتذكر ما جره على نفسه من قبل نتٌجة لغضبه..
بعد ذلك ٌراقب نفسه وٌحاسبها .وفً كل مرة ٌحاربه الغضب ٌذكر نفسه بالتدرٌب وًل مانع
من أن تكون له كراسة خاصة بالتدرٌبات (أو نوتة) ٌسجل فٌها ما ٌحدث له بخصوص هذا
التدرٌب .فإن نجح فً تدرٌبه ٌشكر هللا على ذلك ،وإن فشل ٌحاول أن ٌحلل أسباب فشله.
ٌعرف ا
مثال :مع من ثار وغضب ،وألي سبب ،وما هً األخطاء التً وقع فٌها أثناء غضبه.
وٌحاول أن ٌعرف هل هذا الغضب كان أمرا ا عارضاا ،أم أن له عنصر الثبات .أقصد هل هو
دابم الغضب مع هذا الشخص بالذات ،أو لهذا السبب بالذات؟ بحٌث إذا اصطدم بنفس الشخص
أو بنفس السبب ًل بد أن ٌغضب؟ ثم ٌسأل نفسه هل كان الغضب هو العالج الوحٌد للموقف ،أم
كان ممك انا أن ٌعالجه بطرٌقة أخرى؟ وهل هو قد تسرع فً تصرفه؟ وهل كان ممك انا بشًء من
التفكٌر أو بشًء من طول األناة أن ٌسلك بطرٌقة أهدأ وأسلم؟..
إن محاسبة النفس هذه وتحلٌل تصرفاتها ،أمر الزم لكل إنسان ٌرٌد أن ٌعالج أخطاءه.
فإن وجد أنه مع إنسان معٌن ًل بد أن ٌخطاٌ ،حاول أن ٌتحاشى هذا اإلنسان ،وٌتفادى الحدٌث
معه أو الخلطة به أو ٌحاول أن ٌحدد لنفسه سٌاسة حٌاله فً المرات المقبلة حتى ًل ٌفاجأ بنفس
التصرف منه فٌغضب .أو ٌحاول أن ٌصلح شعوره من جهته..
كذلك علٌه أن ٌعرف األخطاء التً ٌقع فٌها أثناء غضبه وٌدرب نفسه على تركها ،فإن كان
فً غضبه ٌرتفع صوته وٌحتدٌ ،درب نفسه على الصوت المنخفض الخفٌف ،وإن كان فً
غضبه تحتد مالمحه ونظراته وٌتغٌر شكل وجهه ،حٌنبذ ٌدرب نفسه على هدوء المالمح .وإن
كان فً غضبه ٌستخدم األلفاظ الجارحةٌ ،درب نفسه على األلفاظ الهادبة ..إلخ.
المهم أن ٌضع اإلنسان نفسه تحت مراقبة ،وتحت توجٌه خاص ،وال ٌترك نفسه على حرٌتها
تتصرف كما تشاء دون حساب ودون تعدٌل لالتجاه الخاطئ.
اإلنسان الذي ٌستخدم طرٌقة التدرٌبات الروحٌة هو إنسان ساهر على خالص نفسه ،مهتم
بنقاوة قلبه .وهو أٌضاا إنسان ًل ٌجامل ذاته ،وًل ٌدعً أنه بغٌر خطٌة.
كلنا نخطا .وعلٌنا أن نلتفت إلى أخطابنا فنعرفها ونعالجها.

وٌمكن أن ٌكون التدرٌب الروحً تحت إرشاد روحً ٌقود وٌوجه .وعلى أٌة الحاًلت فإن
اإلنسان الذي ٌدرب نفسه باستمرار ،سٌأتً علٌه وقت ٌصبح فٌه خبٌرا ا بالحٌاة الروحٌة
وبالمحاربات الروحٌة ،بل ٌصبح أٌضاا خبٌرا ا بالنفس البشرٌة وبما ٌتفاعل فٌها من مشاعر
وأحاسٌس وأفكار ..وٌمكنه بطول الخبرة أن ٌصلح إلرشاد غٌره..
إن الدٌن لٌس مجرد معلومات ٌتلقاها اإلنسان بل هو حٌاة .فما أسهل أن ٌتحول الشخص إلى
ا
فارغا من الداخل ..أما الدٌن فهو الوسٌلة التً تقودنا إلى حٌاة الكمال.
دابرة معارف ،وٌبقى
لذلك ٌقول لنا الرب فً اإلنجٌل" :الكالم الذي أقوله لكم هو روح وحٌاة"..
لذلك فإن المعرفة الدٌنٌة ٌجب أن تكون مجرد وسٌلة توصٌل إلى الحٌاة الفضلى .ولهذا ًل
ٌصلح كل إنسان لتدرٌس الدٌن .فالدٌن لٌس مجرد علم ..إننا نرٌد أن نصل إلى الوضع الذي
ٌصبح فٌه مدرس الدٌن عبارة عن وسٌلة إٌضاح لجمٌع الفضابل ،وٌصبح فٌه المدرس هو نفسه
ا
واعظا بل عظة..
الدرس هو القدوة العملٌة والمثال العملً الذي ٌتعلم منه الناس ،فال ٌصٌر
ا
مجاًل للتدرٌب العملً ،وٌبذل فً
وعلى كل إنسان ٌسمع عن الفضٌلة أو ٌقرأ عنها ،أن ٌأخذها
اقتنابها كل جهده .مصلٌاا فً كل حٌن أن ٌعطٌه الرب قوة على السٌر فً طرٌقة ،وعلى النجاح
فٌما ٌدرب نفسه علٌه..

