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أرٌد فً هذا المقال أن أكلمكم عن فضٌلة جمٌلة وأساسٌة وهى االتضاع.
االتضاع هو الفضٌلة األولى فً الحٌاة الروحٌة.
االتضاع هو السور الذي ٌحمى الفضائل وٌحمى المواهب ،وكل فضٌلة خالٌة من االتضاع،
عرضة أن ٌختطفها شٌطان المجد الباطل ،وٌبددها الزهو والفخر واإلعجاب بالنفس.
لذلك إذا أعطاك هللا موهبة من مواهبه ،ابتهل إلٌه أن ٌعطٌك معها اتضاعًا ،أو أن ٌأخذها منك،
لئال تقع بسببها فً الكبرٌاء وتهلك.
االتضاع إذن هو األساس الذي تبنى علٌه جمٌع الفضائل.
لٌس هو فضٌلة قائمة بذاتها ،إنما هو متداخل فً جمٌع الفضائل ،مثله كالخٌط الذي ٌدخل
فً كل حبات المسبحة.
وهللا ٌعطً مواهبه للمتواضعٌن ،ألنه ٌعرف أنها ال تؤذٌهم .وٌقول الكتاب المقدس إن هللا
ٌكشف أسراره للمتضعٌن..هؤالء الذٌن كلما زادهم هللا ً
مجدا ،زادوا هم انسحا ًقا قدامه.
من أجل كل هذا دعانا هللا جمٌعًا أن نكون متضعٌن .وقد كان االتضاع والوداعة ،إحدى
سمات السٌد المسٌح البارزة التً حببته إلى الكل ..وقد وصفه اإلنجٌل المقدس بأنه كان" :ودٌعًا
ومتواضع القلب".
وقد أتقن القدٌسون االتضاع بصورة عجٌبة..
ولم ٌتواضعوا فقط أمام هللا والناس ،بل حتى أمام الشٌاطٌن ،وهزموهم بهذا االتضاع.
القدٌس العظٌم األنبا انطونٌوس أبو الرهبنة كلها ،عندما كان الشٌاطٌن ٌحاربونه فً عنف ،كان
ٌرد علٌهم باتضاع ً
قائال( :أٌها األقوٌاء ،ماذا ترٌدون منى أنا الضعٌف ،وأنا عاجز عن مقاتله
أصغركم)!! وكان ٌصلى إلى هللا ً
قائال( :انقدنً ٌا رب من هؤالء الذٌن ٌظنون أننً شًء ،وأنا
تراب ورماد) ..فعندما كان الشٌاطٌن ٌسمعون هذه الصالة الممتلئة اتضاعًا ،كانوا ٌقشعرون
كالدخان.

وفً إحدى المرات ظهر الشٌطان للمتوحد الناسك القدٌس مقارٌوس الكبٌر وقال له" :وٌاله منك
ٌا مقاره ،أي شًء أنت تعمله ونحن ال نعمله؟! أنت تصوم ،ونحن ال نأكل .وأنت تسهر ،ونحن
ال ننام ،وأنت تسكن البراري والقفار ،ونحن كذلك ،ولكن بشًء واحد تغلبن " فسأله عن هذا
الشًء .فقال له " بتواضعك تغلبنا"..
فً مرة أخري أبصر األنبا انطونٌوس فخاخ الشٌاطٌن منصوبة ،فألقً نفسه على األرض أمام
هللا ،وصرخ ً
قائالٌ( :ا رب ،من ٌستطٌع أن ٌخلص منها؟!) فأتاه صوت ٌقول( :المتواضعون
ٌخلصون منها).
إن كان التواضع بهذه القوة التً تهزم الشٌاطٌن ،فما هو التواضع إذن؟
التواضع هو أن تعرف ضعفك ،وأن تعرف سقطاتك وخطاٌاك ،وأن تعامل نفسك على هذا
األساس.
لٌس التواضع أن تشعر بأنك كبٌر أو عظٌم ،وتحاول أن تتصاغر أو أن تخفً عظمتك (اقرأ
ً
مقاال آخر عن هذا الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم األسئلة والمقاالت) ..فشعورك
بأنك كبٌر فٌه نوع من الكبرٌاء .وشعورك بأنك تخفً عظمتك فٌه إحساس بالعظمة تخفٌها عن
الناس ،ولكنها واضحة أمام نفسك.
أما التواضع الحقٌقً فهو تواضع أمام نفسك ا
أوال .شعور حقٌقً غٌر زائف ،فً داخل نفسك،
إنك ضعٌف وخاطئ حتى فً عمق قوتك تشعر أن القوة لٌست منك ،إنما هً منحة سماوٌة
من هللا لك ،أما أنت فبطبٌعتك غٌر ذلك.
اعرف ٌا أخً من أنت ،فهذه المعرفة تقودك إلى االتضاع .إنك تراب من األرض .بل التراب
أقدم منك ،وجد قبل أن تكون .خلقه هللا ً
أوال ،ثم خلقك من تراب.
أتذكر أننً (البابا شنودة  )3ناجٌت هذا التراب ذات مرة فً بضعة آٌات قلت فٌها:
ٌا تراب األرض ٌا جدي

وجد الناس طرا

أنت أصلً ،أنت ٌا أقدم

من آدم عمر

ومصٌري أنت فً القبر،

إذا وسدت قبر

بل أنك ٌا أخً ،إذا فكرت فً األمر باتضاع ،تجد أن هذا التراب لم ٌغضب هللا كما أغضبته
أنت بخطاٌاك.

لذلك أقول لك حقٌقٌة هامة وهً:
إن المتواضع الوحٌد هو هللا.
هللا هو الكبٌر الذي ٌتنازل وٌكلمنا نحن الصغار ،وهو القدوس الذي ٌتنازل وٌعاملنا نحن
الخطاة.
ً
تنازال ،وإنما هو مجرد معرفة للذات.
أما نحن فالتواضع بالنسبة إلٌنا .لٌس
إن عرفت هذا ،فعامل نفسك إذن بما تستوجبه هذه المعرفة ،وال تطلب من الناس كرامة وال
مج ًدا .وإن حوربت بهذا األمر ،رد على نفسك وقل( :أنا ال أستحق شٌ ًئا بسبب خطاٌاي ..وإن
كان هللا من فرط رحمته قد ستر خطاٌاي عن الناس ،ولكننً أعرفها ً
جٌدا وال أنساها لئال أتكبر
ً
باطال)..
احذر من أن تنسً خطاٌاك ،لئال تنتفخ ،وتظن فً نفسك الظنون ،وتذكر قول ذلك القدٌس الذي
قال( :إن نسٌنا خطاٌاناٌ ،ذكرها لنا هللا .وإن ذكرنا خطاٌاناٌ ،نساها لنا هللا).
اعترف بخطاٌاك أمام نفسك ،وأمام هللا ،وإن استطعت فأمام الناس أٌضًا.
وإن لم تسطع ،فعلً األقل ال تمدح ذاتك أمامهم ،وال تقبل مدٌحهم لك وإن سمعته أذناك،
وعقلك..
قلبك
فلٌرفضه
وال تسع وراء الكرامة .وتذكر قول مار اسحق:
(من سعً وراء الكرامة ،هربت منه ،ومن هرب منها بمعرفة ،سعت وراءه).
وال ٌكن تواضعك مظهرًٌا ،أو باللسان فقط ،إنما لٌكن تواضعًا حقٌقًٌا من عمق القلب ،وبٌقٌن
داخلً ،لٌكن تواضعًا بالروح.
وإن عشت بالتواضع ،ستحٌا باستمرار فً حٌاة الشكر ..ستشكر هللا على كل شًء وفً كل
حل ،شاعرً ا على الدوام أن هللا ٌعطٌك فوق ما تستحق.
أما غٌر المتواضع ،فإنه ٌكون فً كثٌر من األحٌان متذمرً ا ومتضجراَ ،شاعرً ا أنه لم ٌنل بعد ما
ٌستحقه ،وأنه ٌستحق الكثٌر ،وأنه مظلوم ،من الناس ومن هللا!!
والشخص المتواضع ٌعٌش فً سالم مع الكل ،ال ٌغضب من أحد ،وال ٌغضب أحدا ا.
ال ٌغضب من أحد ،ألنه باستمرار ٌلوم نفسه ،وال ٌلوم الناس .وال ٌغضب أح ًدا ،ألنه ٌطلب
بركة كل أحد وصلواته .فلنكن جمٌعًا متضعٌن لكً نكون ً
أهال لعمل هللا فٌنا ،هللا الذي ال ٌحد
الذي تنازل واهتم بنا ،له المجد الدائم إلى األبد

