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توجد موضوعات روحٌة تخص مجموعة معٌنة من الناس دون مجموعة أخرى .على أن
موضوعا ٌخص الكل ،مهما حاول البعض أن ٌنكر احتٌاجه إلٌه .أما هذا الموضوع فهو
هناك
ً
التوبة..
كل إنسان ٌحتاج إلى التوبة .ألنه ال ٌوجد أحد بال خطٌة .الكل معرض للخطأ .والذي ٌقول إنه
ال ٌخطئ هو بغٌر شك واحد من اثنٌن :إما أنه إنسان ال ٌحاسب نفسه جٌ ًدا ،وإما أن مقاٌٌسه
الروحٌة فً حاجة إلى تعدٌل.
شعور اإلنسان باحتٌاجه إلى التوبة ،هو دلٌل صحة نفسه ،دلٌل على أنه ٌرٌد أن ٌصلح حاله
وقلبه .أما الذي ال ٌشعر بحاجته إلى التوبة ،فالبد أنه سٌبقى فً أخطائهٌ ،منعه كبرٌاؤه من
االعتراف بالخطأ ..إنه بار فً عٌنً نفسه ،ولكنه لٌس بارً ا أمام هللا وأمام الناس ..حتى أن
القدٌسٌن أنفسهم كانوا ٌجاهدون من أجل التوبة ،ولكن فً مستوٌات علٌا غٌر المستوٌات
العادٌة..
إن كان األمر هكذا،
فما هً التوبة إذن؟
لٌست التوبة هً مجرد ترك الخطٌة وعدم السلوك فٌها ..فكثٌرً ا ما ٌحدث أن ٌترك اإلنسان
الخطٌة ألسباب غٌر روحٌةٌ ،تركها لٌس محبة للبر ،ولٌس لمحبته هلل وإنما ألسباب أخرى،
ٌكون فً خاللها خاط ًئا دون أن ٌخطئ.
فقد ٌبتعد اإلنسان عن الخطٌئة أحٌا ًنا بسبب الكبرٌاء ،أو بسبب العناد ،أو بسبب الخجل ،أو
بسبب الخوف:الخوف من أن ٌضبط أو الخوف من النتائج .أو بسبب أن الفرصة لم تكن متاحة،
أو بسبب أن الخطٌة معتذرة أو رافضة ..وقد ٌرفض الخطٌة من أجل التظاهر بالبر أو من
أجل مدٌح الناس..
وفى كل هذه الحاالت ال تكون الخطٌة فً سلوكه ،وإنما قلبه ..هو ٌرٌد ولكنه ال
ٌفعل ..وهللا فاحص القلوب واألفكارٌ ،عرف تمامًا أن مثل هذا اإلنسان لٌس تائبًا .إنه ال ٌزال
فً حٌاة الخطٌئة ،وال ٌزال للخطٌة سٌطرة علٌه ،وإن كان ال ٌخطئ بالفعل..

إن التوبة هً حالة تغٌٌر فً القلب .هً نقطة تحول فً حٌاة اإلنسان ..هً تجدٌد للقلب ..هً
حٌاة جدٌدة ٌحٌاها الشخص تختلف اختال ًفا كلًٌا عن حٌاته األولى فً السقوط.
و قد ٌتغٌر إنسان وٌسٌر فً الفضٌلة ،ولكنه ال ٌعتبر تائ ًبا إال إذا استمر فً حٌاة الفضٌلة
دون أن ٌرجع إلى الوراء .فكثٌرون ٌظنون أنهم تابوا ،وأن حٌاتهم قد تجددت ،وٌستمرون فً
هذا الوضع الجدٌد مدة ،ثم تحدث لهم نكسة روحٌة ،فٌرجعون إلى أخطائهم ،والبعض ٌقومون
ثم ٌسقطون ،ثم ٌقومون وٌسقطون .وفً هذه الذبذبة ال نستطٌع أن نقول إنهم تابوا ..ربما
ٌكونون فً مجرد محاوالت للتوبة.
إن ترك الخطٌة ولو إلى فترة ،لٌس هو التوبة الحقٌقٌة..
بارا ،وإنما ألنه فً
فقد ٌبعد الشخص عن الخطٌة ،أو تبعد الخطٌة عنه ،لٌس ألنه قد صار ً
هذه الفترة بالذات غٌر محارب بهذه الخطٌئة بالذات..
إن الشٌطان ذكى فً حروبهٌ ،عرف متى ٌحارب ،وكٌف ٌحارب ،وبأٌة خطٌئة ٌحارب
مستعدا استعدا ًدا ك ً
ً
ً
ومتحفزا كل التحفز لمواجهته فً مٌدان
امال
اإلنسان .وإن وجد اإلنسان
معٌن ،قد ٌترك هذا المٌدان وٌحاربه فً موقع آخر.
مسترٌحا فترة ما من خطٌئة معٌنة ،ال تظن أنك قد صرت نق ًٌا من جهتها.
فإن وجدت نفسك
ً
ربما ٌكون الشٌطان قد تركك إلى حٌن رٌثما ٌعد لك كمٌ ًنا فً موضع آخر ،ثم ٌرجع إلى
محاربتك مرة أخرى على حٌن فجأة بهذه الخطٌئة التً ظننت أنك قد تبت عنها .لذلك كن
حرٌصًا باستمرارً ،
ً
مستعدا باستمرار ،ألنك ال تعرف فً أٌة ساعة أو بأي شكل
ٌقظا باستمرار،
تأتٌك الحرب الروحٌة..
وقد تسترٌح فترة من خطٌئة معٌنة بالذات ،لٌس ألنك تبت عنها ،وإنما بسبب شفقة هللا
علٌك .أراد لك فترة راحة حتى ال تكل فً الجهاد ،أو لكٌال تقع فً الٌأس ..وربما تكون الخطٌئة
قد بعدت عنك بسبب صلوات بعض القدٌسٌن الذٌن تشفعوا فٌك أن ٌمد لك هللا ٌد المعونة حتى
ال تسقط .ربما تكون القوة الحافظة المحٌطة بك هً التً دافعت عنك ،وال ٌكون قٌامك راجعً ا
لتوبة..
هناك إذن فرق كبٌر بٌن إنسان منتصر فً حٌاته الروحٌة ،وإنسان غٌر محارب .وتظهر
التوبة على حقٌقتها إذا حوربت فانتصرت .وقد ٌنتصر إنسان فً حرب خفٌفة ولكنه ٌضعف
ً
شدٌدا وقاسًٌا .أما التائب الحقٌقً فهو رجل هللا الذي ٌحارب
وٌسقط إذا كان أغراء الخطٌئة
حروب الرب فً عنفها وٌنتصر .تضغط علٌه الخطٌة فً أشد إغراءاتها ،وفً أقسى صورها،

وفً أقصى حدودها ،وٌنتصر .وٌستمر أمامه األغراء ،وٌستمر فً نصرته ..مثل ٌوسف
الصدٌق..
هذه هً التوبة .إنها حٌاة النصرة .حٌاة اإلنسان الذي ٌجاهد من أجل الرب وٌنجح .حٌاة
القلب الذي ٌرفض الخطٌة مهما ضغطت علٌه..
ترك الخطٌة هو بداٌة حٌاة التوبة .أما كمال التوبة فلٌس هو ترك الخطٌة ،وإنما هو كراهٌة
ً
اشمئزازا منها أو كرد فعل لبشاعتها ،ثم
الخطٌة .وقد ٌكره اإلنسان الخطٌة أحٌا ًنا بعض الوقت
ٌرجع بعد حٌن ،بعد زوال هذا االنفعال فٌشتاق إلٌها مرة أخرى .لٌست هذه هً التوبة .إنما
التوبة هً كراهٌة حقٌقٌة للخطٌة ،كراهٌة دائمة بسبب أن هذه الخطٌة لم تعد تتفق إطال ًقا مع
طبٌعة اإلنسان الجدٌدة التً تجددت بالتوبة..
على أن كراهٌة الخطٌة هً حالة سلبٌة .أما الحالة اإلٌجابٌة فهً محبة هللا .والتوبة الحقٌقٌة
هً النتٌجة الطبٌعٌة لدخول محبة هللا فً القلب .إنها استبدال شهوة بشهوة .إنها حلول شهوة
البر محل شهوة العالمٌات .حلول هللا محل العالم فً قلب اإلنسان.
التوبة هً الدرجة األولى فً السلم الروحً .منها ٌرتقى اإلنسان درجة درجة فً حٌاة
أخٌرا إلى الكمال .والكمال هو قمة الدرج الروحانً..
القداسة والنقاوة حٌث ٌصل
ً
وهذه القداسة ،وهذا الكمال ،ال ٌعلنهما هللا لإلنسان دفعة واحدة ،لئال ٌقع فً صغر النفس،
وٌرى أنه لٌس من السهل علٌه الوصول..
الكمال كاألفق ،هو آخر ما تصل إلٌه رؤٌتك .عنده ترى السماء واألرض متعانقتٌن .فإذا ما
آخرا فً انتظارك ً
بعٌدا عنه .وعندما تصل إلى هذا األفق اآلخر تتطلع
وصلت إلٌه ترى أف ًقا ً
إلى أفق أبعد.
وتظل تنتقل من أفق إلى فوق ،ترقى من كمال إلى كمال أعلى .وأعلى ما ٌصل إلٌه اإلنسان
من كماالت هو جهالة بالنسبة إلى كمال هللا الذي فٌه ٌتركز الكمال الذي ال ٌحد ،له المجد فً
كماله إلى األبد ،آمٌن.

