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ما هً شهواتك فً الحٌاة؟ وهل أنت عبد لشهواتك ،أم أن شهواتك طوع ٌدٌك ،تحت سٌطرة
حكمة مقدسة؟ هل فً شهواتك تستشعر خو ًفا .أرٌد أن أحدثك فً هذا المقال عن الشهوة
والخوف.
اإلنسان العادي تقوده شهوته:
وإذا استبدت به الشهوة تستطٌع أن تخضع لها عقله وضمٌره ،وتستطٌع أن تتمرد على جمٌع
أحبابه ومشٌرٌه ،وتبقى الشهوة وحدها ،وتصٌر إرادة هذا اإلنسان ذلٌلة أمام شهوته ..ال ٌسمع
لصوت عقله ،وال ٌسمع لصوت ضمٌره ،وال ٌسمع لصوت أحبابه ومشٌرٌه ومرشدٌه ،إنما
ٌنقاد لشهوة قلبه..
وتتنوع الشهوات التً تقود اإلنسان:
هناك إنسان تقوده شهوة الجسد ،وأخر تقوده شهوة المال ،وثالث تقوده شهوة الشهرة أو شهوة
العظمة ،ورابع تقوده شهوة التسلط علً اآلخرٌن ،وخامس تقوده شهوة االنتقام .إلخ وهناك
شهوات جٌده قد تقود اإلنسان أٌضا مثل شهوة العلم ،أو الرٌاضة ،أو الموسٌقً .ولكن عٌب
أمثال هذه الشهوات ٌكمن فً عدم التوازن ،إذا سٌطرت علً الوقت أو العاطفة علً حساب
أمور أخري هامة.
وشهوات اإلنسان قد تمثل نقطة ضعف فٌه ،وبخاصة إذا عرفت عنه ،فٌستطٌع الغٌر أن
ٌحرموه منها فٌتعبوه .ولذلك فقد ٌضعف اإلنسان أمام شهواته ومن أجل استبقابها أو من أجل
تحقٌقها قد ٌلجأ إلً طرق خاطبة كالتملق والرٌاء والمداهنة ،وربما ٌلجأ إلً الكذب أو الخداع
أو التحاٌل لٌحقق شهوة ما.
والشهوة قد ٌتبعها الخوف أحٌانا :إذ ٌخاف اإلنسان من عدم تحقق شهوته ،وإن كانت قد
تحققت وأصبح ٌعٌش فٌها ،فإنه قد ٌخشى ضٌاعها أو عرقلة طرٌقها بسبب من األسباب .ولذلك
حس ًنا قال القدٌس أوغسطٌنوس:
(جلست على قمة العالم ،حٌنما أحسست فً نفسً أنً ال أشتهً شٌ ًبا وال أخاف شٌ ًبا)

ح ًقا ،إن اإلنسان الذي ال ٌشتهً شٌ ًبا ،ال ٌمكن أن ٌخاف إذ ال ٌوجد شًء ٌحرص علٌه أو
ٌخشى علٌه من الضٌاعوما أجمل ما قاله أحد القدٌسٌن فً ذلك( :خٌر الناس من ال ٌبالً بالدنٌا
فً ٌد من كانت)..
ومن هناك كان الزهد أحد العوامل األساسٌة فً القضاء على الخوف .إن اإلنسان الزاهد ال
ٌخاف مو ًتا وال سج ًنا وال إٌذاءً ،وال حرما ًنا من مشتهٌات العالم ،وال أي تهدٌد من أي نوع .ألنه
قد زهد كل شًء ،ولم ٌعد ٌحرص على شًء ٌخشى أن ٌضٌع منه..
والشهوات قد تكون شهوات عالمٌة ،أو شهوات مقدسة .الشهوات العالمٌة قد وقف منها الكتاب
المقدس موق ًفا حاسمًا فً اآلٌة المقدسة التً تقول (ال تحبوا العالم ،وال األشٌاء التً فً العالم،
ألن العالم ٌبٌد وشهوته معه) .وذكر الكتاب أٌضًا أن شهوات العالم تتركز فً (شهوة الجسد،
وشهوة العٌن ،وتعظم المعٌشة)
ولما كان اإلنسان ال ٌمكن أن ٌعٌش بدون رغبة ،لذلك كان على الرجل الحكٌم أن ٌتحكم فً
شهواته ،إن اإلنسان الجاهل ،أو اإلنسان الخاطا ،أو اإلنسان الضعٌف ،تتحكم فٌه شهواته .أما
البار فٌسٌطر على جمٌع رغباته ،وال ٌستسلم إطالقا لشهوة خاطبة ،وال ٌجعل إرادته تخضع
ألٌة رغبة ضد مشٌبة هللا.
والرجل الحكٌم ال ٌنتظر حتى تضغط علٌه الشهوة ،ثم بعد ذلك ٌقاومها ،بل هو ٌتجنب هذه
الشهوات من بعٌد .أنه ٌسد أمام نفسه الطرٌق الذي تصل منه هذه الشهواتٌ ..بعد عن جمٌع
المثٌرات والمعثرات ،وٌتجنب العوامل الخارجٌة التً تغرس الشهوة فً نفسهٌ ..بعد عن
القراءات الخاطبة ،والسماعات الخاطبة والصداقات الخاطبة ،والمناظر الخاطبة.
وفً نفس الوقت ٌقوى محبة هللا ومحبة الفضٌلة فً قلبه ،حتى تكون له حصانة داخلٌة،
تصد عنه كل الحروب الخارجٌة التً تحارب القلب.
إن شهوة الخٌر أقوى من شهوة الشر .والرجل البار ٌصد شهوة بشهوة .شهوة الخٌر هً
شهوة الروح .وشهوة الروح قوٌة ً
جدا إن كانت صادقة وعمٌقة .كما أن شهوة الروح تسندها
المعونة اإللهٌة .إذا اشتهت الروح خٌرً ا ،نجد أن هللا ٌؤٌدها بكل قوة .إن اإلنسان البار فً
شهواته المقدسة وفً محاربته للخطٌة ال ٌقف وحده .بل ٌسنده هللا بنعمته ،وتسنده المالبكة
وأرواح القدٌسٌن..
والشهوة الروحٌة ال تعرف خوفا .اإلنسان الروحً فً محبته هلل ومحبته للفضٌلة ال ٌخاف،
ألنه ٌشعر بقوة هللا معه وٌشعر باطمبنان داخلً سببه راحة الضمٌر وثقة القلب..

إنما قد ٌخاف اإلنسان الذي ٌسلك فً الفضٌلة خوفا من هللا ولٌس حبا للفضٌلة .الذي ٌسلك
فً البر خو ًفا من العقوبة ،هنا أو فً العالم اآلخر ،ولٌس اقتناعًا بهذا البر وحبًا له .ولٌس هذا
هو طرٌق الكمال ،إنما قد تكون هذه مجرد بداٌة تحتاج إلى أن تتعدل وتتطور فً الطرٌق.
إننا نرٌد أن ٌصل كل إنسان إلى المستوى الروحً الذي فٌه ٌحب الخٌر وٌحب القداسة ،وال
ٌجد صعوبة فً السٌر فً طرٌق هللا ،بل ٌجد فً طرٌق هللا لذة أقوى من محبة العالم كله.
ونرٌد الشخص الذي ٌرفض الخطٌة وال ٌندم على رفضه لها ،وال ٌشعر انه خسر شٌئا أو
ضحى بشًء من أجل هللا..
نرٌد الشخص الذي ٌشعر أنه ٌحقق وجوده الحقٌقً بمحبة هللا وبالثبات فٌه .وال ٌري إطال ًقا أن
محبة هللا ستحرمه من مالذ أخرى ٌشتهٌها .كال ،أن طرٌق هللا لٌس فٌه حرمان ،إنما فٌه سمو.
إنما ٌشعر بالحرمان الشخصً الذي ٌشتهى الخطٌة ،وٌرى أن هللا ٌمنعه عنها .فٌتضاٌق من هللا
ً
عدوا له ،وٌقاوم هللا ..مثل الوجودٌٌن الملحدٌن الذٌن ٌظنون أن وجود هللا ٌلغى وجودهم هم.
فمن الخٌر لهم أن هللا ال ٌوجد ،لكً ٌتمتعوا هم بالوجود!!!
هؤالء قد أخطأوا المفهوم الصحٌح للوجود ..ما هو هذا الوجود؟ هل هو االستغراق فً اللذة؟!
هل هو تحقٌق الشهوات أٌا كانت خاطبة؟! هل هو السٌر فً طرٌق الحرٌة المطلقة ،أي أن
تسٌر النفس حسب هواها دون مراعاة أٌة مثل أو مبادئ؟!
إن الحرٌة الحقٌقٌة هً تحرٌر النفس من الداخل ،تحررها من الشهوات ومن الخوف ..وعند
ذلك سٌكون هواها هوى مقدسًا ،وستكون لذتها فً هللا وفً وصاٌاه ،وفً طرٌق البر والخٌر.
وعندبذ ستحقق وجودها الحقٌقً ،وجودها المثالً الذي ٌضمن لها وجو ًدا فً األبدٌة السعٌدة.

