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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م  ٢٠٢١ ليو يو                                    للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 الصمت املقدس
 صمت"ل ��يء أحبب ال "فوق �    

ً
: "أحبب الصمت يا أ�� ألن لك  . �علمنا القد�س ا�حق السر�ا�ي قائال

مقدار  ت ال ترى سوى ما هو خارج عن نفسك. ف. �� الصمت ترى نفسك. خارج الصمفيھ حياة لنفسك

خ��ت أن ثيئوفيلوس رئيس  ما تر 
ُ
ى اآلخر�ن لن ترى نفسك قط. الفم الصامت ي��جم أسرار هللا. لقد أ

 قال اإلخوة لألنبا  ، لكن األنبا بامبو لم يتحدث معھ. أخاألساقفة ذهب إ�� ال��ية ل��ى األنبا بامبو
ً
��ا

 لرئيس األساقفة ح�ى ينتفع" فأجاب: "إن لم ينتفع من صم�ي فلن ينتفع من  با
ً
مبو: "يا أبانا قل شيئا

، ال يو كالمي".  
ً
ھ. لو لم ينتفع الناس من صمتنا فلن ينتفعوا من  جد سوى القليل الذي ينب�� قولحقا

 بالنسبة  ، وتجنب ا�حديث البطون كالمنا. لقد أكد آباء ال��ية ع�� أهمية الصمت، والس�
ً
ال خصوصا

لنا نحن الرهبان والراهبات. "سكت لسانك فيت�لم قلبك، وسكت قلبك فيت�لم هللا". �علمنا اآلباء أننا  

 ننمو ��  ننمو �� ا�حياة الروحية �� الصمت مثلما ينمو ا�جن�ن �� رحم األم �� صمت
ً
. هكذا نحن أيضا

 � صمت، وس�ون، وتجنب ا�حديث البطال. حياتنا الروحية �� رحم الرهبنة �
     
 ل�ي تردد الصالة.  فلتبَق �علمنا اآلباء أن �غصب أنفسنا ع�� الصمت الذي هو أم �ل الفضائل.     

ً
 صامتا

البطال الذي يتولد عنھ �ل �لمة شر�رة   ألنھ عندما يتحدث املرء، كيف يمكنھ أن يتجنب ا�حديث 

ملالمة؟ اهرب من ا�حديث أثناء عملك، ت�لم فقط باعتدال عند الضرورة. دع اليدين  تثقل النفس با 

  
ً
�عمالن من أجل احتياج ا�جسد، والعقل يردد اسم �سوع ا�حلو بحيث يتم إشباع احتياج النفس أيضا

فتجد عناصر ا�حياة األبدية.    والذي ال ينب�� أن ننساه ولو ل�حظة. جاهد �� صمت، وصالة، ونحيب

نفسكا حفظ  غصب  يتم  بحيث  ا�خ��ة  ع��  عالمة   �� هذه  وا�حزن.  الفرح  من  �ل   �� فمك  اغلق   .

. هذا هو  
ً
ا�حالت�ن. ألن الفم ال �عرف كيف يحفظ الكنوز. الصمت هو أعظم الفضائل وأك��ها ثمرا

 ما ت�لمت  كما قال األنبا أرس .  النقاوةاملتحدين با� �سمونھ  السبب الذي جعل اآلباء  
ً
انيوس مرة: "كث��ا

  
ً
: "يا رب قد�ي �� طر�ق ا�خالص" سمع صوتا

ً
فندمت أما عن الصمت فلم أندم قط". وعندما ص�� قائال

ال  مصادر   �� تلك  ألن  إنقطاع  بال  وص��  واصمت،  إهرب،  أرسانيوس  "يا  لھ:  الصمت  ".  نقاوة يقول 

وح أي ا�حزن املقدس أو ا�حزن املفرح. �عد هية للصمت �� النوالس�ون هما نفس ال��يء. أول ثمرة إل 
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ل املقدس  الفيض  تجلب  ال�ي  املن��ة  األف�ار  تأ�ي  الذلك  خاللها  دموع  ينابيع  وال�ي من  تحجث  ا�حية، 

 تشبھ باملالئكة. املعمودية الثانية ال�ي ��ا تتطهر النفس، وت��يء، وت
 

ال�ي  جديدة  ا�م�جزة  يا لل�سوع بحالوة أعظم من العسل؟!  كيف يمكن ألع�ن الذهن أن تنفتح وترى     

و  القانو�ي  الصمت  من  نفسك  تحدث  غ��ة  ت��د  أل��ا  ضروري  غ��  بكالم  تتحدث  ال  املنتبھ!  للعقل  �ا 

اإللهية. أحبب الصمت الذي منھ تولد �ل الفضائل واألسوار داخل النفس بحيث ال يق��ب م��ا شر  

ضرر  "السقوط    طان.  شيال أعظم   �� اللسان  يتسبب  باللسان".  السقوط  ممن  أفضل  ارتفاع  من 

من دون حساب.  لإل�سان. ال نحصل ع�� ا�خالص عندمل نت�لم كالم بطال أو عندما نق��ي أيامنا  

يمأل النفس من نور هللا. أما الذي ال ي�جم لسانھ فإنھ يخزن    اح��س من لسانك وأف�ارك، ألن حفظهم

ا�خ ت�ون صالتك    طايا داخل نفسھ.العديد من  أن  أردت  إن  وال�حك  البطالة  اهرب من األحاديث 

ة! ردد الصالة باستمرار �شدة وغ��ة واشتياق. عندئذ فقط يصبح املرء  بدالة من خالل الدموع والنعم

قوي النفس. تجنب األحاديث البطالة بأي ثمن أل��ا تضعف النفس فال يصبح لد��ا قوة ل�جهاد. هذا  

قت أحالم اليقظة، لكنھ زمن النفع الرو��. من ذا الذي يضمن أنھ �عد أن يذهب للنوم سوف  ليس و 

 ؟ بالتا��، دعونا �غصب أنفسنا. عندما يبق�ستيقظ
ً
، يحصل ع�� الوقت وا�حر�ة للصالة  ى املرء صامتا

فة إ�� ذلك، فإنھ  ث فإنھ ال يجد الوقت للصالة. باإلضاوال��ك��، ولكنھ عندما يق��ي ساعاتھ �عدم اك��ا

من خالل حديثھ البطال يجمع لنفسھ العديد من ا�خطايا. من أجل هذا وضع اآلباء فضيلة الصمت  

 �� كالمك    بدونھ ال �ستطيع اية فضيلة أن تبقى  ع�� رأس الفضائل، ألن
ً
داخل نفس املرء. كن حذرا

 ثم ت�لم. ال تدع لسانك �سبقك قبل أن  
ً
تتحدث  تفكر فيما ينب�� عليك قولھ. ال  باستمرار، أي فكر أوال

كب��ة هذه    بدالة  عن  تتولد  ال�ي  الشرور   �� ا�حية    الدالةفكث��ة  من  ��رب  كما  م��ا  اهرب  الشر�رة. 

أل��ا تجفف نفس اإل�سان.    ومن ال�لمات ال�ي �� غ�� وق��ا   ا�حارقة! احفظ نفسك من الدالة �� الكالم 

. حالوةمملوء    نوحتمأل النفس بندى سماوي، و�ع�� ا�جانب اآلخر، فإن الصمت، والوداعة، والصالة  

احتقر ا�حديث البطال ألنھ أم لل��ودة وا�جفاف، حيث أن ا�حديث البطال يجفف الدموع من عينيك،  

فظ لساننا ألنھ عندما  نفوسنا. دعونا نقت�ي الص��، والتواضع، وا�حبة، ونحأي أنھ يأخذها منا فتذبل  

 بالنسبة لھ   ��زم اإل�سان فإنھ يصبح
ً
 يجرف   شرا

ً
 و�طرحهم �� هاو�ة ا�خطية.جامحا

ً
 اآلخر�ن �عيدا

لقد رأى الد�س يوحنا الدر�� مرة �عض الرهبان يتحدثون �شر ع�� راهب آخر، وعندما و�خهم أجابوه  

يبحثو  �انوا  �انوا قلق�ن عليھ وأ��م  أردتم مساعدتھ  أ��م  إن   
ً
قائال أك��  ن كيف �ساعدونھ، فو�خهم 

 من النميمة عليھ. أال �علم أننا نتحدث �شر ونميمة ع�� �عضنا البعض أننا  
ً
فلتصلوا من أجلھ بدال

�شر    والنميمة عليھ �� ا�حديث  بب �� أذى أك�� لذلك اإل�سان ح�ى �ستمر  نحرك الشيطان ل�ي يتس 

لكن ع�� ا�جانب اآلخر عندما نص�� من أجل ذلك ال�خص  خالص أنفسنا، و وهكذا نفقد كالنا    أك��

: "إذا    االستمرار �� إيذائھ.  و�عاملھ بلطف فإن هللا �ساعده ونمنع الشر�ر من  
ً
�علمنا ابن س��اخ قائال
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��    ).  النميمة١٤:٢٨  نفخت �� شرارة اضطرمت، و�ذا تفلت عل��ا انطفأت، وكالهما من فمك" (��ي

إ��   إما  اللسان يقود املرء  إ�� وجه��ا، هكذا  بأكملها  الدفة الصغ��ة السفينة  شر عظيم. مثلما تقود 

�شدة إدانة خطايا اآلخر�ن، أو أخطا��م، أو عادا��م الشر�رة.  ا�خ�� أو الشر. ��جب اآلباء القد�سون  

  ا عندما �س�� ع�� أخينا، فإن ولكنن عندما نحكم ع�� أخينا، فإننا نحكم ع�� أنفسنا بخطية عظيمة.  

 من خطايا عظيمة. عندما نف�ح أخانا، فإن
ً
 عنا وهو  هللا سوف يحمينا أيضا

ً
نا ندفع �عمة هللا �عيدا

أن �سقط �� نفس ا�خطايا ح�ى نتعلم أننا جميعنا ضعفاء وأن �عمة هللا �سندنا. من يحفظ  �سمح  

ياء  رهيبة. السبب الرئي��ي للنقد والنميمة هو الك�� خطايا عظيمة وسقطات  لسانھ يحفظ نفسھ من  

 بالنسبة للمرء أن  والذات ألن املرء �عت�� نفسھ أفضل من اآلخر�ن. من أجل ذل
ً
ك ي�ون من املفيد جدا

قل من �ل أحد بحيث �عت�� أخاه أحسن منھ و�التا�� يخلص من هذا الشر بمعونة يفكر �� نفسھ أنھ أ

 من ذلك حاول أن تص�� للنقد �� أية مسألة تخص أخ أو تخص الدير،    الرب. لو دفعك ��يء ما
ً
فبدال

�حكم   تخضعها  أن  دون  املسألة  تلك  أجل  امن  لو  الصالةعقلك.  بواسطة  نفسك  داخل  ،  دخلت 

. فقط ا�عد الك��ياء والذات 
ً
 روحيا

ً
 ع والتواضع، والنوح فإنك سوف تجد كن�ا

ً
 نك.�عيدا

 
ى نقية، فإن هللا يأ�ي ويسكن ف��ا، وعندئذ  تبقفواهنا بحيث تبقى قلو�نا نقية. وعندما  إننا نحفظ أ   

 �. تفرح املالئكة امل
ً
، ا�عد عنك األ تصبح هيكال

ً
  ف�ار الد�سةقدسة بوجودها داخل هذا القلب! أيضا

ك؛  اح��س من فمك، ولكن باألك�� من عقل  .رد الشياط�ن. فالصالة �� نار تحرق وتطالصالةبواسطة  

ك. دع لسانك  ال تدع الف�ار الشر�رة تبدأ �� ا�حديث معك. ال تدع لسانك يقول �لمات قد تجرح أخا

إ�سانھ  ف داخلھ، أي  يخرج �لمات عطرة: �لمات �عز�ة، و��جيع، ورجاء. إنھ فم اإل�سان الذي يكش 

ا�ح من كن� قلبھ الصا�ح يخرج الصالح واإل�سان الشر�ر من كن� قلبھ الشر�ر  اإل�سان الصالداخ��: "

). جاهد بقدر طاقتك أن �غصب نفسك �� ٤٥:٦يخرج الشر. فإنھ من فضلة القلب يت�لم الفم" (لو  

 �� الصمت و 
ً
دموع النوح. عندما ُيمارس الصمت بمعرفة وُ�حفظ بدموع، فإن حجر  �ل ��يء وخصوصا

الرهبنة   ا�أساس  النفس  الذي سوف تجد فيھ  بأمان  البيت  يب�ى  أر��ي وعليھ سوف  حرارة  ي�ون قد 

الروحية والتعز�ة. إ��ا عالمة سيئة بالنسبة ملستقبل النفس لو لم ُيحفظ الصمت، طاملا أن ال�خص  

 �� � غ�� الصامت يبدد أي ��يء يجمعھ. ألن الراهب الذي يطلق العنان ل
ً
ل  فمھ  سوف ي�ون مرتب�ا

نجد الوقت  ال�ي تجلب ثقة �املة، و   ��يء. عندما نبقى صامت�ن، فغننا نجد الوقت للصالة الداخلية

�� �ل ��يء، ألن البداية ا�جيدة  ستن��ة ال�ي تمأل الذهن والقلب بالنور. بالتا��، اغصب نفسك  لألف�ار امل 

.  محمودة، ولكن البداية املهملة م�جو�ة ألن ��اي��ا  
ً
ء ال�ي يقدمها  ا لدينا العديد من األشي�� األك�� ندما

،  لنا الشيطان،  
ً
حداث والقصص ال�ي  فيوجد العديد من األ والعالم، وتوانينا ل�ي نتحدث ع��ا باطال

بھ لننشغل  الكث��  لدينا  ي�ون  بحيث  تحدث  وسوف  الوحيد  تحدث  "ال��يء   
ً
جانبا وضعنا  بينما   ،

 لدرجة أنھ ال ينب�� أن أي االلتصاق با�   املطلوب" 
ً
بواسطة الصالة. إن احتياجنا للعودة � م�ح جدا
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ال�ي �ساعدنا    �شغلنا أي ��يء آخر بخالف كيفية االلتصاق با� بواسطة الصالة واألف�ار املقدسة

 ع�� تحقيق هذا الهدف. من خالل مثل هذا الصمت خرج األ 
ً
،  �حراءء العظماء: مو��ى من ال نبياأيضا

امل و�وحنا  العر�ية،  من  و�ولس  التل،  جانب  من  ال��ية،وعاموس  من  من    عمدان  أنطونيوس  واألنبا 

 وليلة من ال��ية. لقد وجد إيليا أن الرب  ومن األر   �� الناصرة  ع��الال�حراء، ور�نا �سوع من اال 
ً
�ع�ن يوما

ة، وال �� النار، ولكن �� الصوت الصغ�� الهادئ. لقد تحدث إليھ هللا �� زللم يكن �� الر�ح، وال �� الزل

مصادر القوة. يتفق قد�سو ورهبان �ل عصر  "  الهدوء والسكينة��    الصمت. لقد �علم أشعياء أنھ "

شرط رئي��ي للمعرفة الروحية بدونھ ال �ستطيع �سمية نفوسنا أ��ا  ع�� الشهادة ع�� أن الصمت هو  

ال تزعق    "اإل�سان ال يرى نفسھ �� املاء ا�جاري بل �� املاء الساكن"، وأن ا�حقائق الروحيةك لنا، وأن  مل

لو اننا فقط "غسلنا نفوسنا بالصمت".  ينتظر �� أعماق كياننا ل�ي يتحدث معنا  أو تصيح ولكن هللا  

 
ً
   إنھ صعود مستمر للسماء". : "الصمت هو أم الصالة،يكتب القد�س يوحنا الدر�� قائال

 
 مثل اآل   جتمعن  اه لو كن آ    

ً
، فغننا لم نكن  باء القدماء من أجل البنيان الرو�� والتعليم املتبادلمعا

�عمل �ل واحد منا  كيف    لنتحدث عن أمور عقيمة ومسائل ال تخصنا، ولكن كنا نتحدث فقط عن

ة ممارستھ، وأي جهاد ينب�� علينا  جب اقتناؤه، وعن كيفيع�� خالص نفسھ، وعن أي قانون للقالية ي

نجاهد لبعضنا    أن  املعونة  يد  مقدم�ن  الطر�ق،  ع��  البعض  �عضنا  وندعم  سنب�ي  كنا  هكذا،  فيھ. 

). �ان  ١٩:١٨أم  البعض، و�انت �لمات ا�حكيم سليمان لتتحقق فينا: "األخ أمنع من مدينة حصينة" (

اجتماع   مثل  سي�ون  لد��م  ،الذين  املالئكةاجتماعنا  الكب��،  عددهم  من  الرغم  واحدة  إرادة    ع�� 

 مقدسة مش��كة �سعون إل��ا و�� كيفية إتمام مشيئة ا�خالق.
 

! من املؤكد أن �ل واحد منا أ�ى إ�� الدير  آبائي األعزاء ا�حبو��ن، ال �س�ى ر    
ً
هبنتنا طقس املالئكة باطال

ك فيھ جميعنا وهو كيف  ا�جهاد الذي �ش��   دة الواحدة، ونفس املقدس �� اسم الرب لديھ نفس اإلرا

لتف  هموم وال اهتمامات عاملية تغالل أرضية تر�طنا بالعالم، ال ليس لدينا أ). ٣٢:٧�و ١نر��ي الرب (

ال�ي ال تزرع وال   أجنحتنا وتمنعنا من الط��ان إ�� عريسنا السماوي! إننا أحرار مثل طيور السماءحول  

 نتذكر دعوتنا املالئكية،  ٢٦:٦تحصد وال تجمع إ�� مخازن، بل أبونا السماوي يقوتنا (مت  
ً
). دعونا إذا

، وطول أناة، محتمل�ن �عضنا البعض  تواضع ووداعةوة ال�ي دعينا إل��ا ب�ل  و�سلك كما يليق �� الدع

 ح القدس.) كما �علمنا الرو ٣-١:  ٤لسالم (أف �� ا�حبة، مج��دين أن نحفظ وحدانية الروح بر�اط ا

 

 

 


