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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م   ٢٠٢٢ر ايف��                                للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 ا�حبة اإللهية 
"أولئك الذين أشرقت عل��م �شعاع من حبك لم يحتملوا السك�ى ب�ن الناس. يقول الشيخ الروحا�ي:  

أفراحهم وذهبوا   نزعوا �ل  ا�حبوب.  �� طلب  ��يء  ألقوا ع��م �ل حب جسدا�ي و�غر�وا عن �ل  بل 

يلتمسون طر�ق ا�حبيب بالدموع. ب�وا ملا وجدوا أنفسهم �� الطر�ق غ�� مستأهل�ن �جمال ا�حبوب.. 

سمية، ونبذوا �ل تمتع �شري، وأحبوا الشقاء والتعب، ليحننوا قلب ا�حبيب عل��م! نفضوا �ل لذة ج

 و�� 
ً
 كث��ا

ً
تر�وا األب واألم واألخ والصديق، وسعوا خلف الغ�ي بحبھ أل��م أدر�وا أن �� قلبھ لهم حبا

ح العالم ما ص��وا أن يبقوا �� أفرا  محبتھ لهم عزاء يفوق �ل عزاء! ساعة أن أدر�وا شهوة حب الوحيد

وأسلموا   مذبحھ،  ع��  با�حب  ذوا��م  قدموا  إليھ  بتقديمھ  يليق   
ً
شيئا عندهم  يجدوا  لم  وملا  �حظة، 

 يقدمونھ إليھ! 
ً
 أجسادهم ح�ى املوت فرح�ن إذ وجدوا شيئا

يجرون �� طر�ق األحزان بال شبع، ويسرعون حامل�ن �عاذي��م. صلبوا األعضاء مع الشهوات مسرور�ن،  

مرارة املر متلذذين. آه منك أ��ا ا�حبيب! لقد سلبت م��م �ل ��يء ح�ى ذوا��م فلم �شعروا أ��م  وشر�وا  

ال�� ف��م. حينما تحيط ��م الشدائد من �ل جهة ال يرغبون فيما �عي��م ع��   أحياء بل املسيح هو 

 مع قوة لإلحتماال من أجل ا�حبوب! ا�خالص بل يطلبون املز�د

ا سمعوه يقول: "طو�ى للباك�ن اآلن" لم يكفوا عن الب�اء! من هذا الذي اشتعل  هؤالء سكروا با�حب، ومل

با�حب فا�شق قلبھ وخرج منھ ينبوع مياه ا�حياة؟ فلما لم تحتملھ ركبتاه �� الصالة خر ع�� وجهھ،  

و�لما قام سقط، ومن حرارتھ انفلقت مقلتاه فخرجت م��ا ينابيع دموع مل��بة أحرقت ا�خدود بحرار��ا  

 نحدرت ع�� األرض فغسلت لعن��ا. وا

�سيدها،   �ش��ت  ح�ى  وطهر��ا  خالقها  نور   �� أجلس��ا  ح�ى  النفس  رفعت  اإلل�ي!  ا�حب  أ��ا  إيھ 

لم تكف عن أن �ستنشق رائحتھ. وليست الوحوش   فاستأ�ست الوحوش ��ا و�ذ رأت ف��ا صورة خالقها

 فزعت ملا رأت 
ً
النفس مستن��ة با�حب، وولت ملا رأت    وحدها �� ال�ي خضعت لها، بل والشياط�ن أيضا

 ٤ف��ا صورة سلطان هللا"

 
 ۱۱۰-۱۰۹ن ص.  القمص متى المسكی  –. كتاب حیاة الصالة األرثوذكسیة  ٤
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�عد       لم  ف�ي  هللا،  محبة  ذاقت  ال�ي  النفوس   �� أر��ي،    مرتبطةهذه  ��يء   و بأي 
ُ
ط م��م  �ذا  لب 

كرهبان عرائس  . نحن  فإ��م يفعلون ذلكالت�حية بأنفسهم مئات املرات �� اليوم من أجل محبة هللا  

السماوي  هللاهذا  و ،  لعريسنا  مع  داخلية  عالقة  لدينا  ت�ون  أن  يجب  أنھ  ا�حديد، ".  �ع�ي  أن  فكما 

والرصاص والذهب، أو الفضة، حينما تلقى �� النار تنصهر، وتتغ�� من صالب��ا الطبيعية إ�� قوام ل�ن، 

وطوال اقام��ا �� النار �ستمر منصهرة ومتغ��ة عن تلك الطبيعة الصلبة، بواسطة شدة حرارة النار،  

كذلك النفس ال�ي انكرت العالم وثبتت شوقها نحو الرب وحده، بتفتيش كث�� وآالم وصراع النفس،  

 غ�� منقطع بالرجاء وااليمان، وال�ي قد نالت تلك النار السماو�ة، نار  
ً
وتداوم ع�� انتظار الرب انتظارا

الم وتنطلق حرة من  الالهوت، ونار محبة الروح، فهذه النفس تنفك حينئذ با�حقيقة من �ل محبة الع

�ل فساد األهواء وتطرح �ل ��يء من نفسها وتتغ�� من عاد��ا الطبيعية وصالبة ا�خطية، و�عت�� �ل 

يفوق   الذي  الشديد  حبھ   �� قبلتھ، مس��يحة  الذي  السماوي  العريس  مع  باملقارنة  قيمة  بال  االشياء 

 الذي  الوصف.
ً
ن تبصرهم هذه النفس �عي��ا، إذا  واقول لكم با�حقيقة انھ ح�ى األخوة ا�حبو��ن جدا

أعاقوها عن تلك ا�حبة فا��ا تتحول ع��م. ألن حياة النفس وراح��ا �� �� تلك العشرة ا�خفية الفائقة  

الوصف مع امللك السماوي. ألنھ أن �انت شركة ا�حبة األرضية تتسبب �� مقارقة اإل�سان ألبيھ وأمھ  

��م  إر الزوج�ن خارجة ع��م، ورغم ا��م �ستمرون يحبو��م فوأخوتھ بل و�ل األشياء تبتدئ تص�� �� نظ

 نحو عالقتھ �عروسھ    يحبو��م
ً
لذلك   -محبة أك�� سطحية، بينما ي�ون ا�شغال اإل�سان �لھ موجها

"
ً
واحدا  

ً
جسدا االثنان  و��ون  بإمرأتھ  و�لتصق  وأمھ  أباه  الرجل  ي��ك  هذا  أجل  "من  الكتاب    يقول 

حبة ا�جسدية تجعل اإل�سان ينفك من �ل محبة أخرى فكم باألحرى  ، فأقول أن �انت ا�)٢٤:٢(تك

 �� شركة الروح القدس، ذلك الروح السماوي ا�حبوب،  
ً
 للدخول حقا

ً
 أولئك الذين حسبوا أهال

ً
جدا

�شهوة   غمروا  أل��م  لهم،  بالنسبة  القيمة  عديم  آخر  ��يء  �ل  و�صبح  عاملية  محبة  �ل  من  ينف�ون 

�� ب�لي��م  وصاروا  معها.   سماو�ة  وا��جام  هذه    ألفة  مثل  توضع  فحينما  األحباء،  أخو�ي  يا   
ً
حسنا

ا�خ��ات أمامنا وقد وعدنا الرب بمثل هذه املواعيد العظيمة، فلنطرح عنا �ل العوائق ون�جر �ل محبة  

العالم، و�عطي أنفسنا لذلك الصا�ح الوحيد �س�� واشتياق، ل�ي نصل إ�� ذلك ا�حب الذي ال ينطق  

محبة   أي  "اتبعوا  بھ   :
ً
قائال طل��ا   �� نجد  أن  إيانا   

ً
حاثا بولس  القد�س  بخصوصها  أوصانا  ال�ي  الروح 

لكيما نتغ�� من قساوتنا بواسطة يم�ن الع��، ونأ�ي إ�� ا�حالوة والراحة الروحانية،    ) ١:١٤�و١(  ا�حبة" 

االل�ي. الروح  العنيفة، محبة  با�حبة  ننجرح  أن   لإل�سان و�ر إ  �عد 
ً
الرب محب جدا �� ن  يبقى  حمتھ 

 إليھ ونتحرر من �ل االشياء املضادة. و�الرغم من اننا �� جهلنا العظيم،  
ً
 �امال

ً
انتظار أن نتحول تحوال

نتوب   أن  راغب�ن  غ��  طر�قنا،   �� كث��ة  عوائق  ونضع  ا�حياة  عن  تبتعد  الشر،  إ��  وميلنا  وحماقتنا 

ناتھ إ�� أن نتوب ونأ�ي اليھ، و�ستن��  حقيقة، لكنھ هو مع ذلك مملوء با�حب والشفقة علينا، و�طيل أ

   �� ا�ساننا الباطن ل�ي ال تخزى وجوهنا �� يوم الدينونة.
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�سبب مشورات   صعو�ة  أك��  و�بدو  الفضيلة،  مشقة ممارسة  �سبب   
ً
صعبا لنا  يبدو  األمر  �ان  فإن 

نخطئ فهو  العدو الغادرة، فانظروا احشاء رحمتھ وطول أناتھ من نحونا وهو منتظر رجوعنا، وحينما  

يمسك يده، �� انتظار تو�تنا، وحينما �سقط، ال �ست�� أو يخجل من قبولنا واحتضاننا ثانية، كما  

فلنكن فقط صاح�ن متيقظ�ن،   )٤:٨(أريقول الن�ي "هل �سقطون وال يقومون أو يرتد أحد وال يرجع"  

املعونة وهو مست باستقامة ونطلب منھ   
ً
أكيدة، ولنتحول حاال نية صا�حة  أن يخلصنا. وهو  ولنا  عد 

إ�� االيمان  إليھ برغبة حارة بأق��ى طاقة عندنا، و�تطلع  �� الرجوع  ارادتنا ورغبتنا  إ��  يتطلع و�نظر 

��ا  أوالغ��ة النا�عة من القصد الصا�ح، وأما نجاح املس�� �لھ فهذا هو عملھ ا�خاص، لذلك فلنسع�ن  

 �ل ا�شغال، واهما 
ً
ل وت�اسل، ونت�جع ون�ون مستعدين التباعھ. وال  األحباء �أوالد هللا، تارك�ن جانبا

ننا ال �عرف م�ى يأ�ي وقت انتقالنا  إنتأخر من يوم إ�� يوم، غ�� مالحظ�ن إ�� أي مدى تجرحنا ا�خطية.  

  إن    من ا�جسد.
ً
املواعيد املعطاه واملقدمة للمسيحي�ن �� مواعيد عظيمة وال ينطق ��ا، عظيمة جدا

واألرض و�ل ز�نة أخرى ب�ل نوع و�ل كنوز وجمال و��جة األشياء املنظورة  ح�ى أن �ل مجد و��اء السماء  

 باملرة بالنسبة لاليمان والكن� الذي لنفس واحدة.
ً
ذن أن نرفض بقلو�نا  إفكيف �ستطيع    ال �ساوي شيئا

قبول مثل هذه الدعوات واملواعيد من الرب ونأ�ى امل��ء إليھ وتخصيص نفوسنا لھ، منكر�ن �ل ��يء  

"آخر "ح
ً
ن نحبھ وحده وليس ��يء آخر معھ، ولكن  أنجيل، و كما يقول اإل )  ٢٦:١٤(لو   �ى نفوسنا ايضا

زمنة  أوا�جد العظيم الذي قد أعطى، و�الرغم من �ل تدب��ات الرب منذ    ، بالرغم من �ل هذه االشياء

واألنبياء   أ  -البطاركة  وما  قدمت،  ال�ي  النصائح  أك��  وما  أعطيت،  قد  عظيمة  مواعيد  من  عظم  كم 

 الشفقة ال�ي أظهرها لنا السيد منذ البداية! 

، �� مجيئھ ا�خاص بيننا هنا برهن ع�� محبتھ ال�ي ال �ع�� ع��ا من نحونا، بصلبھ ألجلنا، ليحولنا  
ً
وأخ��ا

ا�حياة   إ��  ميولنا    -و�نقلنا  وترك  العالم  وترك محبة  ترك مشيئتنا   �� راغب�ن  غ��  نزال  نحن فال  وأما 

نھ ال  إيمان، و�الرغم من هذا �لھ ف يمان، أو عدي�ي اإل ننا قلي�� اإل أو��ذا ن��هن ع��  وعادتنا الرديئة.  

  
ً
 حافظا

ً
 رحيما

ً
 لنا، وال �سلمنا بحسب آثامنا  إيزال محبا

ً
إ�� سلطان ا�خطية    -يانا �� ا�خفاء ومحتضنا

 علينا ��  إ�� األبد، وال يدعنا ��لك �غرور العالم، بل �� رحمتھ العظيمة وطول أناتھ  
ً
يجعل نظره مثبتا

 .٥"انتظار ال�حظة ال�ي نرجع ف��ا نتحول اليھ 

يا    ثبتي  ملن طو�ى  "     يا �جرة ا�حياة، أنت  ي  ذي ال   فردو��يعينيھ عليك باستمرار  �� داخ��!   �� ظهر 

 
ً
بالرغبة فيك، و�غ�� طلع�ي بقوة حبك، ممس�ا �� �ل �حظة  �� دهشة من أشعة    تلهب قل�ي  بفكري 

 ل طو�ى جمالك.
ً
ألن  �� جميع األوقات،  ذكراكيحمل �� قلبھ  طو�ى ملن.  لذي يبحث عنك �� نفسھ دائما

  
ً
ستن�� ل�ي يرى  �باستمرار داخل نفسھ، ألن قلبھ    �عاينك  ملنحالوتك! طو�ى    نم �سكر  نفسھ أيضا

و�ح��ق �حمھ مع عظامھ  ،  شتعل بحرارة نارك�قلبھ  ن  ، أل طو�ى ملن يبحث عنك �� كيانھاألشياء ا�خفية.  

 
 العظة الرابعة  –. عظات القدیس مقاریوس  ٥
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فيك،    صمتتملن  طو�ى    طهرة.مُ �غ��ة   بالتفك��  ملنأف�اره  أل��ا   خدوده  تح��ق   طو�ى  حبك،  بدموع 

فيك دون  ي�ون  حبھ    ليت .  من يتناولهاح�ى تنتج ثمار الفرح ال�ي ال يموت   أرا��ي العقلبقطرا��ا ترطب  

 انق
ً
هل تتوق إ��    .باستمرار �� روحك؟ أزل حب العالم منھ  طاع. هل ترغب �� أن ي�ون هذا ا�حب مل��با

ن سوف ترى العالم ا�حقيقي، أل ف   �عدئذ  وأنظرخرج من العالم كما من الرحم  أ  أن ي�ون مسكنك معھ؟

: أنا لست من  كإليھ عندما �علن ل  ، استمعمع هذا العالم. أتوسل إليك  ال يقدر ع�� السك�ىملسيح  ا

ألنھ   .وصايا املسيح احفظ جمال الثالوث املقدس �� روحك؟  ا�ع�اسات هذا العالم. هل ترغب �� رؤ�ة 

محب�ي:  يقول   �� يثبت  وصاياي  يحفظ  وعند  من  النفس.   �� الوصايا  سيأ�ي  أيقول    إتمام  و�صنع  نھ 

 مع أ
ً
 سوف يظهر ذاتھوهناك    بيھ.مسكنا

ً
��م ليسوا من هذا العالم والعالم  أ عن أصدقائھ  يقول  . أيضا

العالم، والشوق املتلهف والرغبة    ملذات تجاهل و�سيانالوصايا هو الصليب، أي    إتمام . ألن  بغضهمي

   أنھ  بثقة تجاه هللاأقول  إن�ي  ا�جادة �� الرحيل �� قلب ا�حب، كما هو ا�حال مع القد�س بولس.  
ً
  حقا

   إنھ إذ يتحول املسيح.    لبسيفإنھ  الم،  عندما يتعرى العقل من الع
ً
عن االهتمام �شؤون العالم،    �عيدا

 عادا��ا الدنيو�ة. حيث تقطع النفس  يلتقي هللا

عيون أذهاننا  إيھ أ��ا املسيح الذي دفع دمھ الطاهر الدين الذي استدانت بھ اإلرادة ا�حمقاء. افتح  

ر�ي إليك. ليت روحك  ، يحض أجنادك املقدسةلنعرف أين نم��ي. ليت نورك، الذي مثل الشمس ين��  

لغ��م ح�ى أسبح معهم  وسطهم هنا ع�� األرض و�� عالم النور. ليت روحك �علم�ي  يا سيدي يضع�ي  

  
ً
سابقة. ا�جد  فأ���ى طبيع�ي ال  . اخلق�ي يا سيدي كخليقة جديدة �شبھ جمالكغ�� مسموعلك  �سبيحا

دك معلن وال أحد يتأمل فيھ.  غ�� املوصوف! بابك مفتوح يا سيدي وال أحد يدخل. مج  حبك فيض  ل

أنت تالطفنا  عاين. يدك اليم�ى ممدودة لتعطي وال أحد يأخذ.  نورك �شرق �� العيون ونحن نرفض أن �

��ا اإللھ الصا�ح، إيھ أ  بإطراءات وال أحد يطيع. أنت تخيفنا برعب ممزوج بحنان ونحن ال ��رب منك.  

إج�� كسرنا.   ا�حلو،  خالقنا  يا  بؤسنا.  اململوء رحمةيا  إشفق ع��  و�غلبنا  أبانا  بنفسك  أنت  إقنعتا   ،

من ال�جن الذي �جننا فيھ أنفسنا إ��    نفوسنا  أخرج، ألننا ال نر�د أن نتوسل إليك.  إ�� قر�كو�جذبنا  

ليت قوتك، يا سيدي، �سود علينا وتنقذنا من الغرق  غ�� راغب�ن �� ذلك.  لو كنا  نورك ا�حقيقي، ح�ى  

أمام   يا سيدي، من  أزل،  نحوه!  نتجھ  ال�يالذي  ا�ُحجب  �ل  نورك    تظلم عي�ي  عي�ي  ترى  النفس فال 

 �� هذا النور بوجوه مكشوفة، وليتنا نثبت �� الشوق والب� ا�حقيقي. ليتنا نقف جميع
ً
ة ال�ي �جمالك جا

 . ٦. آم�ن"إ�� األبدوحبك 

 
  

 
 . الشیخ الروحاني ٦
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