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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م ٢٠٢٢  مارس                               للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 طو�ى لصا��� السالم
لنفسھ  ر�ح "الذي يحول ال�لمات الشر�رة إ�� �لمات صا�حة، و�نشر السالم ب�ن إخوتھ فإنھ ي

 ) الشيخ الروحا�ي القد�س يوحنا سابا( حياة" 

 لكنھ .  ��أن �سكن �� منطقة القال  أرادو   عنده موحبة الغفراز بدرجة عالية  راهب متوحد  هناك  �ان   

  ل�خص   قالية   لديھ  ت �ان  شيخ  هناك   �ان  ذلك،  ومع .  ا�حا��  الوقت   ��  قالية  ع��  العثور   من  يتمكن  لم

   الشيخ  دعاهف.  ة منھقر�ب  واحد
ً
ثم  .  هناك  إ��  ذهبف  ،"�ع�� ع�� قالية  ح�ى  هناك  اسكنو   �عاَل : "قائال

.  لھ  كضيوف  واستقبلهم]  وجوده[  من  لالستفادة  ترحيبية،  هدايا  حامل�ن  جديد،  �وافد  إليھ  الناس  جاء

   بالشر،  عنھ  و�تحدث  بالغ��ة  �شعر  القالية  لھ   وفر  الذي   الشيخ  بدأهنا  
ً
  حياة  عشت  سنة  كم: "قائال

  بضعة   هنا  �ان  أن  �عد  ا�حتال  هذا  إ��  يأتون   الناس   من   كم  ولكن.  لرؤ��ي  أحد  يأِت   ولم  هنا  صارمة  زاهدة

  وقال   التلميذ  جاءف".  قاليةال  إ��  أحتاج  أل�ي  امل�ان،  هذا  اترك:  لھ  وقل  اذهب: "لتلميذه  قالف  !"فقط  أيام

  األخ   ذهب".  املعدة  ��  مصاب  ألن�ي  أج��،  من  يص��  دعھ: "اآلخر  أجاب "  حالك؟   كيف :  يقول   أ�ي: "لھ

:  أخرى   مرة]  الشيخ[  لھ   قال  يوم�ن  �عد".  �غادرسوف  و   قالية  ع��  عينھ  وضع  إنھ  يقول : "شيخلل   وقال

  أنك   أ�ي  سمع  لقد: "لھ  وقال   األخ  جاء ف".  لطرده  عصا�ي   مع   فسآ�ي  �غادر،  لم  إذا   أنھ  وأخ��ه  اذهب"

:".  لز�ارتك  أرسل�ي  لقد.  �شدة  وحزن   مر�ض 
ً
قائال اآلخر    قد   صلواتھبواسطة    �يأن  أخ��ه"فأجابھ 

  األحد   يوم  جاء  عندماو ".  هللا  شاء  إن  األحد  يوم  س��حل  إنھ  قال: "للشيخ  وقال]  األخ[  ذهبف  ."تحسنت 

    ،األب �عصا  أمسك  ،ذهب  قد  يكن  ولم
ً
 الذهاب لناو�ا

ً
سبقك  سأ : "التلميذ  لھ  قالف.  ضر�ھ وطرده خارجا

  إ�� و�أخذك ليعز�ك  آ�ي  أ�ي: "للشيخ وقال  فسبقھ ". للع��ة  يتعرضون  قد أ�خاص أي  هناك   لئال ي�ون 

  منھ،   مسافة  ع��  يزال   ال  �ان  و�ينما .  ملقابلتھ  خرج]  ملتوحدا[  بھ   الشيخ  باهتمام  سمع   عندما ف".  قاليتھ

   �جد
ً
  وخز   الشاب،]  التلميذ[  فعلھ  ما   هللا  رأى  عندماف  ".نفسك  تز�ج   ال   قداستك،  إ��  قادم  أنا: "قائال

  لم   أنھ  لو  كما   قاليتھ  إ��   وقاده  احتضنھ لقد  ].  املتوحد[  ليحتضن  وركض  العصا ب  ألقى  ح�ى  آباه   ضم��

   �سمع
ً
   لھ  تقل  لمأ: "لتلميذه  الشيخ  قالو .  شيئا

ً
".  ال : "فأجاب"  تقولها؟  أن  لك  قلت  ال�ي  األشياء  من  شيئا

  ثم.  حسب هواه  ]اآلخر [  الشيخ  ووضع  العدو،  من   جاءت  قد  غ��تھ  أن  مدر�ا  ،شديد  فرحب  الشيخ  ابت�جف

  تلميذه أمام سقط
ً
 ". نفسينا �لينا خلصت ،هذا بفعلك ألنھ . تلميذك وأنا أ�ي أنت: "قائال
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   إسرائيل  لب�ي  املقدسة  االجتماع  خيمة  تفصيلب  الناموس  مو�ىى  قاملقد     
ً
  هللا   أظهره  الذي   للنمط  وفقا

   �ان  ما  و�ل.  ا�جبل  ع��  لھ
ً
   �ان  ذبحامل  داخل  موجودا

ً
   طاهرا

ً
  يتعذر   �ان  م��ا  األعمق  ا�جزء  لكن.  ومقدسا

   األك��  التسمية  هذه  أن  وأعتقد.  األقداس  قدس  �س�ى  و�ان  إليھ  الوصول 
ً
  هذا   قدسية  أن  تب�ن  تأكيدا

  النحو   ع��  تكريسھ  تم  الذي  ال�ىيء  يختلف   ما  بقدر  ولكن .  بنفس قداسة األجزاء األخرى   تكن   لم  ا�جزء

درجة    هو  األقداس  قدس  فإن  ،ومد�س  شائع  هو   عما  الواجب   األماكن  من  أنقى  القداسة   من ع�ى 

   ا�حال  هو  هذا  أن  أعتقد  .بھ  ا�حيطة  املقدسة
ً
 �ل .  ا�جبل  هذا  ع��   لنا  ظهرت  ال�ي  التطو�بات  مع  أيضا

   مقدس  الواقع  ��   هو  اآلن  ح�ى  اإللهية  ال�لمة  وضعتھ  ما
ً
 التفك��   إ��   اآلن  مدعوون   نحن  ما  ولكن.  تماما

   هو  فيھ
ً
  ابن �   الض��ورة  فإن  هللا،  معاينة  بركة  تجاوز   املمكن  من  يكن  لم  إذا  ألنھ.  األقداس  قدس  حقا

  النعيم يتجاوز  �
ً
 . تماما

  ال   ما  اآلخر  �عطي  أن  للمرء  يمكن  ال  ولكن.  آلخر  السالم  �عطي  الذي   الرجل  هو  السالم  صا�ع  اآلن   

   الرب  ير�دك  هنا  ومن.  بنفسھ  يملكھ
ً
   ت�ون   أن  أوال

ً
  الذين   أولئك  إ��  تنقلها  أن  ثم  السالم،  ب���ات  ممتلئا

   ننظر  دعونا.  إل��ا  يحتاجون 
ً
  تجاه   محبة  توجھ مملوء  سوى   ليس  أنھ  املؤكد  من.  السالم  ماهية  ��  أوال

  والنفاق  واالستياء  وا�حسد،  الغضب  والغضب،  الكراهية  إ��ا  ا�حب؟  عكس  �عت��  الذي   ما  اآلن.  القر�ب

 لتر�اق  الواحدة   ال�لمة   هذه ال�ي ت�ون    ا�ختلفة   األمراض  عدد  كم  ترى   هل.  ا�حرب  و�ارثة 
ً
  السالم  ألن  ؟هاا

  املرض   يختفي   وكما.  بوجوده  الشرور  هذه   و�محو  املذ�ورة،  األشياء  من  �ىيء  �لل  القدر  بنفس   هو مضاد 

  يتم   السالم،  يظهر  عندما  كذلك   التألق،   ��  الضوء  يبدأ  عندما  ظالم   ��ك يُ   ال  وكما   ال�حة،  تط��  عندما 

  بالتفصيل  نو�ح  أن  هنا  الضروري   من  أنھ  أعتقد  وال.  بنقيضھ  املرتبطة  املشاعر  جميع  ع��  القضاء

  �عاملون   الذين   أولئك  �عيشها   ال�ي  ا�حياة  نوع  ��   بنفسك  تفكر   أن   يمكنك.  ا�خ��  هذا   عظمة   مدى

   تصدر   ال  أفواههم.  سارة  غ��ت�ون    محادثا��مفإن    .والكراهية  بالغ��ة  البعض  �عضهم
ً
 وأعي��م   ،صوتا

  عز�ز هو  ما �ل. مكروه نفسھ  وهو  يكره من  صوت أمام محجوب وسمعهم  البعض، م�عضه عن  �شيح

ي�ون    أحدهما   يكرهھ  ما  �ل   فإن   ،  ذلك   من  العكس  وع��   ،  لآلخر   بالنسبة   كذلك    ي�ون ال   ا أحدهم  ع��

 م
ً
  ا�حلوة   طيب ال  رائحة  مثل   فيك   بال�امل  السالم  �عمة   تك��  أنهللا    ير�د  لذلك، .  عدوه  لدى   قبوال

 .اآلخر�ن  مرض حياتك �شفي ح�ى ا�خاص، �عطرها  حولها  من  الهواء تمأل ال�ي اللطيفة

  الذين   الناس  ب�ن  صا�حةامل   موهبة  هللا  من   اكتسب "  أنطونيوس  القد�س  أن  أثناسيوس  القد�س  يقول    

  �سود  عندما  فإ��ا ت�ون موجودة  ،السالم لصنع فرصة هناك �انت  إذا ألنھ" بي��م  فيما خالف ع��  هم

 أنفسهم،  وداخل  ألنفسهم  السالم  باقتناء   يكتفون   ال  الذين   ألولئك  طو�ى.  الصراع  أو  العداوة  أو  ا�خالف

  الذي  ا�خ��  ع��  لآلخر�ن   ا�حصول   من  يتمكنوا  ح�ى  حولهم   من   السالم   لنشر   جاهدين   �سعون   بل

  الص��  ��  يتنافسون   لك��م   ال�خصية،  ا�حساسية  من   يخلون   ال   ال��ية   ��   أناس  يوجد.  بھ  يتمتعون 

  سبيل  ع��ف  .الضرورة  عند  ثبيتھت  و�عادة  بي��م  فيما   السالم   ع��  ا�حفاظ  أجل   من  والتواضع  والوداعة
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   تيموثاوس،  األب  أخيھ  مع   بولس  األب  عاش  املثال،
ً
  األب   قال.  البعض  �عضهما  مع  اختلفا  ما  وكث��ا

"بولس "تيموثاوس  األب   لھ   قال"  ا�حالة؟   هذه  ��   سنستمر  م�ى  إ��:    عندما  توافق�ي  أن  عليك  أق��ح: 

  الطر�قة  ��ذه  اأيامهم  بقية  ياأمض  فقد  وهكذا،".  �عارض�ي  عندما  أوافقك  بدوري   وأنا  معك،  أختلف

  قد   فإنھ  سالم،  ��  �عيشون   الذين   اإلخوة  رؤ�ة  من  الشيطان  �غضب  عندما  أنھ  املرء  ��ا   يدرك  قد  ال�ي

  يتدخل
ً
 . زوانھ زرع أجل من  أحيانا

  وحدث .  البعض  �عضهما  عن  لفصلهما  العدو  وجاء   ،ا�جسد  ��  شقيقان  هناك  �ان  ال��ية  ��  أنھ  حدث   

   أشعل  األصغر  األخ  أن
ً
  األك��  األخ  غضبف.  تفج��ه  وتم  العدو  بنية  املصباح  �شغيل  تم  ثم  ،مصباحا

   شقيقھ  لھ  فاعتذر  وضر�ھ،
ً
   م��  اص��: "قائال

ً
  هللا  رأى   وعندما".  أخرى   مرة  املصباح  أشعل  بينما  ،قليال

 تم وقد  .  بذلك  الشياط�ن  رئيس  الشيطان  أخ��.  الصباح  ح�ى  العدو  عاقب والص��،  التحمل  ع��  قدرتھ

   وأصبح  �ىيء  �ل  ترك  لذلك  ،األصنام  كهنة  ألحد  هذا  عن  الكشف
ً
     راهبا

ً
  قادر ع�� تدم��   التواضع: "قائال

 . "العدو قوة �ل

  ا�حبة   يقلدون   الذين  أولئك   هؤالء؟  هم  من.  يدعون   هللا  أبناء   أل��م  السالم،  طو�ى لصا���  لذلك،   

  الصا�حة  األشياء  مانح  الرب.  اإللهية  قوةال  خاصية  ا�خاصة  حيا��م  ��  يظهرون  الذين  ،للبشر  اإللهية

   يبيد
ً
يتناسب مع  �ىيء  أي   تماما عنھال  ال   

ً
و��ون غر�با يأمرك.  صالح  العمل  إنھ  ��ذا   

ً
  طرد   وهو  أيضا

  الداخ��   االستياء  و�طفاء  النفاق  ونزع   الفتنة،  و��عاد   ا�حسد  و�بادة   ،امخصا�  تخلص من وال   الكراهية 

 .  القلب  ��  املشتعلة  ا�جراح  من
ً
  تمت   ال�ي  األشياء   مع  يتعارض  ما   �ل  تقديم  عليك  يجب  ،ذلك  من  بدال

   هكذا  الظلمة،  رحيل  النور   يتبع   كما   ألنھ   .إزال��ا
ً
 الروح،  ثمار   الشر�رة   األشياء  هذه   محل  تحل  أيضا

  ال   إذن  فكيف.  الرسول   عددها  ال�ي  الصا�حة  األشياء  �ل  الشهامة،  ،لطفال  السالم،  الفرح،  با�حبة،

   هللا  عطايا يقلد ألنھ اإللهية،  املواهب موزع  كبارَ يُ 
ً
 ؟ الصا�حة عمالھأل  و�تخذ من ال��مة اإللهية نموذجا

  بامتياز   سالم  صا�ع  يحصل ع�� لقب  املرء  أن  أعتقد.  فقط  اآلخر�ن   خ��ب  �عت�ي التطو�ب  ال  ر�ما   ولكن

   ��دئعندما  
ً
  �عود  ال   بحيث   الطبيعة،  ��  املتأصلة  وا�حرب  ذاتھ  ��  والروح  ا�جسد  ب�ن  ا�خالف   تماما

 .اإلل�ي لألمر  خادما  و�صبح األع�� ل�حكم يخضع بل ،ناموس الذهن يحارب  ا�جسد ناموس

 أن   تجنبوا  األقل  ع��ف  سالم  صا���  ت�ونوا  أن  �ستطيعوا  لم  إن  السر�ا�ي  إ�حاق  القد�س  يقول    

. �نالسماو�  مع   �ناألرضي  ليصا�ح  السماء  من  نزل   ر�نا   ألن  بيننا  فيما   السالم   فلن�رع  شغب،  مث��ي   ت�ونوا

  القدس   الروح  مع   متناغمة  وتر�ة  آلة   مثل  ن�ون   ومحبة   وحدة  ��  و�عيش   إخوتنا  ب�ن  السالم   نزرع  عندما 

   هللا  �سبح 
ً
    كنا  إذا   ألننا  . وكصولوجية باكركما نرتل �� ذ  وتباركھ   دائما

ً
  نحصل  فسوف   ، سالم  صا���حقا

 . هللا أبناء �وننا بركة ع��

 


