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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م ٢٠٢٢ و يوني                              للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 ستنارة اإل 
   مع ذلكو ،  عينيھ عندما �ان عمره أر�ع سنواتقيل عن القد�س ديديموس أنھ فقد  لقد      

ً
  أصبح واحدا

 
ً
  بصر ، ليس من أجل ، كما أخ��نا روفينوس�� عصره. لقد ص�� بجدية �� شبابھ من أك�� الرجال �علما

بصره �ان  اع��ف للقد�س أنطونيوس بأن فقدان  لقد    ، ولكن من أجل إنارة القلب.عينيھ ا�جسديت�ن

 لھ  حزن سبب  
ً
مش���ا �ان  ما  فقدان  ع��  تحزن  ال  القد�س  فأجابھ  والذباب    .  النمل  و��ن  بينك 

تمتلك   ألنك  ابت�ج  بل  والرسل.  بص��ةمثل    ةروحي  بص��ةوالبعوض،  القد�س    القد�س�ن  اعتاد  لقد 

"الرائي".   أنھ  بل ع��  "األع�ى"  أنھ  ليس ع��  التحدث عنھ  ديديموس لقد  ج��وم ع��  القد�س  درس 

ع  سمالمن خالل  ، ليس للقراءة ولكن لالستماع، ح�ى يتمكن  ومتكرر   طو�ل  و�ان �سهر سهربحماس،  

أن ن�ون مستن��ين هو أن ت�ون حواسنا    .بصرما يحصل عليھ اآلخرون من خالل الأن يحصل ع��  

أن ب�ن ما هو جيد وما هو شر�ر. وكما قال القد�س  التمي��  طونيوس إن أعظم  الداخلية مدر�ة ع�� 

 
ً
ارتباطا يرتبطان  والتمي��  واالستنارة  التمي��،   ��    فضيلة 

ً
البعض.    وثيقا عند  التمي��  ي�ون  ببعضهما 

قدرة  الين �� منتصف الطر�ق إ�� الكمال  عند أولئك الذ��ون  للذات؛ و   ا�حقيقية  عرفة املهو  املبتدئ�ن  

 ال
ً
؛ و��ون ب�ن بيعة يتعارض مع ا�خ��وما هو �� الط  روحية ع�� التمي�� بال هوادة ب�ن ما هو جيد حقا

إلهية،   إستنارة  عن  ناتجة  معرفة  و ال�امل�ن  مظلم  هو  ما  ت��يء  أن  يمكن  بمصباحها  اآلخر�ن.  وال�ي 

و�عبارة عامة، فإن التمي�� هو فهم را�خ إلرادة هللا �� �ل زمان و�� �ل م�ان و�� �ل ��يء. وال يوجد إال  

الذين هم   أولئك  وا  أنقياء ب�ن  القلب   ٥�جسد والكالم�� 
ً
، أعظم معرفة �� معرفة مشيئة هللا، . حقا

 .٦وأعظم �جاعة �� ا�خضوع إلرادة هللا، وأعظم عمل هو تحقيق مشيئة هللا

ولذا أتذكر أنھ بينما كنت ال أزال    :)ستنارةإليكم ما يقولھ القد�س أنطونيوس العظيم عن التمي�� (اإل    

 
ً
  ،نيوس، جاء إليھ الشيوخ لالستفسار عن الكمال، حيث عاش الطو�اوي أنطو طيبة، �� منطقة  صبيا

استمر من املساء ح�ى الصباح، إال أن ا�جزء األك�� من الليل قد تناول    جتماع وع�� الرغم من أن اإل 

راهب  ال ما �� الفضيلة أو االل��ام الذي يمكن أن يحافظ ع��  مناقشة  بإسهاب    تمت هذا السؤال. ألنھ  

 
ً
،  ، و�حملھ إ�� األمام ع�� طر�ق مؤكد و�حيحھ اتوخداعالشيطان    فخ�خب بأذى من  ادون أن يص  دائما
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جعلھ البعض يت�ون  وعندما أعطى �ل واحد رأيھ حسب ميل عقلھ،    و�خطوة ثابتة إ�� قمم الكمال.  

، وهكذا حصلت ع�� اتضعت بواسطة تلك املمارسات، ألن النفس ال�ي  سهر من الغ��ة �� الصوم وال

هللا، واآلخر�ن �� احتقار �ل ��يء،  ألنھ إذا �ان    مع  تحاد نقاء القلب وا�جسد، ست�ون أك�� سهولة �� اإل

 
ً
  العقل محروما

ً
  �ان، فإنھ سيأ�ي بحر�ة أك�� إ�� هللا، كما لو م��ا تماما

ً
فخاخ  ال توجد  من اآلن فصاعدا

حياة  و ؛  لتور�طھ وسر�ة  العزلة  أي  الضروري،  ال��يء  هو  العالم  من  اال��حاب  أن  آخرون  اعتقد 

بھ �ش�ل خاص؛    علقسان أن يتواصل فيھ �سهولة أك�� مع هللا، و�تالناسك؛ العيش الذي يمكن لإل�

ورأى آخرون أنھ ينب�� ممارسة واجبات ا�حبة، أي واجبات اللطف، ألن الرب �� اإلنجيل وعد �ش�ل  

عندما قال: "�عالوا إ�� يا مبار�ي أ�ي رثوا امللك املعد لكم منذ    خاص بإعطاء املل�وت لهؤالء األ�خاص 

وعندما أعلنوا ��ذه الطر�قة أنھ  تأسيس العالم أل�ي جعت فأطعمتمو�ي، عطشت فسقيتمو�ي...إ�خ".  

 
ً
تجاه هللا، و�ان ا�جزء األك�� من الليل قد ق��ى   من خالل فضائل مختلفة يمكن تأم�ن ن�ج أك�� يقينا

 
ً
ها �� �� الواقع  مو األشياء ال�ي ذكرت �ل هذه    ت�لم الطو�اوي أنطونيوس وقال:  �� هذه املناقشة،  ثم أخ��ا

لكن ا�حوادث ال�ي ال �عد    ضرور�ة، ومفيدة ألولئك الذين يتعطشون إ�� هللا، و�رغبون �� االق��اب منھ. 

فعندما ي�ون الرجال    تت�ون م��ا.  عطاياوال تح��ى وتجر�ة العديد من الناس لن �سمح لنا بجعل أهم ال

، و�ن�حبون بنبل إ�� العزلة، و��دفون إ�� حرمان أنفسهم من جميع  السهرأك�� صرامة �� الصيام أو ��  

 
ً
   خ��ا��م منعا

ً
يوم واحد من الطعام أو فلس واحد يبقى لهم، ب  ى�سمحون ألنفسهم ح�بحيث ال    باتا

التفا�ي، بأق��ى قدر من  اللطف  يقومون بجميع واجبات  يُ   وعندما  رأيناهم  خدعون  ومع ذلك، فقد 

يتمكنوا من إ��اء العمل الذي دخلوا فيھ �ش�ل مناسب، بل جلبوا حماسهم املمجد    فجأة، ح�ى أ��م لم

ومن ثم، سن�ون قادر�ن ع�� أن ندرك بوضوح ما الذي   وأسلوب حيا��م ا�جدير بالثناء إ�� ��اية رهيبة.

ألنھ عندما �انت أعمال    إ�� هللا، إذا تتبعنا �عناية أك�� سبب سقوطهم وخداعهم.   يقود �ش�ل رئي��ي

   ، �انلد��مضائل املذ�ورة أعاله وف��ة  الف
ً
  �عدم االستمرار ح�ى ال��اية.  مله  مما سمح،  التمي�� ناقصا

 
ً
   �و��مل  كما ال يمكن اكتشاف أي سبب آخر لسقوطهم إال أنھ نظرا

ً
آبا��م  �افية من    لم يتلقوا �عليما

، ويعلم الراهب  ع�� كال ا�جانب�ن  يفيض  ، الذي التمي��، فإ��م لم يتمكنوا من ا�حصول ع��  الروحي�ن

 
ً
املل  دائما الطر�ق  طول  ع��  ين  يجعلھ  وال  ،�يو الس��  أن  من  الفضيلةت�عا�ي  يم�ن  ع��  من  فخ  أي    ،

ف�ن  ، وال �سمح لھ بأن يُ تجاوز حدود االعتدال الواجب �� اف��اض أحمق  لدرجةاإلفراط �� ا�حماس  

 
ً
بروح    ت�اسل، لينمو ال، أي بحجة السيطرة ع�� ا�جسدمن جهة اليسارإ�� الرذائل    بال��ا�� و�ن�� جانبا

ا�جسد"، وفقا    سراج، الذي يطلق عليھ �� اإلنجيل "الع�ن"، "و مي��ألن هذا هو الت  الفتور املعاكسة.

  "سراج لقول ا�خلص:
ً
، وم�ى �انت ا�جسد هو الع�ن فم�ى �انت عينك �سيطة فجسدك �لھ ي�ون ن��ا

". شر�رة فجسدك ي�ون مظ
ً
�ل األشياء ال�ي يجب    رى ت ا ، فإ��م�� �ل أف�ار وأفعال البشرتكما  ا أل��لما

   تالقيام ��ا. ولكن إذا �ان
ً
  ةبا�حكم السليم واملعرفة، أو مخدوع  ة" �� أي إ�سان، أي غ�� محصن"شرا
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وا ا�خطأ  فإ��ات الف��اضببعض  بالظالم"،تس  ا،  "مليئا  �لھ  جسمنا  أ��  جعل  رؤ�تنا  تس  اأي  �ل  ظلم 

و �ان النور الذي  "فل  :العقلية وأفعالنا، أل��ا ستشارك �� ظالم الرذائل و�آبة االضطرابات. ألنھ يقول 

 فالظالم كم ي�ون".  
ً
�� اتجاه    قلو�نا  �س�� تمي��ألنھ ال يمكن ألحد أن �شك �� أنھ عندما  فيك ظالما

��   �ش��ك أن  البد و ،  تنتج عن التمي�� والتقديرليل ا�جهل، فإن أف�ارنا وأفعالنا، ال�ي    ، ويغمرهخاطئ

 .٧ظالم ا�خطايا الك��ى 

و ا�حقيقي  مي��الت    ا�حقيقي.  التواضع  خالل  إال من  تأمينھ  يتم  األول  ، ال  التواضعالدليل    ع�� هذا 

خالل    ُ�عطى فيھ)  البقاء ع�� من  تفكر  ما  أيضا  ولكن  تفعلھ  ما  (ليس فقط  ��يء  تدقيق  تحت  ،  �ل 

  �ع��ف و   ،لقرارا��م �� جميع النقاطك تخضع  ح�ى ال تثق ع�� اإلطالق �� حكمك ا�خاص ولكن  ،الشيوخ

 
ً
جيدا اعتباره  يجب     بما 

ً
سيئا تقاليدهم.  أو  قبل  الطر�ق    من   �� الس��  الشاب  �علم  لن  العادة  وهذه 

للت ا�حقيقية  الطر�قة  خالل  من   فحسب  مي�� ال�حيح 
ً
أيضا بل ستبقيھ  يُ   ،  أن  من  اصدون  بأذى  ب 

مكن  ال يُ   بل بمثال الشيوخ  ھ ا�خاصالذي ال �عيش بحكمألن اإل�سان    العدو.  أعمال وخداعاتجميع  

ولن يتمكن عدونا املاكر من إساءة استخدام جهل �خص لم �عتاد ع�� ا�حياء الزائف    أن ينخدع،

 يبقي عل��اإلخفاء �ل األف�ار ال�ي ترتفع �� قلبھ، بل إما أن يفحصها أو 
ً
 ل�حكم النا�ج للشيوخ. ،  وفقا

يتم   ال�ي  ال�حظة   �� ا�خاطئ يضعف  الفكر  و اكتشافھف��ا  ألن  الت:  ، فإن  مي��ح�ى قبل إصدار حكم 

، و�طر�قة  ، إذا جاز التعب�� ، من كهفھ املظلم تحت األرضالثعبان البغيض يتم �حبھ بقوة االع��اف

 ي�ون قد ما 
ُ
 ظهر وأ

ً
 �� عار. ألن األف�ار الشر�رة سوف تؤثر فينا طاملا أ��ا مخبأة �� القلب. رسل �عيدا

أهل أفسس ل�ي �ستن��وا وأن يحصلوا ع�� هذا  لهذا السبب �ان الرسول القد�س بولس يص�� إ��    

 إياكم �� صلوا�ي، �ي �عطيكم إلھ ر�نا �سوع املسيح، أبو  التمي�� الرو�� "ال 
ً
 ألجلكم، ذاكرا

ً
أزال شاكرا

عيون أذهانكم، لتعلموا ما هو رجاء دعوتھ، وما هو   ة ا�جد، روح ا�حكمة واإلعالن �� معرفتھ، مستن�� 

حسب عمل شدة  درتھ الفائقة نحونا نحن املؤمن�ن، قغ�ى مجد م��اثھ �� القد�س�ن، وما �� عظمة 

 )  ٢٠-١٦: ١ ف أ( "ھقوت

ال    و   بقاءإن  بأداة حادة  التمسك  ��ا  عدم  �� الظالم �شبھ  التمسك   �ش�ل  تركها ولكن 
ً
،  أك�� إح�اما

فعل ما هو جيد و�حيح مع السالم  ت، فتخ�� عن ما هو شر �سهولةأن تهو    أولكن أن ت�ون مستن�� 

، يجب  �� الداخل. ل�ي ن�ون مستن��ين  �سان العتيق� دون أن ي�ون لديك هذه ا�حرب من اإلالداخ�

النور. إنھ أن ت�ون   �عاينيا رب بنورك  رنمنصل إليك بينما ن يا هللا ، معك أن ت�ون لدينا عالقة مع هللا 

ب�ن ا�خ�� والشر التمي��  للنور مع الظلمةو ،  ا�خطيئة تظلم العقلف،  حواسنا مدر�ة ع��    .أية شركة 

 ��، ابالت
ً
 االستنارة.  تمنحنا التو�ة أيضا

 

 
 كاسیانیوحنا  – ابات یوحنا كاسیانكت  ۷
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). وكما هو  ٥:  ٥�س  ١" (نا من ليل وال ظلمة . لس جميعكم أبناء نور وأبناء ��ارهذا ما قالھ الرسول: "

�� تلك ا�حالة األخرى من ا�خطأ ال  يخلع،  ا�حال  ال�امل    عتيقاإل�سان    و�رتدي ثوب مملكة اإل�سان 

التجديفالظالم عباءة  والكفر،  وا�جرأة،  الباطل،  وا�جد  والك��ياء،  وا�جشع،  وال،  وجميع  شهوة،  ، 

�ل الذين . وع�� العكس من ذلك،  ، وامللوثة، النجسة، ا�خشنةململكة الظالمال�ي  الز�نة األخرى املماثلة  

ال  خلعوا �سوع  عتيق اإل�سان  م��م  خلع  والذين  اإل�سان    واألر��ي  لبسوا  قد  الظلمة  مل�وت  ثياب 

ذان إ�� آذان، اآل ا�جديد والسماوي، �سوع املسيح، ح�ى تنضم العيون مرة أخرى إ�� عيون جديدة، و 

   وجها لوجھ،
ً
وقد ألبسهم الرب ثياب مل�وت النور الذي ال    وتحمل الصورة السماو�ة.   لت�ون نقية تماما

والسالم وا�خ�� والدفء البشري، و�ل الثياب اإللهية    يوصف، وثوب اإليمان والرجاء وا�حبة والفرح

ال يوصف. والنتيجة �� أنھ كما أن هللا هو ا�حبة والفرح  الذي  هدوء  الحياة و ا�نور و لل  ال�يا�حية األخرى  

وا�خ��،   واللطف  بالنعمة.  هكذاوالسالم  يصبح  أن  ا�جديد  لإل�سان  الظلمة    يمكن  مل�وت  أن  وكما 

بالظلمة ا�خبأة اآلن ��   غطى فيھ جسد ا�خطاةيامة الذي سيُ �� النفس ح�ى يوم الق  ئ�نوا�خطية مخب

 
ً
ولھ سلطان ��    النفس، كذلك مل�وت النور والصورة السماو�ة، �سوع املسيح، ين�� اآلن الروح باطنيا

   فقط �عيون النفسإنھ ُيرى  �� الواقع، املسيح مخفي عن أع�ن البشر.    نفوس القد�س�ن.
ً
، ح�ى حقا

، �عد أن بلغت مل�وت املسيح، عندئذح�ى ا�جسد نفسھ مع النفس، ال�ي    ملكيوم القيامة، عندما ي

ا�جد لرأفتھ ورحمتھ ألنھ يظهر الشفقة ع�� عبيده و�ن��هم و�حررهم    با�حياة اإللهية.�ستن��  �س��يح و 

 ٨من مملكة الظالم. وهو يمنحهم النور ومملكتھ. لھ ا�جد والقوة إ�� أبد اآلبدين. آم�ن
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