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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م ٢٠٢٢  �ر كتو أ                              للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 قالية الراهب 
: "غذهب إجلس ��   �لمة منفعةز  أ�ى أخ إ�� اإلسقيط لز�ارة األنبا مو�ىى وسألھ   

ً
فأجابھ الشيخ قائال

 قاليتك، وسوف �علمك قاليتك �ل �ىيء". 
     
  عمود " أو" هللا ابن الثالثة فتيةال وجد حيث بابل فرن " �س�ى الرهبانيةقالية ال �انت ،تقليد ال��ية ��   

  الدير   ��  الرهبانية   ةقاليال.  با�  الراهب   يلتقي  ،قاليةال  عزلة  ��".  مو�ىى  مع  هللا   تحدث  حيث  ال�حابة

   الديرإ��ا    ،مصغرة  صورة  ��
ً
َ�ال

َ
  املساحة   تلك  ��.  هللا   وروح   والصمت   العزلةأي    األساسية   م�وناتھ   ��  مخ�

  نصت ي  وأن  با�،  ينشغل  أن  للمرء   يمكن  سواء،  حد  ع��  الراهب  وقلب  املادية  قالية ال  ��  ال�ي  املقدسة 

  مواجهة   �ع�ي  وهذا.  نفسھ  ملواجهة   ،الداخل  إ��  ساك��ا  ينظر  أن  إ��   املادية  يؤدي ا�حبس �� القالية .  يھإل

  الرب،   حضرة  �� الرهبانية،  قالي�ي  ��.  اإللهية الرحمة   إ��  وحاجتنا   تار�خنا   ذلك   ��  بما   نحن،   من   حقيقة

  هو   ما  بقدر  موقف  مسألة  ليس  ا�جلوس).  ٣٩:  ١٠  لوقا (  �سوع  قدمي  عند  مر�م  جلست   كما  أجلس

  أشبھ   الرهبانية  قالية ال  تبدو   قد   البداية  ��.  الرب   محضر   ��  بثبات   للثبات   للبقاء،  للسكن،  استعداد

ما تتطلبھ    لتلبية  �عد  مستعدغ��    حيث أ�ون   .فيھ  البقاء  تحمل  أستطيع  ال  الذي   امل�ان  ال�جن،  بزنزانة

القلبإ  القالية من الدخول    أي  إ��  الذهاب  أفضلف.  الرب  وملواجهة  فقري   �ل  ��  نف�ىي  وملواجهة  ،�� 

  �عض  األمر  �ستغرق .  اآلخرون  يفعلھ  ما  ورؤ�ة  والذهاب  ،  األقدام  ع��  نزهة  ��  والذهاب  ،آخر  م�ان

  يزداد   قاليةال  ��  الصالة   وقت  قضاء  خالل  من.  هللا  �حضور   حقيقي  هي�لك   املرء   قالية  لتقدير  الوقت

 . هناك هللا  بحضور  الشعور 
 

"نيوساأرس  لألبا   أحدهم   قال  الية.قال   ��  الصمود   ع��  ال�حراء   وأمهات   آباء  أصر قد  ل       أف�اري : 

   هذا  ألن  املر�ىى،  بز�ارة  وقم  اذهب  األقل  ع��.  العمل  وال  الصيام  يمكنك  ال: "ةقائل  تز�ج�ي
ً
  عمل  أيضا

  أن   �علم  �ان  ألنھ".  قاليتك  �غادر  ال"  :لھ  قال  ،الشياط�ن  اق��احات  أدرك  الذي   ،شيخال  لكن".  خ��

فعلھ عندما  ، ف�ل ما أ ا�حل  هو   ليس   الهروب".  ال�حيح  الطر�ق   ��  الراهب   يبقي  قالية ال  ��  الصمود

 أن  اخ��ت  هنا  أن�ي  �ع�ي   قاليةال  ��  الصمود.  العزلة  ��  تظهر  ال�ي  الصعو�ات  م��  أحمل  أنأهرب هو  

  رحمة   بص��   أنتظر  كما   وفائي،  وعدم   فرا��  و�خفاقا�ي،  أخطائي  ب�ل  ،نف�ىي  مع   العيش  أ�علم  ح�ى  ثبتأ
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 من   أكتشف  ح�ى  بأر�ىي  فيھ  أتمسك  الذي   امل�ان  ��  قاليةال.  بالسالم  قالي�يو   قل�ي   و�مأل  ليشفي�ي  هللا

 . بھ للقيام مدعو أنا  وما أنا
 

 لذلك".  �ىيء  �ل  ك ستعلم  قاليتك"  بأن  تالميذهم  املصر�ة  الرهبنة  ��  الروحيون   الشيوخ  وعدلقد      

   قالي�ي  سأعطي.  واحد  يوم  ��  �ىيء  �ل  أ�علم  أن  أتوقع  أال  يجب  ولكن  ذلك،  يحدث  سوف
ً
   ،وقتا

ً
  مل��ما

   هناك،
ً
  قد : "أمون   أنبا  قال.  قل�ي  ��  �لمتھ  وسماع  ا�خفي  هللا  حضور   تمي��  من  أتمكن  ح�ى  بص��  منتظرا

  االل��ام   �ع�ي  قاليةال  ��  العيش".  قاليةال  ��  �عيش  كيف   يتعلم  أن   دون   ھقاليت  ��  عام   مائة  الرجل   يبقى

 أرفف  ع��  �ىيء  �ل   تنظيم  و�عادة  األثاث  ترتيب  إعادة  ��  قضيھن  الذي   الوقت.  �ثمارو   بأمانة  هناك

   موقفا  قاليةال  ��  الصمود  يتطلب.  ُيحسب  ال  الكتب
ً
 و   طيعا

ً
 �ىيء  �ل  لتعلي�ي  الوقت  قاليةال  يمنح  وواثقا

  مثمر   أمر   �� الصالة هو  �  حضوري   و�عميق  قاليةال  ��  السكن   إن.  �امل  �ش�ل  ا�حياة  إ��  و�حضاري 

   ولكن  �� بالنسبة فقط ليس
ً
 .وخالصهم  اآلخر�ن �حياة أيضا

 
"ر�ا�يالس   قإ�ح  القد�س  قاللقد      .  صغاره  ليفقس  هناك  عشھ،  إ��  �سارع  �ان،  أينما  الطائر،: 

  حلوة   العالم  هذا  ��  ا�حياة".    حياة  ثمرة   إلنتاج  هناك  ،قاليتھ  إ��  �سرع  التمي��  يمتلك  الذي   والراهب

  الذي   للرجل  ا�حياة  عن  االنفصال   مثل  حلوة  ليست  ولك��ا  جسدية،  بطر�قة  �عيشها  الذي   للرجل

   القديمة  أوراقها  ال�جرة  �سقط  لم  ما.  هللا  ��  التصور   طر�ق  عن   نفسھ  يفصل
ً
  أن   �ستطيع  ال  فإ��ا  ،أوال

   يؤ�ي  أن   يمكنھ  ال   ،السابقة  أفعالھ  ذكرى   قلبھ   من   توحد امل  طردي  أن  و��� .  جديدة  براعمم��ا    تنمو
ً
  ثمارا

  يقولون .  الروح  ثمار  هللا،  وروح  األ�جار،  ثمار  تن�ج   الر�ح.  املسيح  �سوع  ��  جديدة  براعم  و�نبت  جديدة

   ال��ق   ينتج  ،لؤلؤة  تولد  حيث  ،حارةا�  ��  أنھ
ً
  . الهواء  من]    لؤلؤةال[    مادة  القشرة  وتتلقى  الشرارة  من  نوعا

   عملھ  يظل  ،اإلدراك  خالل  من   السماو�ة  املادة  يتلقىوما لم    عادي   �حم  ي�ون قلب الراهب مجرد
ً
  ،عاديا

 ح�ى لالس��الك صا�حة  وغ�� وطعمها �غيض  قاسية األ�جار ثمارت�ون . العزاء  ثمرة  قشرتھ تحمل وال

  وال  للغاية،  و�غيضة  مر�رة   األو��  التو�ة   أعمال   هكذا ت�ون   . الشمس  من   تأ�ي  ال�ي  ا�حالوة  عل��ا  �سقط

هللا  من  تأ�ي  ال�ي  ا�حالوة  يتلقى  ح�ى  عزاء  أي   حدتو امل  �عطي   األشياء   من  القلب  نقلت  ال�ي  ، معاينة 

  ن�ون   أن  هو  قاليتنا  باب   داخل  نبقى  أن  الذي يلزمنا  السبب  أن  أ��  يا  علمإ.  نفسھ  ين�ىى  بحيث  األرضية

   �ىيء  �ل  نرى   عندما   ،و�التا��  ،للبشر  الشر�رة   باألعمال   جاهل�ن
ً
   مقدسا

ً
  نقاء   إ��  سنصل   ،وصا�حا

  األخطاء،  عن  �احث�نو ومنتقم�ن،    ومحقق�ن،  وقضاة،  �ن،ومؤنب  منتقدين،  أصبحنا  إذا  ولكن.  الذهن

 سكت   األقل  ع��ف   ،قلبك  ��  س�ون   لديك  يكن  لم  إذا  املدن؟  ��  ا�حياة  عن  حياتنا عندئذ    تختلف  فكيف

  ال�حيح   ال��تيب  إعِط   األقل  ع�� ف  ،ألف�ارك  ال�حيح   ال��تيب   إعطاء   من   تتمكن   لم  إذا .  لسانك

   ت�ون  أن �ستطيع ال  كنت إذا. �حواسك
ً
  كن األقل ع��ف ،عقلك  �� متوحدا

ً
 . بجسمك متوحدا
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   قالي�ي  تصبح   أن  يمكن  ،أخرى   ناحية   من     
ً
  إ��   ينتمون   الذين  أولئك   يجتمع  حيث   لالجتماع  م�انا

"قإ�ح  القد�س  يقول .  لالختالط  األحيان  �عض   ��  صغ��ة  مجموعة   فقم   ،ممتل�ات  لديك  �ان  إذا: 

�ىيء    �ل   من  نظف قاليتك.  �ىيء  أي  ��  ترغب   فال  ،�ىيء  أي   لديك  يكن  لم  إذا   ولكن.  ا�حال  ��  بتوزيعها

  اإل�سان   �علم  �ىيء  �ل  ��  الندرة.  إرادتك  ضد  ح�ى  ضبط النفس  إ��  سيقودك  وهذا  ،ضروري   وغ��  ش�ي

  ت�ون   قد".  أنفسنا   ع��  السيطرة   ع��  قادر�ن  غ��  �لما ن�ون   باملمتل�ات،  استمتعنا   �لما  ولكن.  الص��

  الفقر يتعرض أن يمكن . دور�ة خفيفة وجبة لتناول  بالطعام أحتفظ حيث  خاص مخزن  بمثابة قالي�ي

  الضياع   ��  البساطة   تبدأ.  غالية  فنية  عمالبأ  أو  مفرط   �ش�ل  زنزان�ي  تز��ن  إلغراء   استسلمت   إذا   ل�خطر

  شياء واأل   ا�حمولة  والهواتف  وامللصقات  التذ�ار�ة  بالهدايا  ومزدحمة  مفروشة  زنزان�ي  تصبح  عندما

  ال�خص زنزانة  تنظيف املفيد من ي�ون  قد . األيام من  يوم �� مفيدة ت�ون  ال  أو ت�ون  قد ال�ي املتنوعة

  قد  وال�ي  عام  ملدة  استخدامها  يتم  لم  ال�ي  األشياء   من  وغ��ها  املال�س  عناصر  من   والتخلص   ،الر�يع  ��

  اال��حاب  خاللھ  من  يمكن�ي  كم�جأ  الزنزانة  استخدام   �ساء  قد.   استخدامها  من  آخر  �خص  يتمكن

.  جماعيةا�  ا�حياة  متطلبات عن  الرؤساء،  عن الواجبات،  عن  اآلخر�ن،  عن اال�عزالو  ةحياة الشرك  من

   ع��  العثور   �ميمك�  ال  ،ع�ي  اآلخرون  يبحث  عندماف
ً
  متا�عة   يمكن�ي  حيث  مخبأ  إ��  قالي�ي  أحول   قد.  أبدا

   ليس   راهبال   أن  �سيت  لقد.  عائق   دون   ا�خاصة  مصال��
ً
  املسيح   فقراء  من  واحدهو    بل  قصر  ��  مل�ا

  ينت�ي �عد لم الذي 
ً
 .وا�جماعة والكنيسة  هللا إ�� بل نفسھ إ�� �ليا

 
.  ا�حقيقية  الداخلية  قاليتھ   هو   الذي  قلبھ،  هو  األقداس  قدس  لكن  املقدس،  م�انھ ��  الراهب  قالية   

.  الرهبانية  الفضائل  �ل   إ��  يصل  حيث  عمقال  إ��  : أدخلحبيبھ  قول   �سمع  حيث �� امل�ان    الراهب  قالية

  ، املعركة  ساحة  إ��ا  ،ھحبيب  مع  االلتقاء  م�ان  إ��ا   ،الصراعات  وسط  ��  حبيبھ  فيھ  يرى   الذي   آلتون ا  إ��ا

 قاليتھ  جدران  يقبل  الذي   للراهب  طو�ى.  لتطه��ه  الهي�ل  دخل  كما  يدخلها  أن  ر�نا  من  نطلب  حيث

 ، ركبتيھ  ع��  و�نح�ي  ،هايستنشقل  وجهھ  ع��  ��جد  الذي   ،م��ا  تنبعث  ال�ي  ا�حلوة  الرائحة  �سبب

  ��   و�تو�ج  و�قبلھ  الصليب  يحتضن  الذي  ؛  ا�حرارة  ��  و�ح��ق   قدميھ  ع��  يقف  الذي   ؛  تخرجهايس ل

  القدس   الروح  حلول   خالل   من  سر�رك   قدس!  االب��اج  ��  و�صرخ  للفرح  قلبھ  يقفز  الذي   ؛الع��  جمال

  الذين  لتفرح قلوب   ! �� ظل الع��  استلقائك  م�ان  من  العطر  مثل  أعضائك   رائحة   تفوح  فو وس  فوقك

 تح��ق   ال�ي  الدموع  العين�ن  بؤ�ؤ  اس��لكت  وقد  ،ا�حبيب  احتضان  من  األذرع  �عبت  لقد!  الرب   يطلبون 

  اآلن   ا�جسد.  ا�جميل  جمال   من  دهشة   ��  ،األصوات  جميع   إ��  االستماع   عن  اآلذان  توقفت.  شوق بال

  ؟كيقد أن يناقش ذل  ومن.  الراهب  أ��ا  لك  طو�ى  ؟ذلك  عن  يقدر أن يتحدث  من.  و�الروح  بالنار   مشتعل

 إ��  الداخل  من  الذي يدخل(هللا)  ألن ذاك  .  الصمت  إ��  ي�جأ  سوف   هذا  يفهم  من  �ل.  ممكن  غ��  هذا

ا�حك  يجعلھ   الداخلية،  غرفنا  غ��    يبقى  ح�ى  أورشليم  يا   أبوابك   يغلقإ .  الباب  من   ذينف  يملساننا 

   عندما!  مراهمھ   رائحة  إلطالة  مغلقة  نوافذك   ع�� بِق إ  !داخلك  ��  عريسك
ُ
  هنا  �نوتنظر   أبوابك  فتحت
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   عنھ  �نوتبحث  ،وهناك
ً
  ذلك  فسي�ون   وجدتھ  إذا  أو  ،يھتجد  ال  ولكنِك   بدموعك  خديك  �تبل�  سوف  ،عبثا

  مرة  قبل  من   حدث  ما  لِك   يحدث  أن  خشية  بحذر   األبواب  يحر�ىأ  ثم.  با�حب  بحر�ة  وليس  ،بصعو�ة

   فر��  وسيتحول   الوقح   أيدي   إ��  ھين �سلم  فسوف   ،ذلك  �تفع�  لم  إذا  ألنك   ،أخرى 
ً
  يا .  نوح  إ��  أيضا

   لك  ��  هو  ماي�ون    أن  وتوسل  لك  هو  ما  احتضن  ،صديقي
ً
وقدس   مذبحھ  يوجد  للذين  طو�ى.  أيضا

.  املتمردين  جميع  و�رعب   ��ز  واحدة  بحركة  الذي   هللا  صوت  �سمع  سوف  هناك،!  داخلھ  ��  أقداسھ

   قدوسال  فيھ  يظهر  الذي   املقدس  امل�ان  هو  هذا.  الرائع  الضوء   لهذا  الكثيف   الظالم  س��ى   هناك 
ً
  أحيانا

   بھ  ا�خاصة   ال��ق   ومضات    سطوع  خالل  من
ً
  فوق ت  رؤ�ا  ��  �جده  الكثيف  الظالم  ��  ظهوره  يخفي   وأحيانا

  ،بحماسة  أطرافك  تنحل  عندما.  هناك  باهتمام  انظر   ،�شعر بالدفء �� قلبك  عندما.  واملعرفة  البصر

 !  يأ�يا  !  أ�ي   يا  ببساطة  تصرخ   أن  سرورك   دوا��  من   وليكن .  وجهك   ع��  هناك   سقطفلت
ً
  من   بدال

  �ش�لك��ا  س  يتم  ال�ي  الدموع  تلك  ،الكمال  حر�ة  ��  هذه.  الروح  من  املولودين  الرضع  دموع  مضاعفة

   املزمور   ي�ون   وعندما.  إرادي ال
ً
 عاجز   ت�ون   ،لك  بالنسبة  حلوا

ً
 ومندهش   الكالم  عن  ا

ً
  تنظر  عندما  ا

  هللا   يفضلها  ال�ي  ا�خدمة  ��  هذه.  جدرانك  وداخل  فيك  عوائق  دون   �شرق   ال�ي  شمسك  إ��  باهتمام

   .الواحد مع ا�ختبئ�ن الباق�ن �خدمة جاء  الذي 

  
 

 


