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 القديس أنطونيوس
 ناسك إجنيلي

  اعلموووا يووا أ أن  أ  كووا الويووايا ليسوو   قيلووة  أ[
ا نوور حقيقوي  سو  ر أبود  لكوا مون أكموا متعبة، ب

 (41رسالة  -طاعتها.[ )القديس أنطونيوس 
  حقووووا  إ  حيوووواو أنطونيوووووس نمووووو   يووووال  لل يوووواو[

 حياو أنطونيوس( -النسكية.[ )القديس أ ناسيوس 
  إ  سووي و حيوواو أنطونيوووس بقلووو أ ناسوويوس،  ووي  ووي[

ال قيقوووة ووووانو  لل يووواو ال  بانيوووة  وووي يوووورو و وووة.[ 
 يس غ يغوريوس النوزينوز ()القد
 

لقدددد اسدددتطاع القدددديس أنطونيدددوس أن يسدددتمد مددد  اإلجنيددد  حيددداة نسدددكية 
نا ببصددددفة روحانيددددة ونعمددددة حدددد   سددددك  منددددفة، ألنسددددقد اهلل القدددددير أن ردددددَّ
باألصود املقدسة اليت سار عليها أبونا الكبف، أب النسدا  يف الكنيسدة ويف 

 ك  العامل املسيحي.
 اقتبلها القديس أنطونيوس هي حياة حسب اإلجني  امامدا ، إن احلياة اليت

آزرها الروح القددس بقدوة أاةقدة. أقدد كدان  رو دل مد  العدامل وهدو ابد   دا  
ليعددييف يف اابدداد والددملاري املقفددرة تعبددفا  عدد  مسددتو  اإلرددان  (1)عشددرة سددنة

                                                 
، اعتكف يف توحد  217ممتلكاتل وانطق حنو الملية سنة م، باع 211القديس أنطونيوس ُوِلَد سنة ( 1)

م، عدداد إىل اعتكاأددل بعددد أن أسددس أديددرة الفيددوم وبسددبف 321م،  ددرم مدد  اعتكاأددل سددنة 291كامدد  سددنة 
م، ويقدود 311م، تنديَّ  سدنة 311م، ندزد إىل اإلسكندرية ليشجِّع املدؤمنني أيدام اطهدطهاد سدنة 312سنة 

 طونيوس ساس يف حياتل حنو ماةة ألف راهب.إن أن “سيزاركنيت”املؤرِّخ 
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جدز  الناري الذي امتأل بل قلب أنطونيوس الف  الغد  ابد  التنعمدات، مل ح
عدد  تلبيددة دعددوة اإلجنيدد  ظددروح أ تددل الوحيدددة اليتيمددة وط إ ددرا ات  ل ماةددة 

 أدان تبشِّر بقيام سعيدة حسب ااسد!
ولدددنعلم بكددد  يقدددني، أن حيددداة النسدددك الددديت رحهدددا الدددرب يسدددوع املسدددي  
بققوالددل ووصدددايا  يف اإلجنيدد  املقددددس هدددي الددداأع الوحيدددد الددذي أ دددب قلدددب 

ق تاركدا  العدامل ورا  ، ومل يكد  لدل أيف داأدع آ در الف  أنطونيوس و علل ينطل
 وط كان أمامل أيف هدح آ ر.

وهددددذا يقددددرر  القددددديس أ ناسدددديوس يف كتابددددل عدددد  حيدددداة أنطونيددددوس اأُلوىل 
 بقولل:

والدددرب حفألدددل أل ددد  أاةددددتنا وأاةددددة ام دددري  لكدددي يكدددون معلِّمدددا  ]
  (2)[عن النسك الذ  تعلَّمه من الكتب المقدَّسة.للك في  

 14حياو أنطونيوس   ا 
أطاعددة الوصددية املقدسددة الدديت حدد  علددك احليدداة النسددكية كاندد  لددل   ابددة 

دون أحددل للوصددية أو تفسددف عقلددي  -اإل ددام الوحيددد املبالددر الددذي حركددل 
دددد والبعددددد عددد  العدددامل ب مكانياتددددل  - دددا  لإلقددددام علدددك حيدددداة النسدددك والتوحف

 الفردية الضعيفة.
دواأع واألهددددداح حليدددداة النسددددك عنددددد القددددديس وأيددددة حماولددددة لتفسددددف الدددد

أنطونيددوس  ددالح هددذا، هددي  ددروم عدد  احلددق والواقددع، أددقنطونيوس الشدداب 

                                                 
يقددددود املددددؤرِّخ سددددوزومني )القددددرن اخلددددامس(، إن تالميددددذ أنطونيددددوس كددددانوا علددددك مسددددتو  الروحانيددددة ( 2)

العاليددة، وقددد مددألوا األقطددار البعيدددة يف ليبيددا وألسددطني وسددوريا وبددالد العددرب ومددا بددني النهددري . ومدد  ألددهر 
ة يف ألسددطني وسدوريا، وقددد مكدا مالزمددا  ألنطونيدوس مدددة لدهري  قبدد  تالميدذ  هيالريدون الكبددف أب الرهبند
 Opers Tom ii p. 13-40أن يرح  إىل ألسطني. انألر  فوم 
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ن أردت أن تكددون كددامال  أا هددب »]ملددا د دد  الكنيسددة وحددع الددرب يقددود: 
(، للحداد  ددرم 21: 17)مد  « وبدع أمالكدك وأعددِل الفقدرا  وتعداَد اتبعددي
آباةدددل، وكانددد   ل ماةدددة أددددان مددد   مددد  الكنيسدددة وأعطدددك القدددرويني ممتلكدددات

أ ود األراهي، لكدي ط تكدون ع درة يف سدبيلل هدو وأ تدل، وبداقي املنقدوطت 
باعها، وإ  توأرت لديل أمدواد ك دفة أعطاهدا للفقدرا  حمتفألدا  بالقليد  أل تدل، 

، مل «ط هتتمدددوا للغدددد»ولكددد  ملدددا د ددد  الكنيسدددة  انيدددة وحدددع الدددرب يقدددود: 
، ب   درم وأعطدك حد  القليد  )الدذي احدتف  يستطع البقا  أك ر م   لك

 بل أل تل( للفقرا  وتفرَّغ للنسك[.
ومددا ا كاندد  نتيجددة هددذ  ااددرأة واةبددة والطاعددةد هددذا نسددمعل بعددد  لددك يف 

 هناية حياتل إ  يفسر  ألوطد  يف  تام دعوتل اليت أطاعها وأكملها هكذا:
بكوا  أنا المسوكين أكوك  إلهوي  أمجودذ،  وذا الوذ  أنوا أ دموه]

سونوا((  أسومم منوه، ألنوه لوو  404ولبي من يغ   إلوى ان  )
 (17)الرسالة  [يتخاَّ عني با عضدني   لَّ ني.

مدد  هددذا يتبددني  نتهددك الوهددوح أن احليدداة النسددكية الدديت عالددها القددديس 
أنطونيدددوس هدددي تطبيدددق عملدددي للوصدددية اإل يدددة املقدسدددة كمدددا أ مهدددا الدددروح 

 القدس لقلبل.
ألنتوسدد  إىل اهلل أن يلهمنددا هددذا األسدداس عينددل حدد   أدد  ا علمنددا  لددك،

نددددؤم  يقينددددا  ون ددددق أهنددددال يو ددددد داأددددع آ ددددر وط هدددددح آ ددددر حليدددداة النسددددك 
احلقيقي إط طاعة الوصية يف حد  اهتا، حبا  يف املسي . أ ن كدان صدوم، أو 
صددددالة، أو سددددهر، أو أقددددر، أو عفددددة، أو طاعددددة، أو أيددددة أضدددديلة إجنيليددددة أو 

دد د كلددي ومددوت عدد  العددامل  أينبغددي أن يكددون الددداأع الوحيددد رهبانيددة، أو توحف
 ددددذا كلددددل هددددو اةبددددة للددددرب يسددددوع طسألهددددا  و ددددل أبيددددل بالطاعددددة واألمانددددة 

 الكاملة:
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إ  اإلنسا  إ ا كا  ي وب ا  بكوا القلوب  بكوا الوكو   بكوا ]
النيووة  بكووا القوووَّو  تنووه يقتنووي  ووو  ا ،  الخووو  يولوود البكووا ، 

و،   كووذا ترموو  الوونوس بهووذذ القوووَّو ...  وواوتنوا  البكووا  يولوود ووووَّ 
لكوووو  وووذذ القووووَّو لكوووي تخوووا  مووونكو ال وووياطين  تخووو َّ علووويكو 
األتعوواب )الوضووااا( التووي تمارسووونها،  ت لووو لكووو اإللهيووا( ... 

 (7)الرسالة  [أل  حال و حب ا  أحلى من ال هد.
ي  أنووا أ أ توو  عوون تووذكار  لكووو  ووي يوولواتي لوويال   نهووارا  لكوو]

تكووو  أمووانتكو    ابتووة،  تووزنان ا  ووي عمووا الوضووااا،  يرب وو  
و عظيموة أكرو  مموا  وو  ربنا نظ كو  يُنم ي إ  ازكو  يعطيكو ووَّ

 (12)الرسالة  [لكو.
أ  ا احنرح الداأع أو احنرح ا دح ع  هذا األساس، حد  أي عوامد  

رم دا ليدددة يف الدددنفس أو  ار دددة عددد  الدددنفس،  ر ددد  احليددداة النسدددكية  دددا
حدددود اإلجنيدد ، وط تعدددود مطابقددة حليدداة امبدددا  القديسددني األواةدد ، وبالتدددايل 
تكدون  ريبدة عدد  إ دام الددروح القددس، أدال ُحسددب أهندا دعددوة إجنيليدة حسددب 

 مشورة الرب.
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 معىن الطاعة للوصية عند القديس أنطونيوس
lL 

لقدددد  اع صدددي  أنطونيدددوس ط بسدددبب كتاباتدددل وط بسدددبب حكمتدددل ]
كووا  أمينووا   ووي  دمووة يددة وط ملهارتددل يف أيِّ لددي ، إ ددا لكونددل الدنيو 
 (73)حياة أنطونيوس، أص   [ا .

الطاعدددة للوصدددية، كمدددا نفهمهدددا مددد  سدددفة أنبدددا أنطونيدددوس وكمدددا أهمهدددا هدددو 
َمددد    أيضدددا ، هدددي تنفيدددذ مبالدددر للوصدددية باعتبارهدددا دعدددوة وأمدددرا  مددد  الدددرب لكددد 

نألر إليها م   هة الوعد الذي أيهدا يسمعها، وهي  ف قابلة للتقوي ، وط يُ 
وط ُتطداع مدد  أ دد  املكاأدقة املتحصددلة منهددا، وإ ددا يُنألدر إليهددا كوصددية ينبغددي 
أن ُتطدددداع أددددب وأمانددددة، وهددددي حمدددد  يف حددددد  اهتددددا قددددوَّة ومعونددددة لتنفيددددذها، 

 أالروح القدس يدأع اإلنسان سرًّا حلب الوصية وتنفيذها.
أددال ينبغددي أن ُ صددر يف املكاأددقة  أمددا الغايددة أو ا دددح مدد  طاعددة الوصددية

املددذكورة يف الوصددية، وإ ددا رتددد بددالغفة والفددرح واطلتهدداب الددذي يلقيددل الددروح 
القدس يف قلب اإلنسان ليكون مواأقدا  ملشدي ة الدرب حُمبدا  لوصديتل، وهدذا هدو 

 امل   النسكي!
ِبع  أمالكك وأعِل الفقرا  »أعند تنفيذ القديس أنطونيوس لوصية الرب: 

عندددد بيدددع ، مل يكددد  هدأدددل «أيكدددون لدددَك كنددددز يف السدددما تعددداَد اتبعدددي ... و 
أمالكدددل احلصدددود علدددك كنددددز يف السدددما ، ولكددد  واهددد  أن دأدددل كدددان التمتفدددع 
بطاعة الرب وأن يوَ د تابعا  أرحا  أمينا  لوصيتل! أقنطونيوس مل يك  لل يوما  

  داةمددا  مدد  األيددام أهددداح ل صددية يف نسددكل  ددف الوصددية، أالوصددية كاندد
 هدأل!!
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ألنل لو كان هدح أنطونيوس م  بيع أمالكدل هدو احلصدود علدك كنددز يف 
السددما  لكددان اكتفددك ببيددع أمالكددل، ولكننددا جنددد  يف اليددوم التددايل عنددد حاعددل 

 -، يقوم يف احلداد ويدأل  العدامل ويتفدرغ للنسدك «ط هتتموا للغد»أمرا  آ را : 
 كما تقود السفة.

س أوقدددف نفسدددل وحياتدددل لطاعدددة وصدددايا الدددرب، أي أن القدددديس أنطونيدددو 
أجع  هدح  هاد  م  ك  وصية، وصية أ ر ، كقن يداوم علدك الصدالة 
ليحص  علك نقاوة القلب ولتدزداد صالتل قوَّة وقبوط ، أو يتضدع لينداد معوندة 
الدددروح القددددس وليدددزداد اتضددداعل وهكدددذا. أالدددداأع لدددل يف نسدددكل كدددان وصدددية، 

انددد  الفضددداة  اإلجنيليدددة ُلدددغ  قلبدددل الشدددا   و ايتدددل كانددد  وصدددية، و دددذا ك
الذي رأل حياتل، وكان داةم التوس  للحصود علك قوَّة الرب ومعوندة الدروح 

 القدس ح  تكم  نصرتل.
ليسوو  الوضووااا بعيوودو عوونكو بووا  ووي لكووو   وويكو ...  إ  ووود ]

بوودأنا السووي   ووي ط يووة الوضوويلة  عووال   سوو نا  يووه   ووب أ  نوووزنان 
ى تلوك األموور التوي أمامنوا ...  طالموا كانو   هانا  لل  ول علو

الوضووويلة  ينوووا  تن وووك منوووا لوووذلك  تنهوووا أ تتطلوووب منوووا سوووو  اإلرانو 
 (1والرسالة  22)حياة أنطونيوس، أص   [«.ملكو( ا  نا لكو»
 أطلوب إلويكو أ  تت كووا إرانتكوو ال سوية  تلزمووا الهود   بكوا ]

الوو  ا القوودس نووول لكووي تسووكن  وويكو القوووا( السوومااية بموو ازرو 
 (9)الرسالة  [حتى تعينكو على العما بترانته.

وظلدددد  الوصددددية هددددي الددددداأع وهددددي ا دددددح، كقددددوتني داأعتددددني للقددددديس 
أنطونيددوس يف كدد  تنسددكاتل الفاةقددة، مدد  صددوم، وصددالة بددال انقطدداع، وسددهر 
علدك الدددوام، وحفد  طهددارة ااسددد والقلدب والعقدد ، وحمبدة ووداعددة و دمددة، 

حيًّدا مقدرو  ا، ألندل يف كد  هدذا مل طدرم قدل عد  هدأدل  أصارت حياتل إجنديال  
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وهددو طاعددة وصددية الددرب، ومل يبدداِد قددل بددالوعود املنتألددرة للددذي  يطيعوهنددا وط 
وهددددعها أمددددام عينيددددل، بدددد  إن الشددددياطني ملددددا حاولدددد  أن تغريددددل بددددالتفكف يف 
املكاأدددقة وإكدددرام نسدددكل كدددان ينتهرهدددا معتدددملا  أن فدددرَّد التفكدددر يف املكاأدددقة أو 

 ترقفبها هو  روم ع  حدود الطاعة للوصية.
وحدد  إ ا مدددح  الشددياطني نسددككم ودعددتكم مبدداركني أددال تصددغوا ]

 [ ا ... أكم مرة دعتي مغبوطا  أانتهرهُتا باسم الرب ...
 (39و 31)حياة أنطونيوس، أص  

ومل يكدددد  القددددديس أنطونيددددوس يدددددري أن الددددروح القدددددس يرسددددم أيددددل هددددذا 
تكددون لددهادة نقيددة لإلرددان باإلجنيدد ، و و  ددا  للسددفة السددلو  وهددذ  احليدداة ل

 الرهبانية املقدسة يف ك  أحنا  العامل.
هذ  النألرة العملية للوصية تُعتمل يف حد  اهتا تعبفا  صدادقا  عد  روح النسدك 
األصدددي ، لددديس مددد  القدددديس أنطونيدددوس بددد  مددد  الدددروح القددددس، لدددذلك أهدددي 

طزمتددل كدد  أيددام حياتددل، وتعطينددا صددورة  تكشددف لنددا عدد  سددر القددوَّة واملعونددة الدديت
 أصيلة حلياة النسك املسيحي اةصور يف طاعة ل ل الرب يسوع.

ألن الذي يكتفي بطاعة الوصية دون النألر إىل املكاأقة، يمله  علك أندل 
د د  حالددة إ ددام نسددكي مدد  اهلل، ويعلد  عدد  إ ددالص الددداأع القلدد  طتِّبدداع 

كلمتددل، ولدديس طمعددا  يف موهبددة أو يف الددرب يسددوع حبددا  يف ل صددل وطاعددة ل
 حالة روحية  اصة أو مغنم حاوي أو أرهي!

لددذلك نسددمع القددديس أنطونيددوس يقددرِّر هددذ  احلقيقددة ألوطد  يف رسددالتل 
 ال امنة بقولل:

 مووون ان  أنوووا أطلوووب مووون إلهوووي بسوووببكو لووويال   نهوووارا  لكوووي موووا ]
، يعطيكو موا به التي أعطانيها بنعمته  قط  لويس باسوت قا ق  ويَّ
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 .[أل   ذا  و الِغَنى العظيو الذ  أعطانيه ربنا
 م  كتاب القديس أ ناسيوس: 33كما نقرأ يف الفص  

أ ي ووو  أ  ن ووول ي لكوووي نعووو   المسوووتقبا أ  نطلوووب المع  وووة  ]
كك   لُنسوكنا، بوا لوتكن يوالتنا مون أ وا أ  يكوو  الو ب معينوا  

 .[لنا
قساس وهدح اهاد ، أ نل أما الذي يضع املكاأقة املذكورة يف الوصية ك

دون أن يددددري أو  دددس يتجددداوز لددد ل الدددرب يسدددوع ويسدددقل بعيددددا  عددد  
معدددىن الطاعدددة للوصدددية املقدسدددة، ألن  هددداد  سددديكون مددددأوعا  بغدددفة  اتيدددة 
للوصددود إىل حقيددق لددهوتل ولدديس حبددا  للمسددي ، وتنفيددذ  للوصددية سدديكون 

 م  أ   املوهبة املنتألرة وليس م  أ   بلوغ طاعة الرب.
« َمد   يضدع نفسدل يرتفدع»هذا يتض   دا  حينمدا نوا دل الوصدية القاةلدة: 

بد   (، أالذي يتضدع لكدي يرتفدع لد  يسدتطيع أن يتضدع باحلقيقدة،11: 19)لو 
الوصدية  هو  دف متضدع أصدال ، ألن الدداأع عندد  هدو اطرتفداع. إ ن أمهمدا نفدذ
سددداس كق بقعمددداد صدددعبة حددد  إىل املدددوت، وهدددو واهدددع املكاأدددقة نصدددب عينيدددل

ُ سدب مطيعدا   اهاد ، أهو ل  يُعتمل طاةعدا  هلل ولد  ُ سدب ُمنفِّدذا  للوصدية، بد 
 ألهوية قلبل ُمنفِّذا  ملشي تل ... ويف هذا يقود القديس مار إسحق:

 .[الذ  يتضم لكي يك مه الناس، ا  يوض ه]
أالددذي يرأددع املتضددع لدديس اتضدداعل، ولكدد  اهلل هددو الددذي يرأددع املتضددعني، 

 إلنسان ط يستطيع أن يص  إىل املكاأقة جبهاد .أي أن ا
مدددة حسدددب إرادة اهلل  مددد  أ ددد  هدددذا، ألكدددي تكدددون أعمددداد النسدددك مقدَّ
ينبغدددددي أن تكدددددون يف حددددددود الطاعدددددة هلل أقدددددل دون النألدددددر إىل مكاأدددددقة أو 
مواهدددب، حيدددا ينبغدددي أيضدددا  أن تكدددون النيدددة الدا ليدددة يف الطاعدددة للوصدددية 
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 صل.واتِّباع املسي  هي حبًّا يف ل 
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ة النسك

َّ
 تقديم احلياة كلها هلل هو سر قو
 عند القديس أنطونيوس

Ll 

أ تعطوووووا موووون ان  نومووووا  لعيووووونكو  أ نعاسووووا  أل وووووانكو حتووووى ]
ت  عوووا   اتكووو  بوواا  طووا  و للوو ب  تسووت قوا أ  تعوواينوذ، ألنووه 

 [بغي  الطهارو أ يمكن ألحد أ  يعاين ال ب كما يقول ال سول.
 (1)الرسالة 

 ا  ذا يا أ أن  األحبا  لس  أموا  مون الطلبوة عونكو  وي  أل]
الليوووا  النهوووار أ  يعطووويكو ولبوووا   ر ا إ ووو از، لكوووي تسوووتطيعوا أ  

 (1الرسالة ) [ت  عوا   اتكو    بي ة حية مقدَّسة.
ومدددد  سددددفة القددددديس أنطونيددددوس نستشددددف الاهددددا  واهددددحا  مدددد  أعمالددددل 

أنطونيدددوس ندددو  أعدددال  علدددك  النسدددكية ااري دددة الشدددجاعة امل لصدددة، وهدددو أن
تقدددمي حياتدددل هلل منددذ البدددد . هددذا اطلدددا ، أي تقدددمي احليددداة هلل دون املبددداطة 
بضدعف أو مدرأ أو مددوت، ودون مبداطة  دز  الندداس وانتقداد األهد  ومالمددة 
األصددددقا ، مدددع قطدددع كددد  أمددد  أو حددد  فدددرَّد الفكدددر يف الر دددوع عددد  تقددددمي 

سدددددر كددددد  أعمددددداد القدددددديس أنطونيدددددوس احليددددداة كلهدددددا هلل، هدددددذا اطلدددددا  هدددددو 
النسددددكية، سددددوا  يف  رأتددددل يف ُسددددكىن القبددددور أو التوحددددد يف اابدددداد البعيدددددة 
القفدددرة منفدددردا  وسدددل الوحدددوه، أو مقاومتدددل للشددديطان بشدددجاعة أو يف  دددو  

 الروحي املتدزايد ح  وهو يف س  الشي و ة.
  إ  وود بودأنا السوي   وي ط يووة الوضويلة  عوال   سو نا  يوه،   ووب]

أ  نوووزنان  هووانا  ...  أ  أ يلتووو  اإلنسووا  إلووى مووا  را  كووام أو 
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لوووووو  ... أل  األتووووووا( إلوووووى الوووووورا  لووووويس إأ ال وووووعور بالنووووود  
 (22)حياة أنطونيوس أص   [ التوكي   ي العالو م و أ   .

َمدد   »لقددد أ ضددع القددديس أنطونيددوس كدد  نفسددل لوصددية الددرب القاةلددة: 
(، لقدددد سدددلَّم حياتدددل  37: 12)مددد  « أهددداع حياتدددل مددد  أ لدددي  ددددها ...

كلهددا هلل وانتهددك مدد   بدد  نفسددل منددذ أود حلألددة. لددذلك أقعمالددل النسددكية  
ددك أن يق ددذ لنفسددل لددي ا ،  كلهددا كددان يعملهددا هلل ولدديس لنفسددل. مل يعددد يأل َّ
ألندل أعطددك نفسدل هلل، أصددارت نفسدل حيددة هلل وميتدة لنفسددل وللعدامل، أهددو مل 

مدد  القداسددة، ط يف نألددر نفسددل وط يف نألددر يكدد   اهددد ليبلدد  در ددة معينددة 
الندداس، ألنددل كددان قددد أ لددك نفسددل مدد  كدد  لددهوة املكاأددقة إ  قدددم حياتددل هلل 
اليت مل تُعد ِملكا  لل ليزيد عليها لدي ا ، وإ دا اكتفدك بطاعدة وصدايا الدرب الديت 

 ظ  يستزيد يف حبها ويتقدس بطاعتها ح  آ ر نسمة.
قوتددل لدديحف   سددد  وقلبددل وأكددر   القددديس أنطونيددوس كددان  اهددد بكدد 

طدداهري  بالنسددك والصددالة، ط لكددي يبلدد  در ددة روحانيددة عاليددة ولكدد  لكددي 
يُرهي الرب أياتل ويأل  مطيعا  لوصدايا  و يدا حسدب مشدي تل، أي لديحف  
 ددد  حياتدددل الددديت قددددمها لدددل لتكدددون أمامدددل نقيدددة وبدددال عيدددب أيتقبلهدددا اهلل مندددل  

 كذبيحة حب:
لهوووا ر حانيوووة مروووا حالتهوووا األ لوووى التوووي أل  تقوووديو الووونوس يجع]

ُ لق  بها ...  كما وبلنا النوس  نيعة مون ا   لن وظهوا  كوذا 
نقية مون األ كوار الدنسوة، لكوي إ  نقودمها لوه ب الهوا كموا  لقهوا 

 (21)حياة أنطونيوس أص   [يتع   عليها.
لدددددذلك، أالضددددديقات واألتعددددداب واملصدددددادمات الددددديت قابلهدددددا مددددد  الطبيعدددددة 

والشدياطني، مل يقدف عنددها القدديس أنطونيدوس متسداةال  أو حزيندا  واأللرار 
 أو متذمرا !
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أليس  حياتل قد صارت ِملكدا  هللد ألديس اهلل حدرا  يفعد  أيهدا مدا يشدا د 
ومددددا عليددددل إط أن يبقددددك مطيعددددا  لتدددددبف اهلل وعملددددلد مل ينألددددر أنطونيددددوس إىل 

رت ملكددددا  ملدددد  املكاأددددقة يف احتمالددددل الضدددديقات واةدددد  ألن احليدددداة قددددد صددددا
يدبرها، ب  وط كان ينتألر هناية لألتعاب والضيقات ألنل مل يك  يتطلدع إىل 

 راحة نفسل، أراحة نفسل وتعبها مها أيضا  هلل!!
ومدددد  هدددددذا نسدددددتطيع أن نرسددددي احليددددداة النسدددددكية الدددديت مارسدددددها القدددددديس 

 أنطونيوس علك أساسني:
أو  ايدددة الطاعدددة املطلقدددة لوصدددية الدددرب يسدددوع، دون أي هددددح  األ ل:

 أ ر .
يف  م  ورا  تقدمي احلياة كلها هلل، و ع  ك  اط تهاد النسكي  الراني:

 حف  هذ  احلياة طاهرة هلل.
كدددذلك نسدددتطيع أن نسدددتبعد مددد  احليددداة النسدددكية الددديت مارسدددها القدددديس 

ُُ تا األعماد النسكية أيما بعد:  أنطونيوس لاةبتني  طفتني طاملا لوَّ
 ية هدأا  يف حد  اهتا. ع  األعماد النسك األ لى:
اطمتدددداد باألعمددداد النسدددكية لتكدددون واسدددطة ملواهدددب أعلدددك أو  الرانيوووة:

مكاأقة أ ر   حيا الشاةبة األوىل تصف سببا  يف إسقاط قيمدة 
الوصية باعتبارها حمبة للرب يسوع، والشاةبة ال انية ُتسقل احليداة 

 النسكية م  أن تكون  بيحة حب وإران.
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 س امتداد لشعلة يوم اخلمسنيحياة أنطونيو
[] 

. وإ ا أنددا  اقبلددو  أنددتم أيضددا   العألدديم، الددذي قبلتددلُ  ي] لددك الددروح النددار 
موا أوط  أتعددداب ااسدددد وتواهدددع أردمت أن تقبلدددو  ويسدددك  أددديكم، قددددِّ 

واطلبددددددوا  ،القلددددددب، وارأعددددددوا أأكدددددداركم إىل السددددددما  يف الليدددددد  والنهددددددار
. وط تفكدروا .. يُعَطك لكم، وحين ذ يباستقامة قلب هذا الروح النار 

مدددددد  يقددددددر أن يقبدددددد  ”تقولدددددوا: و قلبددددددني،  ييف قلدددددوبكم وتكوندددددوا  و 
علك قلوبكم، بد   عوا هذ  األأكار تقيتدَ ط يا أوطدي  ط تَ  ،“هذاد

وأنددددا أبددددوكم، أ تهددددد معكددددم  اطلبددددوا باسددددتقامة قلددددب وأنددددتم تقبلونددددل.
ن أنكدددم كددداملون وقدددادرو  عدددارح تقبلدددو ، أل  يوأطلدددب أل لكدددم لكددد

)النسدك اإلجنيلدي( فلِّد   اتدل  دذ  الفالحدة علك قبولل. ألن ك  م  يُ 
. أدرددوا الطلبددة .. أدد ن الددروح يُعطَددك لددل مدد   يدد  إىل  يدد  وإىل األبددد

با تهدداد مدد  كدد  قلددوبكم أُيعطَددك لكددم  ألن  لددك الددروح يسددك  يف 
وإ ا قبلتمددو ، أ نددل يكشددف لكددم األسددرار العلويددة  القلددوب املسددتقيمة.

 يحدداو ويكددون لكددم أددرح  ...أ ددر  ط أسددتطيع أن أعددملِّ عنهددا  مددورا  وأ
ط ... و  امللكوت ليال  وهنارا ، وتكونون وأنتم يف هذا ااسد كم  هو يف

ع  ام ري  أيضا . ألن ك  و تطلبون ع  أنفسكم أقل، ب  تعودون 
 أندددا طلبددديت... و عددد  الغدددف  يسدددتطيع أن يطلدددب ،هدددذا الدددروح  َ دِ َمددد  قَبددد
الددذي العألدديم كددون أدديكم هددذا الددروح ليلدديال  وهنددارا  مدد  أ لكددم امن 

 (9.[ )الرسالة قبلل مجيع األطهار
 (11: 1)أع  «وكانوا يواظبون بنفس واحدة علك الصالة والطلبة.+ »
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 حان ا  عظيما   ي حياو الكنيسة:
حلود الروح القدس يوم اخلمسني علك مجاعدة التالميدذ املنتألدري   األ ل:

 مب.لل حسب وعد املسي  وا
 بداية احلياة الرهبانية يف الكنيسة. الراني:

وألود وهلدددددة يبددددددو أندددددل ط عالقدددددة كبدددددفة بينهمدددددا. ولكددددد  لدددددو ر عندددددا إىل 
العناصددر واألسددباب والنتدداةال الدديت طزمدد  كددالًّ منهمددا، نسددتطيع أن نستشددف 
عالقة و يقة بينهما، أ  ا حققندا هدذ  العالقدة امامدا  أ ندل ركنندا أن ندربل بدني 

 ني ربطا  حمكما  لنر  أيهما حاد ا  واحدا  مستمرا  ...احلاد 
أحلود الروح القدس يوم اخلمسني كان البداية اليت قام  علدك أساسدها 
قددوَّة الشددهادة للمسددي ، مدد  اليهوديددة إىل أقصددك األرأ، أمددا التددق ف املبالددر 
علدك املددؤمنني أقددد ظهددر علدك صددورة حددوفد  ددارح حندو تكددوي  حيدداة مجاعيددة 

للمددؤمنني علددك حسدداب تددذويب األسددرة يف الكنيسددة، حيددا  ددرت  مشددألكة
عمليددات تنددازد علنيددة عدد  املمتلكددات لرةسددا  ااماعددة أي الرسدد ، وجبانبهددا 
ام  عمليدات بيدع للم صصدات الفرديدة وتسدليم أ اهندا، وترتدب علدك  لدك 

تكددريس احليدداة كلهددا خلدمددة الكنيسددة يف  -أو ر ددا كددان هددذا هددو الددداأع  -
ارم. و دددذا تشدددكل  صدددورة الكنيسدددة اأُلوىل: مجاعدددة مكرَّسدددني الددددا   واخلددد

 أقرا  با تيارهم يعيشون حياة لركة.
ألددو تقملنددا يف هددذا الددذي مت، طنددذهلنا كيددف أمكدد   ددؤط  اليهددود اةبددني 
 ددددا  للمددداد وامللكيدددة مدددع حدددبهم الشدددديد للتجدددارة واملكسدددب والرصددديد، أن 

  أر دد  الرسدد ، ويف حلألددة يصددفون يتنددازلوا ويبيعددوا ويسددلِّموا كدد  مددا  ددم حدد
 أقراَ  معدمني!

كددددذلك لددددو تقملنددددا يف تسددددليمهم لكيددددان األسددددرة لتددددذوب كدددد  روابطهددددا 
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اليهوديددة مدد   هددة األسددباط وحفدد  األنسدداب وسددلطان األب ومددفا  البكددر، 
روحددي يصددف  لتَدددُ   هددم  كيددان الكنيسددة، حدد  أُبددوَّة  ديدددة ونسددب  ديددد

ملددفا  األرهددي والت ددوم األبويددة إىل ر ددا  أيددل الكدد  إ ددوة، وحيددا يتحددود ا
بغددف املنألددور  لددو تقملنددا يف هددذا كلددل، لتيقَّنددا أهنددا قددوَّة أاةقددة للطبيعددة البشددرية 
تلك الديت أرسدلها املسدي  بعدد صدعود  بعشدرة أيدام يف لد ل الدروح القددس 

 (9: 1)أع « م  ح َّ الروح القدس عليكم. قوَّةتنالون »
أن هددددددذ  القددددددوَّة الروحيددددددة ااديدددددددة الدددددديت تقبَّلهددددددا وينبغددددددي امن أن نتبددددددنيَّ 

يف  ت ووووويال   ووووذريا   ووووي الطبيعووووة الب وووو ية،املؤمنددددون، كددددان أود عمدددد   ددددا 
عالقتهددا باملدداد واألسددرة والكيددان اط تمدداعي بالنسددبة للعمدد  الدددنيوي. وأيددة 
طبيعدددةد الطبيعدددة اليهوديدددة العنيددددة الددديت أ فقددد  كددد  وسددداة  اهلل سدددابقا  يف 

يدددددا  سدددددوا  باةبدددددة والعطدددددف واحلمايدددددة مدددددع أدددددي  مددددد  اخلدددددفات هتددددذيبها روح
كد    -األرهية، أو باملعجزات العيانية، أو بالقسوة والعنف والس  والبهدلة 

هددددذا مل يسددددتطع أن ينتقدددد  بددددالطبع اليهددددودي در ددددة واحدددددة ناحيددددة السددددلو  
 الروحي اخلالل.

تجددرد هددذا الطبددع ُأ ضددع للددروح القدددس يف حلألددة، وصددار مدد ال  ُمددذهال  لل
 واإلماتة والزهد وتكريس ااسد والقلب والفكر هلل.

ولكددد  الدددذي ندددود أن نتقملدددل  يددددا  هدددو لدددك  الكنيسدددة اأُلوىل: إن هدددذا 
الذي حد  يف يوم اخلمسني وبعد  كان اسدتجابة حدرة مطلقدة لفعد  الدروح 
القددددس يف القلدددب. والكنيسدددة بددددأت لدددكلها بددددون أي تنألددديم أو  طددديل. 

مدد  أوط  يف كدد  قلددب، وكدد  َمدد   يتقبَّدد  عمدد  الددروح  أددالروح القدددس كددان يع
كددان يددذهب ويبيددع كدد  لددي  حدد  نفسددل ويددقيت لينضددم إىل الكنيسددة. كددان 
مفهددوم العضددوية يف الكنيسددة اأُلوىل أن يبيددع اإلنسددان ممتلكاتددل و صوصددياتل 
وأسددرتل أيضددا ، ألنددل إ ا امتنددع األب أو األم أو األخ أو األ دد  أو اطبدد  أو 
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يقب  هذا اإلران أكان علدك اإلنسدان أن يدألكهم ويدأل  كد  لدي  اطبنة أن 
هدا »...   ابة املسدي  نفسدل، ويقيت إىل الكنيسة  فرد . الكنيسة هنا صارت 

(، ألن الددروح القدددس كددان 29: 17)مدد  « حندد  قددد تركنددا كدد  لددي  وتبعنددا 
 مألكزا  بصورة سرية يف وسل ااماعة.

رها الدددروح القددددس بنفسدددل يف قلدددوب كانددد  هدددذ  احلركدددة األوىل الددديت بالددد
املدددؤمنني البسدددطا ، هدددي صدددورة طبدددق األصددد  مددد  احلركدددة الددديت صدددنعها الدددرب 
يسوع يف قلوب تالميذ : هجرة كاملة للعامل، وتدر  كد  لدي ، واملسدف ورا  

 اهلل.
 دددددددف أن الكنيسدددددددة مل تسدددددددتطع أن حدددددددتف   دددددددذا الوهدددددددع اط تمددددددداعي 

ط ، بتلقاةيدة الددروح واطسددتجابة اطقتصدادي ااديددد. أمدا هددذا الدذي حددد  أو 
لددل أكددان صددورة أقددل ملددا سدديكون يف آ ددر األيددام، كعيِّنددة مفرحددة للملكددوت 
العتيددددد أن يعددددييف أيددددل اإلنسددددان بددددالتجرد الكامدددد  حدددد  حكددددم اهلل وتدددددبف  

 املطلق.
ولك ، كان عزيزا  علك الروح القددس أن تفقدد الكنيسدة صدورهتا امللكوتيدة 

نسددان هددذ  اطسددتجابة احلددرة لدددعوة امللكددوت هددذ ، وأن تضدديع مدد  قلددب اإل
بالتجرد الكام  وهجر العامل هجرانا  كليا ، ألن هذ  الصدورة أدد  اهتدا تُعتدمل 
م  صدميم عمد  الدروح القددس وهدي لدهادة  للدرب يسدوع، وحقيدق  متواصد   
لإلجنيدد . لددذلك ظدد َّ الددروح يعمدد  يف القلددوب لتحقيددق هددذ  اطسددتجابة حنددو 

إلماتددة الكليددة وهجددران العددامل، وإ ددا بصددورة أرديددة وليسدد  التجددرد الكامدد  وا
مجاعيددة، علددك أهنددا مل تكدد  أقدد  قددوَّة أو لددهادة مدد  احلركددة ااماعيددة األوىل  
ت أقو  تعبدف عد  اسدتمرار قدوَّة  أألهرت حاطت اطستشهاد الراةعة اليت عملَّ
الدددروح القدددددس املنسددددكب يف قلدددب املددددؤمنني، وأأصددددح  عددد  قدددددرة التجددددرد 

ماتددة الكامنددة يف قلددب الكنيسددة، يف أعلددك حدددودها، كاسددتجابة واهددحة واإل
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 لدعوة تر  ك  لي  و لبة العامل باإلران بغف املنألور.
ومل تنتددِل حدداطت اطستشددهاد حدد  بدددأت اسددتجابة  ديدددة لدددعوة الددروح 
القدس عينها بصورة أ ر ، تكداد تكدون طبدق األصد  مد  اطستشدهاد، إ دا  

مد  احلياة!: الرهبنة اليت ط تزيد ع  كوهندا تدر  كد  كممارسة يومية وعلك 
لددي ، و دد  الصددليب كدد  يددوم. هددذا إ ا حاولنددا أن  جددد الدددعوة الرهبانيددة. 
ولكدد  لددو أنصددفنا، لرأيناهددا اسددتجابة  فددرَّد اسددتجابة حلددرارة اإلرددان البسدديل 
ا ددادا الدديت يزكيهددا الددروح القدددس بلهبددل السددري، أيددأل  اإلنسددان كدد  لددي  

 ق وحيدا  ليحقِّق إرانل ور ا   وحبل مع اهلل.ونطل
وقد رأينا أن اإلران األود يف الكنيسة بددأ  دذ  الصدورة عينهدا، تَددر   كد  
ددددران كدددد  لددددي ، حدددد  كدددد  أأددددراد األسددددرة   لددددي ، وبَدي ددددع كدددد  لددددي ، وُهج 
لالنضددمام إىل الكنيسددة والتكددرفس حلسددا ا، أو علددك األصدد  للسددف ورا  اهلل. 

 هاد أيضا  هكذا إ ا بصورة  اطفة.ورأينا اطستش
الرهبندددة، إ ن، هدددي امتدددداد لإلردددان األود بددددون تعددددي . أدددنح  نقدددرأ يف 

 سفة القديس أنطونيوس هذا املعىن اماما :
  وووي  ا( يوووو  نوووا ى أنطونيووووس نوسوووه   وووو  ا وووب إلوووى بيووو  ]

الوو ب، كيوو  أ  ال سووا ت كوووا كووا كووي   تبعوووا المخل وو ،  كيوو  
عوون الووذين بوواعوا ممتلكوواتهو  أتوووا بك مانهووا يووذك  سووو  األعمووال 

 .[  ضعو ا عند أر ا ال سا
أاللهددب الددذي الددتع  يف قلددب أنبددا أنطونيددوس، كددان امتدددادا  للَّهددب الكددام  
يف قلب الكنيسة والدذي الدتع  أيهدا يدوم اخلمسدني. أالرهبندة، أصدال ، أعد   دف 

الكنيسددة األُوىل،  منطفددل للددروح القدددس بدددأ يددوم اخلمسددني  جددران العددامل أكددوَّن
وتق ال يف أزمنة اطستشهاد أشرح قوَّة إراهنا، مث استقر يف احلياة الرهبانيدة يعدزِّي 
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قلب الكنيسة أرارة اإلران األصي  القاةم علك التجدرفد وا جدران الكلدي للعدامل، 
أصددارت الرهبنددة كنبضددات مدد  الددروح القدددس آتيددة إليهددا مدد   لددف العددامل، مدد  

 ، لتنعشها إىل مد  األيام.الملاري والقفار
tT 

ملددا حدد َّ الددروح القدددس يددوم اخلمسددني، د لدد  الكنيسددة يف حالددة نشدداط 
روحي بل  الدر ة القصو  م  املد   يف كد  موهبدة إ يدة، بقددر مدا حمَّلد  
الطبيعددة البشددرية، وبقدددر مددا اسددتجاب  لدددأقات الددروح وإ اماتددل واسددتناراتل  

والشدددددهادة للدددددرب يسدددددوع إىل أقصدددددك أكدددددان كبدايدددددة حلمددددد  رسدددددالة البشدددددارة 
 األرأ.

وكان حمور الشهادة عالمات ومعجزات وآيات تتبع املؤمنني، أاةقة علدك 
الطبددع البشددري، كقددوة مضدداأة علددك اإلنسددان تشددهد لنفسددها وتشددهد ملنبعهددا 

أيهددا الر دداد اإلسددراةيليون، مددا بددالكم تتعجَّبددون مدد  هددذاد وملددا ا »وأصددلها: 
أو تقواندا قددد  علندا هددذا رشدي. إن إلددل إبددراهيم  قنندا بقوتندداتش صدون إلينددا ك

وإسددحق ويعقدددوب، إلدددل آباةندددا، فَّدددد أتددا  يسدددوع ... وباإلردددان باحدددل، لددددَّد 
احُددددل هددددذا الددددذي تنألرونددددل وتعرأونددددل، واإلرددددان الددددذي بواسددددطتل أعطددددا  هددددذ  

 (11-12: 3)أع « الصحة أمام مجيعكم.
والتبشدددف، إىل أن وهكدددذا ظلددد  اميدددات واملعجدددزات هدددي حمدددور الشدددهادة 

ح َّ عصر اطستشهاد، وبدأت البشارة باإلجني ، والشدهادة ليسدوع املسدي ، 
تألهدددران بددددون معجدددزة كقدددوة أعلدددك مددد  املعجدددزة، أعلدددك مددد  روابدددل األسدددرة، 
أعلك م  حمبدة العدامل وهتديدد ، أعلدك مد  الطبيعدة البشدرية والتزاماهتدا و وأهدا 

األرأ. أكدددان منألدددر إنسدددان مددد  املدددوت، وأعلدددك مددد  كددد  احليددداة الددديت علدددك 
مدددؤم  حدددديا اإلردددان يستشدددهد علندددا  حددد  أقسدددك أندددواع التعدددذيب واملدددوت 
باسددم يسددوع مدد  أ دد  يسددوع، هددو أوهدد  تعبددف عدد  معددىن اإلرددان باملسددي  
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وقوتل، إ  كان أد  اتل كفيال  بقن  عد  الدواقفني يؤمندون بدالرب يسدوع، بد  
يرتعبددون ويؤمنددون. وهدد  ركدد  ألي إن الددوايل نفسددل واملعددذبني كددانوا ك ددفا  مددا 
، وهددي تقدددِّم أوطدهددا “دوط ددي”إنسددان أن يتمالددك نفسددل إزا  منألددر األم 

األربعدددددة الصدددددغار للدددددذب ، وتشدددددجعهم علدددددك اطستشدددددهاد، مث تقددددددم نفسدددددها 
 للسيف بعدهم، ُحبًّا يف املسي د!

وهكدددددذا بدددددرز اطستشدددددهاد كمحدددددور آ دددددر دارت عليدددددل البشدددددارة باإلجنيددددد  
يسددوع، مل تكدد  هددذ  القددوَّة معجددزة يف حددد  اهتددا، ألهنددا مل  والشددهادة للددرب

 “طابي دا”تبُد منفصلة ع  طبيعة اإلنسدان كداملعجزة، أشدفا  األعدرم وإقامدة 
مدد  املددوت مدد ال  مل يكونددا قددوَّة طبيعيددة يف بطددرس ولكدد  كاندد  قددوَّة آتيددة مدد  
 ار ددل، استحضددرها بطددرس بالدددعا  والتوسدد  واإلرددان ... أمددا اطستشددهاد 

 هي قوَّة تعادد املعجزة اماما ، ولكنها متحدة بطبيعة اإلنسان.أ
اإلنسددان الشددهيد يتقبَّدد  نفددس قددوَّة املعجددزة، إ ددا يف طبيعتددل، لتكددون قددوَّة 
حاهددرة أيددل يشددهد  ددا للحيدداة األ ددر   ط ليشددفي  ددا مددرأ ام ددري  بدد  

هددا يف عدددم إردداهنم. هنددا الشددهيد يتقبَّدد  مدد  الددروح القدددس قددوَّة ومعجددزة يعلن
 -نفسل كقهنا صارت لل ومنل، ُري   ا  اتل لُيحيي  ا ام دري ، يدوازن  دا 

بدددني أأضدددلية املدددوت للمسدددي  عددد   -أمدددام نفسدددل وأمدددام اهلل وأمدددام احلاهدددري  
يل احليدداة هددي املسددي ، واملددوت هددو »احليدداة بدددون املسددي ، لدداهدا   ددذا أن: 

 (21: 1)يف .« رب 
رددان تغلغدد  أيددل، وعدد  قددوَّة إ يددة حيددة الشددهيد بقددوة لددهادتل يعلدد  عدد  إ

احدت بطبيعتل  هذ  القوَّة ُتستعل  قيمتها عند سدفك الددم، عنددما يسدقل 
ددم الشددهادة، وتتحددد، وتُعلَدد  وُتضدداح حلسدداب  ااسددد علددك األرأ، أتتجسَّ
اإلجني ، كقدوة حيداة إ يدة متحددة بالطبيعدة البشدرية، يددأعها املدوت بالصددق 

 تنمو عليل الكنيسة وترتفع. كشهادة ط تكذب وكقساس
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أ ن كان  املعجزة واميات يف العصر األود تُعتمل إجنيال  مقرو  ا م  أوق 
الطبيعددة البشددرية وبواسددطتها، أاطستشددهاد يف العصددر الددذي يليددل صددار إجندديال  
مقددرو  ا يف صددميم الطبيعددة البشددرية كفعدد  إ ددي بشددري أددوق الطبيعددة ومتحدددة 

  ا.
mM 

 الشددددهادة للمسددددي  واإلجنيدددد  واحليدددداة األبديددددة سددددار يف إ ن، أالتدددددرفم يف
بقوة املعجزة ك قامة املي  حيا  إلظهدار قدوَّة اهلل يف  أ أ  العامل بدقة مدهشة، 

  انيوا  حد  اهتا منفردة كقوة أعلك مد  املدوت وأعلدك مد  الطبيعدة البشدرية  مث 
حليدداة بقددوة اطستشددهاد أي قبددود املددوت عدد  أددرح وسددرور بسددبب قبددود قددوَّة ا

األبديددة الفاعلددة يف الطبيعددة البشددرية، كقددوة تسددتطيع أن ترأددع الطبيعددة البشددرية 
أدوق  اهتدا يف حلألدة واحدددة ب ردان منقطدع النألدف، كقددوة تتدوازن مدع املددوت مث 

 تقهر  بشجاعة.
أهنا تنفت  الشهادة علك اجملاد الرهبا ، الذي يقيت يف الدر دة  الرا ، أما 

واإلجنيدد  واحليداة األبديددة هدد العددامل، و لدك بقبددود ال ال دة للشددهادة للمسدي  
قددوَّة مدد  اهلل، بفعدد  الددروح القدددس لل ددروم مدد  العددامل لددكال  وموهددوعا   أمددا 
لدددكال  أهدددذا معدددروح، أمدددا موهدددوعا  أدددذلك بتحويددد  الطبيعدددة البشدددرية مددد  
الوهع الطبيعي املي  باخلطية، إىل الوهع أوق الطبيعي احلي بالنعمة، يومدا  

البقا  يف هذا الوهع الفاةق علك الدوام  بيحدة حيدة ولدهادة أبديدة  بيوم، مث
 للقوة اإل ية اليت استقبلها اإلنسان يف صميم طبيعتل.

أاحليددداة الرهبانيدددة تشدددم  الفعلدددني السدددابقني للدددروح القددددس: أعددد  املعجدددزة 
ب قامة املي  حيا ، وأع  اطستشهاد الدذي يرأدع الطبيعدة البشدرية أدوق  اهتدا  

د عليهمددا الددروح القدددس اسددتمرار قيددام اإلنسددان يف حالددة التحددود مدد  مث يزيدد
 املوت إىل احلياة ك  يوم، مع بقا  امسكل بالوهع الفاةق للطبيعة.
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أالراهددب إنسددان مسدديحي قددد مددات ولكنددل قددام ليعددييف، لدداهدا  كدد  أيددام 
 حياتل للقيامة احلقيقية.

يعتددل الددذي هددو نسددمة وهددو ُمسددتقِب  يف طبيعتددل امليتددة أعددال  حيددا  أاةقددا  لطب
 احلياة األبدية، لذلك هو يستشهد ك  يوم بفرح:

وحينما كفَّ اطهطهاد بعد أن تقبَّ  بطرس  دامت الشدهدا  إكليلدل، ]
 ددددادر أنطونيددددوس اإلسددددكندرية وعدددداد را عددددا  إىل وحدتددددل حيددددا قدددددَّم 
نفسل ك  يوم لهيدا  إزا  همف ، حماربا  يف معدار  اإلردان اخلفيدة، إ   

  (3)[س النسك بغفة أاةقة.كان رار 
والراهب بذلك ط ر   إط صورة أصيلة لإلردان األود كفعد  حدي للدروح 
القدددس الددذي بدددأ يددوم اخلمسددني كالنددار، مث عددمل عصددور الشددهدا  أت ضَّددب 

 بالدم، مث استقر  لف العامل يوازنل ويشهد هد .
qQ 

حي احلدار الرهبنة إ ن هي آ ر مرحلة م  مراحد  الشدهادة لإلردان املسدي
امللتهددب، الددذي اسددتقر يف الكنيسددة بفعدد  الددروح القدددس. ليسدد  هددي إرانددا  
مسديحيا   اصدا  وط در دة مد  در دات الكمداد يف اإلردان، وإ دا هدي صددورة 
حيدددة للشدددهادة لإلردددان املسددديحي، اُم ِّددد  أو تعيدددد إىل الدددذه  بدددد  اطنفعددداد 

ك ف إنسان ك َّ ما لل   لإلران ملا ح  الروح القدس يوم اخلمسني، حينما تر 
كوصدية الدرب أصدال   وهدي ام ِّد  أيضدا  أو تعيدد   -وأهلل وبيتدل وانضدم للرسد  

إىل الدذه  اطنفعدداد اإلرددان لالستشددهاد حينمددا اسددتلزم  الشددهادة للمسددي  
    الصليب واملوت علنا !

أالرهبنة حياة لهادة إلران حار، كصدورة صدادقة إلردان الكنيسدة األوىل 
                                                 

(3) Quasten, Patrology, III, ch. 47. 
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، أهي  و م للحياة املسيحية األصيلة حسدب الوصدية امامدا . ليسد  وحياهتا
  و  ا  أعلك، وإ ا هي  و م صادق.

لددددذلك حينمددددا نددددتكلم عدددد  الرهبنددددة أددددنح  نددددتكلم عدددد  احليدددداة املسدددديحية 
الصادقة، وحينما ندتكلم عد  املسديحية الصدادقة ندتكلم عد  الرهبندة كنمدو م 

  ا حي ومو ود!!
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 ونيوسكتابات القديس أنط
 وسدددك الدددذي  (1)إ ا م لندددا القدددديس بدددا وميوس بالنسدددبة للنألدددام الرهبدددا 

الددألع الندداموس القدددمي، أالقددديس أنطونيددوس يقددف بالنسددبة للرهبنددة عمومددا  
موقددددف إبددددراهيم بالنسددددبة للعهددددد القدددددمي كلددددل كددددقب اميددددع امبددددا . ولكددددد  

بددوي لألسددف، أبددالر م مدد  أن القددديس أنطونيددوس سددلمنا الرهبنددة كمددفا  أ
 مبار  أ ىن الكنيسة هذ  العصور كلها، إط أن آ ار  الكتابية قليلة للغاية.

 أك  ما يعرأل العامل ع  كتابات القديس أنطونيوس ينحصر أيما يلي:
، اسدددتجابة  أ أ : سدددفتل املباركدددة الددديت كتبهدددا القدددديس أ ناسددديوس علدددك عجددد  

يف الغدددرب إط  لطلدددب بعددد  الرهبدددان يف الغدددرب. واملعدددروح أندددل مل يكددد  هندددا 
رهبدددددان مبتدددددددةون يف إيطاليددددددا وأرنسدددددا كددددددانوا علددددددك صدددددلة سددددددابقة بالقددددددديس 

الددديت حدددوي  -أ ندددا  زمدددان نفيددل هندددا . وزمددد  كتابدددة هددذ  الرسدددالة  أ ناسدديوس
م بعددد بعددد وأدداة 319كددان علددك و ددل التحقيددق عددام   -سددفة أنبددا أنطونيددوس 

 م.311القديس أنطونيوس بسنة واحدة، ألن املعروح أنل تني  سنة 
وم  الرسالة نتحقق أن القديس أ ناسيوس مل  د أرصة كاأية ليستكم  
صددددورة حياتددددل وأقوالددددل مدددد  تالميددددذ ، بدددد  اكتفددددك بذكرياتددددل اخلاصددددة وبعدددد  

 املدوَّنات القليلة م  أقوالل اليت تضمنتها الرسالة.
ولكدد  بددالر م مدد   لددك أدد ن هددذ  الرسددالة صددارت أ دد  و يقددة يف العددامل عدد  

                                                 
م، يف حدني 321)بالقرب م  دندرة( كان سدنة  “تانيس”أود دير أنشق  القديس با وميوس يف ( 1)

م يشرح علك فموعتني كبفتني مد  الصدوامع اطنفراديدة: إحددامها 321يف سنة  أن القديس أنطونيوس كان
النألددددام بددددالقرب مدددد  الفيددددوم. أي أن النألددددام األنطددددو  اسددددتتب قبدددد   “النقلددددون”واأل ددددر  يف  “بسددددبف”يف 

  ندددوب أدددفة البدددا ومي أدددوايل عشدددري  سدددنة تقريبدددا . و ددددير بالدددذكر أن القدددديس آمدددون أسَّدددس ديدددر  يف  بددد  نأليدددا
 (.De Tellemont Tom VII, 107 & 666م  أي قب  با وميوس أيضا  )322مريوط عام 
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  واحليدداة النسددكية علددك و دل العمددوم،  صوصددا  وأن كاتبهددا ل صددية الرهبانيدة بدد
مدققدة  ات اعتبدار علمدي وروحدي مد  أعلدك مسدتو . وأعدال   جدرد أن ظهدرت 
هددذ  الرسددالة يف الغددرب، كددان وقعهددا أك ددر ممددا يتصددور العقدد . ويكفددي للتدددلي  

( علددك مددا 11و 1و 9علددك  لددك لددهادة القددديس أ سددطينوس يف اعألاأاتددل )
ل مددد  أ دددر يف حولدددل ولديدددد حياتددل واقتبالدددل احليددداة الرهبانيدددة. كمدددا قدددام أحد تدد

م، أدذاع 391القديس  فوم وصديقل أو ريس بألمجتها إىل الالتينية حدوايل 
  ملها وامتد أ رها إىل كاأة األحنا  ح  أسبانيا.

 انيددا : فموعددة قليلددة مدد  الرسدداة  كددان يت اطددب  ددا القددديس أنطونيددوس 
لدددديت كاندددد  تعتمددددد علددددك رعايتددددل، م دددد  فموعددددة أديددددرة الفيددددوم مددددع األديددددرة ا

مدديال   نددوب القدداهرة لددرق  12)النقلددون(، وفموعددة أديددرة بسددبف الدديت تبعددد 
تلميددذي أنطونيددوس، وفموعددة  (1)النيدد ، وكاندد  بقيددادة أما دداس ومكدداريوس

 نددوب اإلسددكندرية الدديت كاندد  بقيددادة القددديس آمددون صددديق  (1)أديددرة نأليددا
 نيوس.أنبا أنطو 

 وهذ  الرساة  فموعتان:
أنطونيددوس،  فموعدة حقدق منهدا العلمدا  أهنددا أصديلة مد  إنتدام القدديس - 1

والالتينيدددددة، وبعضدددددها  وعددددددها سدددددبع رسدددداة  ط تددددددزاد تو ددددد بقصدددددو ا اليونانيددددة
مسددددددجلة يف فموعددددددة  بالقبطيددددددة، وبعضددددددها بالسددددددريانية، وكلهددددددا بالعربيددددددة وهددددددي

( وقد  كر هذ  Migne P.G. XI, 977-1000الباترولو يا  ريكا ح  رقم: )
                                                 

القديس أما اس ومكاريوس مها التلميذان اللذان حضرا نياحة القديس أنطونيوس وقامدا باسدتيداع ( 1)
 سدد  الطداهر حد  األرأ يف مكدان فهدود حسدب وصديتل. ومكداريوس هندا لديس هدو مكداريوس الكبدف، 

ر  ققدددل لندددا القدددديس كرونيدددوس تلميدددذ أنبدددا أنطونيدددوس ومألمجدددل اخلددداص، الدددذي بعدددد نياحدددة أنبدددا وهدددذا األمددد
 .The L.H. by Pallad. A.C.W. Ch. 21أنطونيوس رح  إىل نأليا أجعلو  أس نأليا كلها. انألر: 

صدلة  يوه  املؤرخ روأينوس يف األ بار اليت أوردها ع  زيدارة القدديس أنطونيدوس إلقلديم نأليدا، أن( 1)
 القديس أنطونيوس كان  علك مستو  الرعاية  ذا اإلقليم.
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قرأهدا ”( حيدا يقدود إندل De Vir. I II.88الرسداة  السدبع القدديس  دفوم: )
 .“وتعجب م  إنشاةها الرسويل وقوة تعاليمها

فموعددددة أ ددددر  يددددر   أهنددددا ليسدددد  أصدددديلة للقددددديس أنطونيددددوس،  - 2
لدذي قدام ويعتقدون أن القديس أمونداس تلميدذ أنبدا أنطونيدوس و ليفتدل هدو ا

 بتحريرها، وعددها  ال  عشر رسالة.
ولكددد  بدراسدددتنا الش صدددية للرسددداة  العربيدددة العشدددري  املنسدددوبة للقدددديس 
أنطونيدددوس وتددددقيقنا يف مبادةهدددا الروحيدددة، وباملقارندددة مدددع مدددا  دددا  يف كتددداب 
القددديس أ ناسدديوس نسددتطيع أن نقددود إن الددروح الدديت أنتجدد  هددذ  املبددادا 

ا، وأن اطنسدددددجام يف األسددددلوب والعبدددددارة يكددددداد واألقددددواد واحددددددة يف مجيعهدددد
يكون هو هو ط يتغف وط يتدزحزح. أما أصالة املبادا وقوهتا وعمقهدا أتشدف 

 إىل ل صية القديس أنطونيوس بك  وهوح.
ولكدد  وإن سددلَّمنا بددققواد العلمددا  أهنددا مدد  وهددع القددديس أموندداس تلميددذ 

أددددذة ولددددل أقددددواد  أنبددددا أنطونيددددوس، أمعددددروح أن أموندددداس كددددان  ا ل صددددية
، وقدددد اسدددتقك مددد  معلِّمدددل كددد  مدددا يف “أقدددواد امبدددا ”را حدددة يف فموعدددة 

 عبتل بال لك. ويكفي للتددلي  علدك صدحة مبادةدل أن يعهدد إليدل القدديس 
وهدددم  -بعدددد نياحتدددل  - “بسدددبف”أنطونيدددوس بددد دارة مجاعدددة الرهبدددان  نطقدددة 

   يف ك  مكان.أوطد أنبا أنطونيوس األ صا ، وليكون أبا  اميع أوطد
 دا أيهدا مدا هدو مناسدب ألمونداس، حدوي مد   (9)وهذ  الرساة  العشرون

املبدددادا النسدددكية والتصدددوأية قددددرا  كبدددفا ، يقدددود العلمدددا  إهندددا منبدددع للنسدددك 

                                                 
قمنددددا بدراسددددة ولددددرح وتعليددددق علددددك رسدددداة  القددددديس أنطونيددددوس )را ددددع كتدددداب: رسدددداة  القددددديس ( 9)

أنطونيددوس( وسددنقوم بدراسددة عألددات القددديس مكدداريوس وحقيقهددا علددك األصددود األوىل امهيدددا  لطبعهددا مددع 
 لرح وتعليق.



32 

والتصددوح الشددرقي بكدد  انطباعاتددل، كمددا يقددرر العلمددا  أن املبددادا النسددكية 
 They”حدد تعبدفهم:  الديت وردت أيهدا  ات قدوَّة ور احدة عاليدة، أو علدك

preach a solid and healthy asceticism“. 
أمدددا املبدددادا التصدددوأية )التقمليدددة( الددديت وردت أيهدددا أهدددي، حسدددب حقيدددق 

، ممددا ي بدد  أصددالة الددروح (9)العلمددا ،  لددوا  لددوا  تامددا  مدد  الصددبغة األور انيددة
 التصددددددوأية يف أيددددددام أنبددددددا أنطونيددددددوس قبدددددد  أن يطورهددددددا إيفددددددا ريوس البنطددددددي

 )أو ريس( وينشرها يف الشرق علك لك  نسكيات.
لذلك سوح نعتمدد علدك الرسداة  العشدري  املنسدوبة للقدديس أنطونيدوس 
باعتبددار أهندددا مددد  إنتدددام القدددديس أنطونيدددوس، إىل أن يتدددوأر الوقددد  ملزيدددد مددد  

 البحا.
والنسددد ة اخلطيدددة العربيدددة قدردددة األصددد   ددددا ، وتو دددد  دددا نسددد ة مطبوعدددة 

م، وقد ظ  العلما  أن النسد ة العربيدة ط تو دد  دا أصدود 1977بالقاهرة عام 
بلغات أ ر   ف نس ة واحدة باللغة السريانية اليت تُرمج  ع  العربية بواسطة 

. ولكددد  بالبحدددا و ددددنا  مدددا أصدددال  “أبراهدددام إكشلينيسددديس”العدددامل املدددارو  
ا  املددددأل م خمتصدددرا  يف فموعددددة الفيلوكاليدددا، وباملطابقددددة و ددددنا أن األصدددد  اليونددد

لإلجنليزيدددة  دددف مدددق و  عددد  األصددد  العدددرب ط تفالأدددات يف الألكيدددب واهدددحة، 
 ولك  األص  لكليهما واحد وهو القبطية بال ندزاع.

كما ع رنا علك نس ة عربيدة أ در  للرسداة  العشدري ،  تلدف عد  النسد ة 
ة عدد  العربيددة املطبوعددة  صددر ا تالأددات لفأليددة وتركيبيددة ممددا يدددد علددك أهنددا منقولدد

                                                 
 انية هي حماولة لتحويد  الروحيدات إىل علدوم ومنداهال عقليدة سيسدتماتيكية يطبقهدا التصوأية األور ( 9)

اجملتهددددون بتدددداريب نسدددكية للوصدددود إىل اهلل. وهدددي مدددق و ة عددد  األأالطونيدددة احلدي دددة، وهدددي مذمومدددة عندددد 
 امبا  األقباط القديسني عموما .
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أأددرام ”، بواسددطة األب 1977النسدد ة املصددرية، وهددي مطبوعددة يف بيددوت سددنة 
 .“الديرا  املارو 

وقد استعنا جبميع هذ  النسخ يف توهي  النصوص اليت اقتبسدناها إلبدراز 
 املبادا النسكية عند القديس أنطونيوس.

رسددالة هامددة خمتصددرة كددان قددد أنفددذها القددديس أنطونيددوس لتلميددذ    الرووا :
 Mgnعدد  التوبددة، وهددي مسددجلة يف الباترولو يددا حدد  رقددم: ) “ ي ددو ور”

P.G. XI, 1065 وقدددد حققهدددا العلمدددا  وأ بتدددوا صدددحة نسدددبها للقدددديس ،)
 “ببندودة”أنطونيوس، وهذ  ليس   ا ترمجدة عربيدة. أمدا الرسدالة املعنوندة إىل 

مدد  فموعددة الرسدداة  العربيددة  22)بدداأنوتيوس تلميددذ أنطونيددوس( حدد  رقددم 
 ي ليس  ع  التوبة.أه

قوط  وردت يف كتداب أقدواد امبدا   17بع  أقواد متنا رة عددها رابعا : 
 املعروأة باسم:

 Apophthegmata Patrum By Annan Ishou, Tr. By Wallis Budge 

الدذي  “حندان عيسدو السدريا ”وهو الكتاب الدذي مجعدل العدامل الرحَّالدة 
م بعددد الفددت  العددرب مبالددرة، 112 ددا  إىل بريددة لدديهي   صددر حددوايل عددام 

حيدددا زار األديدددرة ونقددد  أقدددواد امبدددا  مددد  امل طوطدددات املو دددودة حيندددذا  
قدددوط . ويقدددود هدددذا  1311باللغدددة السدددريانية والقبطيدددة، وعددددة هدددذ  األقدددواد 

نقال  ع  كتابات املغبدوط بالليدديوس، باإلهداأة إىل  (7)املؤلف أنل مجع كتابل
أن بالليددديوس مجددع أقددواد امبددا  الدديت حعهددا مددا مجعددل هددو بنفسددل، ومعددروح 

 م.122بق نل واليت نقلها ع  امبا  واليت و دها مكتوبة عام 

                                                 
 وتفاسف. ونقوم حاليا  بألمجتها إىل اللغة العربية مع حواه ولروحات( 7)
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بعددد  أقدددواد متندددا رة عدددددها أربعدددون قدددوط  خمتصدددرا ، وردت هدددم    امسوووا :
، والنسدد ة (12)فموعددة أقددواد امبددا  املعروأددة ببسددتان الرهبددان يف النسدد ة العربيددة

مد  اللغدة السدريانية. ومعدروح أن  “بطلر”قيق العالمة العربية مألمجة حسب ح
النسددد ة السدددريانية لبسدددتان الرهبدددان نُقلددد  عددد  األصددد  القبطدددي يف أواةددد  القدددرن 

 .“واليس بدم”السادس، و لك حسب حقيق 
وعددددددا هدددددذا الكتابدددددات األصددددديلة واةققدددددة تو دددددد كتابدددددات أ دددددر  مدددددزورة 

ت العلميدة عددم صدحة ومنسوبة للقديس أنطونيوس، ولكد  أ بتد  التحقيقدا
نسبتها إليل، وقد قمنا  را عتها أو دناها أعال  متباعدة ع  الدروح الرهبانيدة 
البسددديطة، و ريبدددة حددد  عددد  األسدددلوب امبددداةي األود، أ لبهدددا  مددد  صدددبغة 
اجملددادطت الدديت الددتهر  ددا أو ددريس وأتباعددل. وهددذ  عبددارة عدد  ماةددة وسددبعني 

األصدد  اليونددا  املطبددوع يف أندديس سددنة قددوط  وردت يف كتدداب الفيلوكاليددا عدد  
 م.1972

أما الألمجة اإلجنليزية احلدي ة املق و ة عد  النسد ة الروسدية أقدد انت بد  
 أقواد أقل. 121م  هذ  األقواد 

وم دديال   ددذ  األقددواد، مدد  حيددا أسددلو ا العقلددي، يو ددد عشددرون أصددال  
ب أيضدددا  ألنبدددا مددد  املدددواع  مو دددودة باللغدددة العربيدددة مدددع قدددانون رهبدددا  منسدددو 

 أنطونيوس  طق.

 

                                                 
ونقددوم حاليددا   طابقددة أقددواد النسدد ة العربيددة لبسددتان الرهبددان علددك النسدد ة األصددلية املألمجددة منهددا ( 12)

 امهيدا  امع كاأة األقواد يف فلد واحد.
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 العناصر األساسية يف نسكيات
 القديس أنطونيوس

 اإلنجيا أساس للنسك. - 1
 ال  ا القدس م ازر من البداية حتى النهاية. - 2
 أ ط  ما  ي النسك العونو إلى  ل . - 3
 ال ياو النسكية نمو متوايا. - 1
 إتال  النسك بانقسا  القلب. - 4
 عمان النسك  مقياس الوضااا.اإل  از  - 6
 ضبط الجسد ض  ر ،  إضعا  الجسد له حد ن. - 7
 ض  رو التوبة المتجدنو بالتواضم  اأعت ا  بالخطية. - 8
 الو ا ال  حي  و عالمة ي ة النسك. - 9

 األعمال ال ارو   ٌض  ِ َبٌة معا !! - 40
 غنووووى الكمووووال النسووووكي باأ تهووووان،  الكمووووال المسووووي ي ِ بَووووة،  أ - 44

 للواحد عن ان  .
 التقليد انبااي النسكي نور للط ية. - 42

نقددِّم هنددا مددو زا  للعناصدر النسددكية ا امددة يف تعداليم القددديس أنطونيددوس، 
وحندددد  إ  نملزهددددا بكدددد  وهددددوح ويف منتهددددك اط تصددددار نلفدددد  نألددددر كنيسددددتنا 

وصددحة  األر و كسددية ملددا يف هددذ  التعدداليم مدد  أصددالة إجنيليددة واسددتقامة إرانيددة
 نفسانية بدر ة أاةقة.

بددد  ونلفددد  نألدددر إ وتندددا املسددديحيني يف العقاةدددد  دددف األر و كسدددية  دددذ  
التعدداليم الروحانيددة القاةمددة علددك أصددود  ايددة يف املتانددة واإلحكددام، أالقددديس 
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ددر بعمدد  النعمددة وأرارهتددا الداأقددة املتق جددة الدديت تتحددد  أنطونيددوس يعلددم ويبشِّ
 ة والنعمة أعماط !باألعماد أتجع  األعماد نعم

والقددديس أنطونيددوس هددو صدداحب التعلدديم بددقن الددروح القدددس هددو الددذي 
يدددعو للتوبددة ويؤازرهددا علددك طددود املددد ، وهددو املسدد ود عدد  إ كددا  الضددمف 
بالندددم واحلددزن علددك  هدداطت اخلطيددة. كمددا أنددل هددو أيضددا  املسدد ود عدد  مدد   

ها ويرب طهدا بالر دا  املبدار  القلب بالفرح السماةي الذي ينمي النفس ويددحِّ
 واملستقب  السعيد!!

وحندددد  نتقدددددم إىل العددددامل أمجددددع  ددددذ  التعدددداليم الرصددددينة كشددددهادة حيددددة أن 
الكنيسددة األر و كسددية يف مصددر، هددي مؤسسددة النسددك اإلجنيلددي القدداةم علددك 
عمددد  الدددروح القددددس والنعمدددة والدددذي ينمدددو بدددالفرح ويكمددد  بالرةيدددا وينتهدددي 

 باطحاد!
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 األول: العنصر النسكي
اإلجنيدد  هددو األسدداس الددذي علمنددا النسددك، وعلددك ُهددد   ملخَّوو :

 وصايا   ارس احلياة النسكية م  البداية ح  النهاية.
Ii 

 :(11)أووال القديس
 11حياة أنطونيوس، أص   [األسفار املقدسة كاأية للتعليم.]+ 
وح إ ا سددلَّ  اإلنسددان نفسددل بقمانددة ط تن ددي حنددو وصددايا اهلل، أدد ن الددر ]+ 

 [القدس سيعلمل كيف يطهر نفسل و سد .
 الرسالة األوىل م  الرساة  السبع

واعلمددوا يددا أوطدي أن كدد  الوصددايا ليسدد   قيلددة وط متعبددة، بدد  هددي ]+ 
 11رسالة  [نور حقيقي وسرور أبدي لك  َم   أطاعها.

مددددا الوصددددية الدددديت إ ا عملتهددددا أكددددون ”أخ سددددقد القددددديس أنطونيددددوس: ]+ 
أينما ا عا ال ب أما  عينيك على الد ا  ”اب: أق “ أرهي  الربد

)ت بد  ا عا لك كهانو من األسووار المقدسوة سرت، وقب  ك  عم  
 بالليديوس  31القود رقم  [“.صالح عملك(

وَمددد   يعووو   ا ،  )يف اإلجنيددد (َمووونع يعووو   المكتووووب أل  أعلدددم أن ]+ 
 3الرسالة  [يعرح اهلل، يعرح تدبف  الذي يصنعل يف  ليقتل.

 ددب النسووك بيسووول المسووي ، + ]أالددذي  يريدددون أن يتدددبروا  عيشددة 
علددديهم أن يطدددردوا الشدددهوات ااسددددية متوسدددلني لدددد  الدددرب يسدددوع، 

                                                 
يالحد  القدارا أندل لزيددادة توهدي  أقدواد القددديس، اهدطررنا أحياندا  إلهدداأة كلمدات قليلدة وسددل ( 11)

  صغفي  )   (.األقواد ووهعناها بني قوسني
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وهو بر تل وحننل يبط  عنهم ك  الضيقات والتجارب اليت تقيت علدك 
 1ااسد.[ الرسالة 

 “كيف خنللد”أتك إ وة إىل القديس أنطونيوس وسقلو : ]+ 
 “ه  حعتم ما يقولل الربد”أقاد  م: 
 .“م  أمك أيها األب”أقالوا لل: 

أقددداد  دددم: َمددد   لطمدددك علدددك  دددد  األرددد  حدددوِّد لدددل ام دددر أيضدددا ، 
 )وصية نسكية أولية(.

 أق ابو : ما نطيق هذا!
 أقاد  م: إ ن أاصملوا علك اللطمة الواحدة، )وصية نسكية أق (.

 أق ابو : وهذا ط نستطيعل!
 د  م: إ ن ط تكاأ وا بالشر َم   يأللمكم )وصية نسكية أق (.أقا

 أق ابو : وط هذا أيضا  نستطيع!!
أما كان م  القدديس إط أن دعدا تلميدذ  وقداد لدل: َأصدِل    دم ماةددة 
وأصدددددرأهم ألهندددددم مرهدددددك، هدددددذا ط يطيقدددددون، و لدددددك ط يسدددددتطيعون 

  [ووصايا الرب ط يريدون، أما ا أصنع  مد.
 9، صفحة 1711هبان، طبعة بستان الر 

اأرحدوا بدالرب كد  »س   القديس أنطونيوس ع  معىن قود الرسود: ]+ 
 د«حني

بتتما   يايا الو ب  هوذا  وو الوو ا بوال ب. أق اب: إ ا أرحنا 
ألنفددرح إ ن بتكميدد  وصددايا الددرب، وبنجدداح إ وتنددا، ولددنحف  أنفسددنا 

[ بسدتان م  أرح العامل والضحك إن أردنا أن نكون م   دواص ربندا.
 12، صفحة 1711الرهبان، طبعة 
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 «كدحب قريبك كنفس»س   القديس أنطونيوس ع  معىن القود: ]+ 
أدد  ا أحسددنَّا إ  حيوواو اإلنسووا   موتووه  ووي متعلقووة بق يبووه، أق دداب: 

إىل أ ينا أنح  ننتفع وندرب  أنفسدنا، وإ ا أ ضدبنا  أدنح  إ دا نسدي  إىل 
 بالليديوس 33القود رقم  اهلل!![

أوطدي احرصددددوا أن ط لعلدددددوا للشدددديطان أدددديكم موهدددددعا  لدددد ال يدددددقيت  يددددا]+ 
 ضدددب اهلل عليندددا أيفرحدددون ويسدددتهزةون بندددا، أدددال تطرحدددوا عدددنكم كالمدددي 

أالدذي  دب أ دا  أ  حياتنوا  وي مون بعضونا الوبع  ... أ هنم يعلمون 
وَمد    دب اهلل  -ألنندا أعضدا  لدرأس واحدد وهدو املسدي   -هدو  دب اهلل 

 1الرسالة  أهو  ب نفسل.[
 هنا صورة إلجني يوهع 

 العنصر النسكي الثاني:
الددروح القدددس يدددعو اإلنسددان للتوبددة، أدد  ا اسددتجاب اإلنسددان  ملخوو :

يشددجعل ويسدده  طريقددل، وإ ا أطدداع وسددار يعلِّمددل الطريددق، وإ ا 
 ا تهد يطهِّر ، ح  ي مر هلل!

Ii 
 أووال القديس:

التاةددب  يقوووناإلنسددان للتوبددة هددو الددذي الوو  ا القوودس الووذ  يوودعو ]+ 
 األعماد الروحية. إىل
 لموووا وأندددا أر  أن نعمدددة الدددروح القددددس هدددي علدددك ألدددد اسدددتعداد  -

أول ك الذي  أقبلوا علك األعماد الروحية مد  كد  قلدبهم، وصدمَّموا 
 منذ البداية أن ي بتوا يف الطريق بعزم.
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 يجعووا يف البدايددة، يسووه ا طوو يقهو والددروح القدددس الددذي دعدداهم  -
 عما التوبة حلوا   كي قا .

  يمأل و غي و. نتهك احلق،  يك   لهو كا أعمال التوبةوأ فا   -
ويضع  م حدود ك  ما طتل بااسدد  يلق نهو ما ينبغي أ  يعملوذ، -

 يبلغ بهو الت و ل الكاما ن و ا   القهو.والنفس، ح  
كدد  ا تهددادهم ي وورهو باسووتم ار ليبووذلوا ومدد  أ دد  هددذ  الغايددة  -

تقدَّسدددا معدددا ، ويصدددفا أهدددال  ملدددفا  احليددداة بااسدددد وبدددالنفس حددد  ي
 األبدية.

واخلدمدة والسدهر الك دف، أمدا  هو يد م الجسد لجهود ال وو  
لكدد  عمدد  مدد   الوونوس  يوود عها للتوودر ب  الن ووا  بكووا طاعووة

 ددالد  دمددة ااسددد، بدددون إمهدداد بدد    اأددة اهلل ... حدد  حمدد  
 ص  اإلجنليزيالرسالة األوىل م  الرساة  السبع ع  األ [ال مر!

الدددددددنفس إ ا تسدددددددلَّح  بالصدددددددمل الدددددددداةم وبشدددددددهادات اهلل )وصدددددددايا  ]+ 
إىل )وسدددداة ( تطهددددف  الوووو  ا القوووودس يُ كوووود العقوووواووعددددود (، أدددد ن 

الددنفس وااسددد كليهمددا مدد  كاأددة امليددود )ااا بددة لل طيددة(، أدد ن  فدد  
اإلنسددان عدد  هددذ  الشددهادات والتعددداليم حين ددذ تقددو  عليددل فا بدددات 

بوووو  ا الخووووال  سددددل، أدددد ن ر عدددد  )الددددنفس( ولصددددق  العدددددو وتنجِّ 
 أحين ذ تعلم أن الصمل م  أ   اهلل هو راحتها وسالمها.

وهذ  األقواد اليت قلتها هي أل   اتفاق ااسد والنفس يف التوبة،  -
 يطلووب بووال  ا القوودسعنددد  لددك  نووال العقووا  ووذذ النعمووة،أدد  ا 

مدددد  أيبتدددددا يطددددرد عدددد  الددددنفس كدددد  املصدددداعب الدددديت تددددقيت عليهددددا 
 لهوات القلب )الطبيعية(.
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 الووو  ا القووودس إ  كانووو  لوووه كووو كة موووم العقوووا بواسوووطة حوووو   -
ليندددزع أمددراأ اخلطيددة  تنووه ي كوودذ الدديت تعلمهددا اإلنسددان، الويووايا 

 ع  النفس واحدة بعد األ ر .
الووو  ا القووودس ي وووي  لوووه ملجوووك  يزيووودذ وووووَّو  يطوووو  عنوووه كوووا  -

 ال   ر المت  كة عليه.
تأل بالنعمووة يضووبط األعضووا   ي  كهووا حسووب  القلووب الووذ  اموو -

دد  ااسددد  إرانو الوو  ا القوودس لت دددم األمددور احلسددنة، حدد  يتكمَّ
 1الرسالة  [ ي  م ت   سلطا  ال  ا القدس.جبميع احلسنات 

الدديت  لكووي تع  ووا النعمووةلدذلك ط أمدد ف مد  الِطل بددة مد  الددرب عدنكم ]+ 
أدددال املفدددوا وط  متوووه،ينب وووه الجميوووم بمواعيوووا نعصدددارت لكدددم، ألن اهلل 

تتكاسلوا عد  الصدراخ لتسدتعطفوا صدالح اهلل امب حد  يدنعم علديكم 
  عونة م  العال  وتعلموا ما  ب عليكم.

الددذي يددبغ  مددا طددتل بطبيعددة هددذا العددامل )لددهواتل( ويرأددع عقلددل  -
 يوونعو عليوووه بالنووار غيووو  حنددو امب، أدد ن اهلل يدددألا ح علددك أتعابدددل 

  ال التوي  يوه  تطهو  عقلوه،  عنود  لوك الم اية لت  ق كا األ
أيسدددتطيع أن يسددددجد يسوووكن  يوووه الوووو  ا القووودس  يكوووو  معووووه، 

لآلب )بالروح واحلدق( كمدا  دب. ولكد  إن بقيندا حند  مصدطلحني 
مع طبيعة العامل ا يوطنية، أنح  سنأل  أعدا   هلل ومالةكتدل ومجيدع 

 1الرسالة  [قديسيل.
ول النعمووة  وويكو، لكووون إنكووو ووود نلوووتو الطوووبى المغبوطووة ب  ووو+ ]

يف احلددرب مدد  أ دد  الددرب الددذي اأتقدددكم ينبغووي لكووو أ  أ تتوانوووا 
ُمشرقا  لكم م  العال  ح  تصفوا لل  بيحة طاهرة مقدسة.[ الرسالة 
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1 
 العنصر النسكي الثالث:

 أ طر ما يف احلياة النسكية هو العودة إىل  لف، وم لها املل ! ملخ :
Ii 

 أووال القديس:
 أو  ور عزاةمكم يف الضيق. ا عوا بعد أ  ابتدأتو، أ تت+ ]
 لنوووزَننع غيوو ووط تقولددوا لقددد عشددنا طددويال  يف النسددك، بدد  بدداحلري  -

)هنا يضع القديس أنطونيدوس نفسدل هدم   ككننا كا يو  مبتداو 
 املبتدةني(، ألن ك  حياة اإلنسان قصفة  دا  إ ا قيس  باألبدية.

 أو حنسب الزم  طويال . نكا  يجب أ  أ لذلك يا أبناةي  -
وأن ط نتغاأدد ، ألن   ووب أ  نتمسووك بُنسووكنا لددذلك يددا أبندداةي  -

الددددذي يفحددددل »اهلل عامدددد  معنددددا يف نسددددكنا كمددددا هددددو مكتددددوب: 
القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح ألنل حسب مشي ة اهلل يشدفع يف 

 (29: 9)رو .« القديسني
ا أن نتددذكر كلمددة ولكدد  لكددي نتجنددب الألا ددي واإلمهدداد  سدد  بندد -

(، وهكدددذا إن كندددا 31: 11كدددو 1« )أمدددوات كددد  يدددوم»الرسدددود: 
 نعييف كقننا ُ ات ك  يوم، أ ننا ط خنطل.

 يجوووب أ  أ يلتوووو  أحووود إلوووى  لووو ، أل   وووذا لووويس إأ كوووعورا   -
 22-11والتفكر يف العامل مرة أ ر [ حياة أنطونيوس أص  بالند  

تعزياتوه الخايوة  يعلموه أ  أ   ال  ا القدس إ  يقون التااب يمن وه+ ]
وط يتشدابك مدع لدي  ممدا يف هدذا العدامل. وحندو هدذ  يلتو  إلى  ل ، 
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يوووووت  الوووو  ا القوووودس عووووين الوووونوس  يمن هووووا أ  توووو    مووووال الغايدددة 
 اليت ستبلغها بعم  التوبة.[ الرسالة األوىل م  الرساة  السبعالطهارو 

 9رسالة [ الب ب كو ت ل و  ووَّو العد .+ ]اعلموا أنل 
 العنصر النسكي الرابع:

احليددداة النسدددكية  دددو متواصدددد  حندددو  ايدددة َسدددَبَق وعيَّنهدددا الددددروح  ملخووو :
القدددس حلياتنددا. طبددد مدد  اطزديدداد يف اط تهدداد  ددا يناسددب مددا 

 يضعل الروح أمامنا م  أهداح.
Ii 

 أووال القديس:
ان   ووب أ  نوووزن+ ]وإ  قددد بدددأنا يف طريددق الفضدديلة أعددال ، وسددرنا أيددل، 

للحصدددود علدددك تلدددك األمدددور الددديت )وهدددعها الدددروح القددددس( ا تهوووانا  
 22أمامنا.[ حياة أنطونيوس، أص  

وصلفوا ليال  وهندارا   ال تكسلوا  أ تمل وا، + ]اهلل يرلد ااميع بعم  نعمتل 
 لفس  اهلل لكم معونة م  أوق أتعلمكم ما  ب أن تعملو .

قددددمي أنفسدددنا والنمدددو، أددد هنم أددد  ا نألدددر القديسدددون مندددا النشددداط يف ت -
 يداومون الصالة عنا أمام اخلالق.

بالنوار غيو  وَم   يعم  هكذا أ ن اهلل يألا ح علك أتعابل ويدنعم لدل  -
)أمراأ اخلطيدة( الديت أيدل، وتطهدر عقلدل الم اية لت  ق كا انأ  

 1أيسك  أيل الروح القدس.[ الرسالة 
ن الدروح القددس يُعطَدك لدل يف  + ]ك  َمد   يفلِّد  نفسدل  دذ  الفالحدة، أد 

 ك   ي  وإىل األبد.
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لوووو وأندددا أعدددرح أناسدددا  قبلدددوا الدددروح، وملدددا مل يكملدددوا هدددذ  الفالحدددة 
 9.[ الرسالة يرب   يهو

لكووي تكووو  + ]وأنددا ط أأددأل عدد  تددذكاري لكددم يف صددلوايت لدديال  وهنددارا ، 
وي بِّدد  الددرب نألددركم أمووانتكو  ابتووة  تووزنان    ووي عمووا الوضووااا، 

 12كم، ويعطيكم قوَّة عأليمة أك ر مما لكم.[ الرسالة وإأراز 
+ ]وأنددا داةمددا  أطلددب مدد  إ ددي بسددببكم لكددي تنمددو أدديكم أعمدداد الددروح 

 القدس )الالهوتية(، وأن يكشف لكم ع  عألم أسرار .
وطلبيت داةما  أن تبلغدوا إىل هدذا احلدد أتعرأدوا وتعلمدوا ِ دىَن ملكدوت  -

 13اهلل.[ الرسالة 
أحبددداةي أن لددديس ال ابددد  يف لدددي  واحدددد هدددو الناسدددك، + ]اعلمدددوا يدددا 

والدذي  كمال النسك  و أ  أ يتعبد اإلنسوا  ل وي  مون ال و . 
 يتعبد لشي  واحد م  الشر أ نل بعيد ع  حد الكماد.

 ب مل   دب النسدك أن يغداير يوسدف يف طهارتدل وعفتدل ويددرِّب  -
 19[ الرسالة  يتقوَّ  على  ميم ال هوا(. اتل 

... ألن  آبداةكم قدرون أن تتقدَّموا وتنموا إ ا مل تسمعوا م  تعاليم+ ]ط ت
آباةندددا هكدددذا صدددنعوا، أبسدددماعهم مددد  آبددداةهم وتعلددديمهم تقددددَّموا و دددوا 

 19وصاروا معلِّمني.[ الرسالة 
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 العنصر النسكي اخلامس:
إتددددالح احليدددداة النسددددكية بسددددبب انقسددددام القلددددب، والتألدددداهر،  ملخوووو :

 والريا ، والقساوة.
Ii 

 أووال القديس:
+ ]أكتدددب إلدددديكم هدددذ  الرسددددالة يددددا أوطدي املبددداركني لتعلمددددوا أن الددددذي  

يسددددتمع مددددنهم ويعطدددديهم كدددد  بكووووا ولووووبهو   يووووكتو  إليووووه بددددون اهلل 
سدددؤا م، أقمدددا الدددذي  ط يدددقتون إليدددل مددد  كددد  قلدددبهم، ومجيدددع أعمدددا م 

اهلل يف يعملوهنا تألاهرا  للناس لينالوا مدنهم اجملدد أهدؤط  ط يسدتمع  دم 
 لي  وطلباهتم تكون مردودة، وير  م بسبب رياةهم.

ألنهوووو يكونوووو  ضوووعوا  مددد  أ ددد   لدددك قدددوَّة اهلل ط تفعددد  أددديهم  -
م  األعماد، لذلك ط يدذوقون لدذة القلب  ي كا ما يبتداو  به 

 اهلل وط أرحة، وت ق  أعماد اهلل عليهم كحم   قي .
تعدابكم أمدام الدرب، أا تهددوا أما أنتم يا أحباةي أ  ا قدمتم أ ار أ -

حدددد  يقبدددد  الددددرب  دددداركم  تبتعوووود ا موووون ر ا المجوووود الباطوووواأن 
 )أعمالكم( وتنالوا منل القوَّة اليت تُعَطك للم تاري .

وأمددددا الددددذي  يشدددداركهم الشدددديطان يف أعمددددا م، أ نددددل يتلددددف أ ددددارهم  -
وهدددؤط   ضووواالهو ممز  وووة ب وووب مجووود النووواس. ألهندددم يصدددنعون 
م  رة )بسبب أعما م وأتعا م( ولك  ليس  دم، يأل  الناس أن  

 12واهلل يألكهم ليجففوا كااميزة اليت يبس .[ الرسالة 
+ ]ك  الذي   دارهم ميتدة أد هنم ط يُدَعددفون نصديبا  هلل بد  يلدومهم قداةال : 



11 

حددد  ولدددو لويددد  عنقدددك م ددد  احللقدددة )باملسدددكنة واطتضددداع( ولبسددد  
ددددحا  )لبدددداس التوبددددة( وعفَّددددرت  رأسددددك بددددالألاب، أهددددذا لدددديس صددددوما  ِمس 

مقبددوط ! ألن يف أيددام صددومكم تصددنعون إرادة قلددوبكم الشددريرة والددذي  
 ح  سلطانكم تقسون عليهم!!

يا أوطدي إن هذ  هي ال مار املاةتة )األعمداد التألاهريدة(، والدذي  
 11يصنعوهنا ط يسمع  م اهلل تضرعا .[ الرسالة 
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 العنصر النسكي السادس:
اإلأدراز )التمييدز بدني احلدق والباطد ( هدو عمداد ااهداد النسدكي  لخ :م

 ومقياس ك  الفضاة .
Ii 

 أووال القديس:
و تدددام إليهدددا كددد  الدددذي  يطلبدددون اهلل  كوووا الوضوووااا نا عوووة+ ]حقدددا  إن 

ويريدددون التقددرب إليددل، إط أننددا رأينددا ك ددفي  يُهلكددون أ سددادهم بك ددرة 
ري والزهدد، ومدع  لدك رأينداهم حدادوا الصوم والسهر واطنفدراد يف الدملا

عدد  الطريددق املسددتقيم وسددقطوا وَعددِدموا مجيددع تلددك الفضدداة ، وسددبب 
أدداإلأراز هددو الددذي يعلِّددم اإلنسددان   لووو يسووتعملوا اإل وو از. لددك أهنددم 

كيدددف يسدددف يف الطريدددق املسدددتقيم و يدددد عددد  الطدددرق الدددوعرة. واإلأدددراز 
 الجوواا  المقوودار باإلمسووا  ددذر اإلنسددان مدد  أن ُيسددرق مدد  اليمددني 

)التفدددريل(.[ بسدددتان  بالتهوووا    اأسوووت  ا )اإلأدددراط( ومددد  الشدددماد 
 13، ص 1711الرهبان، طبعة 

+ ]أندا ط أمدد ف الطلبددة عدنكم لدديال  وهنددارا  لكددي يفدت  الددرب عيددون قلددوبكم 
وتعرأوا مكر الشدياطني ولدرهم، وأن يعطديكم قلبدا  صداحيا  وروح إأدراز 

اتكددم هلل  بيحددة حيددة مقدسددة، وتتحددرزوا لكددي تسددتطيعوا أن ترأعددوا  و 
 م  مشورات الشياطني الردي ة.

أهددم الددذي   علوننددا نددنمف بعضددنا علددك بعدد ، وندددزكي  واتنددا، وندددي   -
ونددددي  ظدددواهر  نوووتكلَّو بلسوووا  حلوووو  المووو ارو  وووي ولبنوووا،  فندددا، 

 نظهو  الناس واللدل دا د   فاياندا، وحندارب ونقداوم لنقديم كلمتندا 
عوننا إىل عمدد  أعمدداد ط نقددو  عليهددا، وطفددون مددا ويدددأ مكوو َّمين،
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هدددو لفاةددددتنا ويقلبوندددل هددددنا، و علونندددا نضدددحك يف وقددد  البكدددا  
ونبكددي يف وقدد  الفدددرح  وهددم يف كددد  حددني يقصددددون إ را نددا مددد  

 الطريق املستقيم!
أيجب علينا أن نعرح أ اخ العدو حنيد عنها، ألن اخلطايا وام ام  -

إنما نوسنا تقبا منهو األ كوار   ظاهرة، اليت  رهوننا عليها ليس
[ المظلموووة  بعووود  لوووك ت وووي  أ كوووار و أعمووواأ   وووي أ سووواننا.

 1الرسالة 
+ ]الددذي  دربددوا حواسددهم وعددزاةمهم )إرادهتددم( بك ددرة الفحددل، يعطدديهم 
اهلل هددذا النألددر واإلأددراز يف سدداةر أعمددا م، لكددي ط تضددلهم الشددياطني 

 ب جة الخي .وط البشر 
قيقوووي الوووذ   وووو اإل ووو از لووويس كوووي  أعظوووو منوووه  وووي النظووو  ال  -

إ ا نددالو  ط يصددف  ددم تعددب يف لددي  وط  اإليمووا  المسووي ي ...
  زعون م  لي  وأرح ربنا يعزيهم ليال  وهنارا .

لددذلك اطلبددوا هددذا اإلأددراز بدددموع لدديال  وهنددارا  لكددي يكددون لكددم  ددف  -
هددو الددذي  داةمددا  مدد   هددة إ نددا ويددزداد  دداةكم يف كدد  لددي . أهددذا

 11يُدب ِلُغُكم إىل الكماد.[ الرسالة 
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 :السابعالعنصر النسكي 
هدددبل ااسدددد والدددتحكم يف لدددهواتل هدددرورة حتميدددة يف  هددداد  ملخووو :

 النسك، ولك  إهعاح ااسد لل حدود.
Ii 

 أووال القديس:
+ ]باحلقيقددة يددا أوطدي إن كدد  َمدد    اهددد، عليددل أن يتقددوَّ  هددد الشددهوات 

يشددد ولددد مدد  ك ددرة األكدد  والشددرب، وحين ددذ يسددتطيع أن ااسدددية الدديت تت
تقلدد سديفك علدك »حقويل بالطهارة، ويطيب قلبل  ا قيد  يف املزمدور: 

كلمددة اهلل   (، وهددذا السدديف هددو قددوَّة3: 11)مددز « أ ددذ  أيهددا اابددار
الدديت ينا دددا األطهدددار، وهددذا هدددو السددديف القدداطع لكددد  الشدددهوات الردي دددة. 

  وهدددربل علدددك عدددرق أ دددذ  أُ دددذل  قوتدددل وأيضدددا  يعقدددوب صدددارعل املدددال
 .“ناظر اهلل”وهعف  سد  أُسمِّي إسراةي  أي 

حدددد  نضووووع  الجسوووود ب كمووووة  توووودبي  أيجددددب علينددددا حندددد  أن 
تضعف الشهوات وتنطفدل حددهتا، ألن هدذا الضدعف يكمد  أيندا قدوَّة 
الطهددددارة ... ألنددددل إ ا هددددعف ااسددددد تقددددو  الددددنفس، إ ن ألنضددددعف 

 أن نضبل أنفسنا. أ سادنا أكمة لكي نستطيع
إ ا أومعنوووووا الجسووووود  اسوووووتعبدناذ للووووو  ا  وووووت  األ كوووووار ألنندددددا 

الجسدية التي م بتها تسبب عدا و ا  تمو(  تضع ،  حينئوذ 
 تبتدئ النوس تضي   ت ي   يكال  لل  ا القدس.

أالددددذي  اهددددد ليصددددف طدددداهرا  جبميددددع أعضدددداةل )عقلددددل وقلبددددل ونيتددددل 
 19لرسالة و سد ( أهذا هو الناسك احلقيقي.[ ا
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+ ]وهكذا ظ  أنطونيوس زها  عشري  عاما  يدرِّب نفسدل يف الوحددة ط 
طددددرم قطعددددا ، ويندددددر أن يددددرا  أحددددد. وألود مددددرة رُةددددي  ددددارم احلصدددد ، 

ألنوه كانو  حد  أن الذي  أتوا لرةيتدل تعجبدوا مد  منألدر  عنددما رأو  
له نوس  يئته   سمه  و كما كا  سابقا ،  لو يكون بودينا  بسوبب 

بدد  كددان كمددا عهدددو  قبدد   لتموو ين  أ ن يوووا  بسووبب ال ووو عوود  ا
 11اعتدزالل!![ حياة أنطونيوس أص  
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 العنصر النسكي الثامن:
التواهع، واطعألاح باخلطية، والبكا  علدك  هداطت املاهدي،  ملخ :

 -مهمدا بلد  اإلنسدان مد  التقددم  -بتوبة متجدددة باسدتمرار 
  هدددددددي إرادة هدددددددرورة حلفددددددد  الدددددددنفس مددددددد  اطرتدددددددداد. وهدددددددذ

 .(12)الرب
أ ن كان للتاةدب أن ي دق يف املغفدرة املطلقدة بددم املسدي ، وبدقن 
اهلل حلَّل م   طايا  وحمَّ  عنل ك  عقوبة اخلطية، لك  لديس لدل 

 أن يغفر لنفسل أو   َّ همف  كقنل أصب  بال  طية.
Ii 

 أوول القديس:
ذ بعود  وولوا إننا  طواو  ابكووا علوى أر احكوو أل وا موا يونعتمو + ]

وصدددانعة مع  وووة،  بهوووذا تكوووو  بال قيقوووة إرانو الووو ب كاانوووة معكوووو 
عملهدددا أددديكم، ألن اهلل صددداا يغفدددر  طايدددا كددد  َمددد   ير دددع إليدددل مددد  

نذك  ن ون  طايانوا، لوئال البشر وط يذكر لل  طايا . أاهلل يريدنا أن 
ألندل هكدذا  در  للعبدد  ننسا ا،  ن ب  مطالَبين بما وود غوو ذ لنوا.

ل سيد  ما كان عليل م  الوزنات، ألما لاه  العبد  لدك الذي تر  ل
وتناسا  وطالب رأيقل يف العبودية  ا عليل، عاد السيد وطالبل  دا كدان 

                                                 
تو ددد نفددوس بناةهددا النفسدددا  هددعيف ورهيددف، حينمددا تتدددذكر  طاياهددا ُتصدداب بانفعددداد وأمل، ( 12)

وهذا يؤ ر تق فا  سي ا  علك بناةها العص  و علها تقع يف حزن مفسد وقلق واهطراب عص . هدذ  النفدوس 
 ط يواأقها تذكر اخلطايا.

ارتباطدا  لدديدا  بدالفكر، أدقي تدذكر لل طايدا الديت مد   كما تو د نفوس  ات حساسدية  نسدية مرتبطدة
هدذا الندوع  علهددا تتحدر  بالشدهوة يف احلدداد وت دف إحساسدها اانسددي، بددون إرادهتدا، أتتبلبدد  أأكارهدا، وقددد 
يسقطها  لدك يف الشدهوة باإلر دام كفعد  مدنعكس دا لدي  أم د  هدذ  النفدوس  يدد  دا أن تتحالدك تدذكر 

 نوع.اخلطايا اليت م  هذا ال
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 قد  فر  لل.
أ ننسى  طايانا التوي غو  وا ا  لنوا، بوا نكوو  ن ون أعلينا أن 

 اكوووو ين لهووووا كووووا حووووين لكووووي مووووا نكووووو  متواضووووعين أمووووا  الوووو ب  
 كمديونين!
ا حألي بالصف  ع   طيتل مل يَدن َسدها وط تدر   كراهدا بد   وداود مل

كتبهددا يف املزمددور اخلمسددني، لتصددف تددذكارا  أبددديا  مدد   يدد  إىل  يدد : 
 «. عل   طاياي أمامي ك  حني»

 ددب علددك اخلدداطل إ ا تددر  لددل اهلل  طايددا ، أن ط ينسدداها بدد   -
 يذك  ا ليتوزكى.

 رحددوم يقددود الددرب وط أل »أهكددذا قدداد اهلل علددك أددم إرميددا الندد : 
 «.أ ضب عليكم، لك  اعرح أن  ظلمك

هكددددذا حندددد ، يددددا أوطدي، الوا ددددب علينددددا إ ا مددددا  فددددر لنددددا ربنددددا  -
... نذك  ا نااموا  بتجديود التوبوة  طايانا ط نغفرها حن  ألنفسنا ب  

أهذ  أُ كدرِّكم  دا يدا أحبداةي أل  أعدرح عألدم أضديلتكم، ولكد  لد ال 
م، ولكددددددي تددددددزدادوا أ ددددددارا  تليددددددق ب سددددددكيمكم تتغدددددداألوا أي تفددددددي نددددددورك

 11املالةكي.[ الرسالة 
 كا الذين ي يد   ال  وول إلوى رتبوتهو األ لوى أ يمكونهو  لوك + ]

ألنددددل إن مل يكدددد  يف اإلنسددددان اطتضدددداع الك ددددف بكدددد   إأ باأتضووووال،
القلب وبك  النية وبكد  الدروح بكد  الدنفس وبكد  ااسدد، أدال يدر  

 ملكوت اهلل ...
قيقددة، يددا أوطدي األحبددا  بددالرب، أنددا أطلددب مدد   ددالقي الددذي وباحل
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بيد  روحي أن ينف أعني قلوبكم لتعلموا  زيكم وتعرأو ، ألن َم   يعدرح 
 زيل أذلك هو الذي ركنل أن يطلب اجملد امل تدار احلقيقدي، ألن الدذي 

 1عرح موتل يعرح حين ذ حياتل األبدية.[ الرسالة 
ب، أل  يغ  القلب يجلب األحوزا  ]احذر أ  تكو  يغي  القل+ 

 13، صفحة 1711بستان الرهبان، طبعة  )الموسدو(.[
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 العنصر النسكي التاسع:
ددي الددنفس  مل ددل: الفددرح الروحددي قددوَّة النسددك وعالمددة صددحتل، أهددو ينمِّ
ويرأددع العقدد  ويغذيددل، ويشددجع علددك ااهدداد ويدددحر الشدديطان. 

السدعيد برهدان جنداح أالفرح الروحي باحلاهر املبدار  واملسدتقب  
 التوبة وقوهتا.

Ii 

 أووال القديس:
+ ]وكمددددا أن األلدددددجار إ ا مل تشدددددرب مدددد  طبيعدددددة املدددددا ، ط ركنهدددددا أن 

الوونوس إ ا لووو تقبووا الووو ا السوومااي أ يمكنهووا أ  تنمددو، أهكددذا 
وأمددا النفددوس الدديت قبلدد  الفددرح السددماةي  تنمووو  ت ووعد إلووى العووال ،

 13 .[ الرسالة أهي ط تستطيع أن تنمو إىل العال
 وو ا ا  ي بووي عقووولهو  يغووذيها، أل  الوونوس تت بووى ناامووا  بهووذا + ]ألن 

وكمدددا أن ااسدددد قوامدددل  الوووو ا  تغتوووذ  بوووه،  بوووه ت وووعد إلوووى السوووما ،
و باتل باخلبز واملا ، أ ن حلقل مرأ رنعل ع  الغدذا  أ ندل يضدعف ويقدو  

نووس طبيدب، هكدذا عليل أعداة  وط ركنل أن يناد الصدحة إط  الزمدة ال
اإلنسووا  إ ا لووو يكوون  وو ا ا   يهووا،  تنهووا تو وود م يضووة  مط  حووة 

أدددد  ا هدددي ا تهدددددت يف طلددددب  بج احوووا(  بيرووووة )ال ووووز  الموسوووود(.
إنسان  ادم هلل عدارح بالطدب الروحدا  وامسدك  بدل، أ ندل يشدفيها مد  
أو اعهددا وتقددوم دأعددة أ ددر ، ويعلمهددا مددا طددل اهلل أيحصدد   ددا  لددك 

وعندد  لدك تقددر أن تقداوم أعددا ها وتغلدبهم   وو طعامهوا، الو ا الوذ 
  تتكمَّا بالو ا.وتدوس مشوراهتم 

أدداحعوا مدد  آبدداةكم وأطيعددوهم أمددا تسددقطون، وأنددا أُعلِّمكددم عمددال  
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مدد   موون بدايتووه إلووى نهايتووه،   ووو أ  ي ووب ا  آ ددر ي بِّدد  اإلنسددان 
يعطيدل  ك  نفسدل ومد  كد  قلبدل ومد  كد  نيتدل ويتعبَّدد لدل، وعندد  لدك

ووووَّو عظيمووة    حووا   ت لووو لووه  ميووم أعمووال ا   كووا أتعوواب اهلل 
 19[ الرسالة الجسد أيضا .

+ ]إ ن وا ب علينا أن ط  دور عزاةمندا أو يتسدرب ااد  إىل قلوبندا أو 
نصددوِّر امل دداوح ألنفسددنا قدداةلني مدد ال : أنددا  دداةف لدد ال يددقيت لدديطان 

طدددرحي، أو لددد ال ي دددور علددديَّ و طمدددي، أو لددد ال يدددرأعي إىل أعلدددك مث ي
 بغتة ويزعجي. م   هذ  األأكار  ب أن ط  طر ببالنا قطعيا .

نت وووجم بددد  بددداحلري أ ن وووز  ككننوووا وووود  لكنوووا، كمدددا  دددب أن 
 وا قني أننا آمنون ألن الرب معنا. نو ا ن اما ، 

أالشددددددياطني إ ا و دددددددتنا يف حالددددددة  دددددد  أو اهددددددطراب اقتحمدددددد  
د  بغدف حراسدة، وتفعد  أيندا مدا لددنا مفكدري  املكان يف احلاد، إ  ل

أيدل بدد  وأك در أيضددا . أد  ا و دددتنا  داةري القلددوب و بنددا  ازدادت يف 
إرهابنددا، بعنددف، بتضددليالهتا وهتديددداهتا، و ددذا تتعددذب الددنفس التعسددة 

 م   لك احلني.
  حين  ي ال ب متكملين  وي سوعانو المسوتقبا، أما إ ا و دتنا 

 ىل الورا .أ هنا تندحر وتر ع إ
وهكدددددذا إ ا أردندددددا احتقدددددار العددددددو، ألنتقمددددد  دوامدددددا  يف اإل يدددددات، 

 11[ حياة أنطونيوس، أص   لتو ا النوس بال  ا .
+ ]وكاندد  نفددس أنطونيددوس بددال لددوم، ألددم تكدد  منقبضددة مدد  أي حددزن، ومل 

 11يستويل عليها ط الضحك وط البكا .[ حياة أنطونيوس أص  
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 العنصر النسكي العاشر:
 ددل: األعمدداد اط تهاديددة الدديت  ارسددها هددي أددرأ نسددكي إجنيلددي، مل

 أهي كلها وصايا الرب.
وبددالر م مدد  أهنددا تكددون مدد  صددميم إرادتنددا بدد  ومدد  صددميم 

يدا اهلل العألديم األبددي » وهرنا الطبيعدي األصد   دف الفاسدد: 
 -)القدداس الباسديلي «  لة اإلنسا  علوى غيو   سوانالذي 

د أن نلندددا املعموديدددة صدددارت هدددذ  صدددالة الصدددل (، إط أهندددا بعددد
األعمددداد متحددددة بقدددوة وندددار الدددروح القددددس، أقصدددبح  قدددادرة 
بطبيعتهددددا ااديدددددة أن حددددرق اخلطايددددا! أددددنح  ملتزمددددون  ددددا يف 
حياتنددا املسدديحية ااديدددة، ولكدد  يف نفددس الوقدد  نعتددمل  ارهددا 

 ونتاةجها م  عم  الروح القدس!
ألهندا هدي الديت  أنح  نُددان لدو مل نعمد  األعمداد الصداحلة،

ترأعهدددددا إىل اهلل أرارهتدددددا، ولكددددد  إ ا ارتفعندددددا إىل اهلل وتقدسدددددنا 
يكددون  لددك لدديس بسددبب أعمالنددا، وإ ددا بسددبب الددروح القدددس 

 والنار اليت احدت بقعمالنا!
Ii 

 أووال القديس:
+ ]أقطلب إليكم أيها اإل وة باسم ربنا يسوع املسي  أن ط تتوانوا عد  

  واحدددد مدددنكم قلبدددل ط  وبدددل )عالمدددة التوبدددة  الصدددكم، بددد  أد َيُشدددق كددد
قدرا (، لد ال نكدون قدد تولدحنا باإلسدكيم وحند  نعددف ألنفسدنا دينوندة، 

 1[ الرسالة كا  احد سُيدا  كن و عملهألن 
إ ا تكاسلتو عن العما وبا أ  تت كموا بالوضااا  تنكو تسوقطو  + ]
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  اهلل يف مددددرأ لدددديطا  وهددددو عدددددم اإلأددددراز، أتألنددددون أنكددددم قريبددددون مدددد
 1وحاصلون علك النور مع أنكم يف الأللمة كاةنون![ الرسالة 

+ ]أطلددب إلدديكم أن تعلمددوا أن كدد  أعمالنددا الدديت نقدددِّمها للددرب بالنعمددة 
 اليت أعطاها لنا ط تقوم مقاب  تواهعل هو عنا )وم  أ لنا(.

إ ا أكملنوووا أعمالنوووا بكوووا ووتنوووا كترانتوووه واعلمدددوا يدددا أحبددداةي أنندددا 
ألنل طبيعي يف  وهرنا )األصلي( وليس لنا   ب علينا، هذا  و الوا

أيل أض  )ألنل م  اهلل(. أما إ ا أت  مندا  طيدة، أدنح  نُدالم عليهدا، 
 ألن اخلطية  ريبة ع   وهرنا الطبيعي )األصلي(.

أطلب إليكم أن توقألوا قلدوبكم ودوح الدرب وتعلمدوا أن يوحندا عمَّدد 
دد بدالروح باملا  للتوبة ليجتدذبنا إىل معموديدة رب القددس ندا يسدوع الدذي عمَّ

ألنسدتعد إ ن امن أن أما النار  هي نوار األعموال ال وال ة، والنار، 
ننقددي  واتنددا  سدددا  وروحددا  لنقبدد  )قددوَّة( معموديددة ربنددا يسددوع املسددي  

 العموا بالتوبوةألن الروح املعزي املدق و  يف املعموديدة يعطيندا   نعما،
 9سالة لنر  املفا  الذي ط يزود.[ الر 

+ ]وإ ا أردمت أن تقبلددوا هددذا الددروح الندداري العألدديم الددذي قبلتددل أنددا، ليسددك  
وتواهدع القلدب، وارأعدوا أأكداركم إىل أ أ  أتعواب الجسود أيكم، أقدِّموا 

 9السما  واطلبو  باستقامة قلب، وحين ذ يُعَطك لكم.[ الرسالة 
لنوار  وو ا+ ]وكان سدبب صدعودهم )أي صدعود القديسدني( إىل السدما  

غي  الم ايوة التوي  وي حو ارو األعموال ال وال ة التوي اكوتعل   وي 
 ولوبهو.

ومددا ا تشددبل الددنفس الدديت تسددكنها نددار اهللد تشددبل طددفا   ا  ندداحني 
 ك ن ة النوس المتعبدو للو ب يطف  ما ويعلو مرتفعا  إىل السدما ، 
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  ي ووَّو نار ا  التي بها تطي  إلى العلو.
هددذ  النددار تُندددزع مددنكم، ألن حروبددا  ك ددفة ي فهددا  أددال تَددَدُعوا قددوَّة -

أ الشدديطان لي مددد هددذ  النددار املعطدداة لكددم مدد  الددرب، ألنددل يعلددم أن 
 ووَّو له عليكو طالما كان   ذذ النار  يكو.

النار أو اع ك فة خمتلفة يلقيها الشيطان يف النفس ليطفل تلك  -
ألو دداع هددو )لددذة( وأود هددذ  االتووي بهووا  بواسووطتها تُقووا  الوضوويلة، 

 راحة ااسد وما طتل بل.
النووار التووي ألقا ووا الوو ب يسووول أطلددب بسددببكم مدد  اهلل، لكددي  -

علوووى األرض يلقيهوووا  وووي ولووووبكو لتسوووتطيعوا أ  تووودربوا عوووزاامكو 
 3[ الرسالة  حواسكو.

+ ]باحلقيقددددة يددددا أوطدي إن كدددد  َمدددد   ط يُددددبغ  مددددا طددددتل  ددددذا العددددامل 
سما  هلل امب، أدال يسدتطيع أن طلدل. األرهي ويبسل عقلل حنو ال

 يوونعو لووه بالنووار هددذا، أدد ن اهلل يددألا ح علددك تعبددل أمووا كووا َموونع يعمووا 
والالمادية أتحرق ك  األو اع )أمدراأ اخلطيدة( الديت أيدل  غي  الم اية

 1وتطهر عقلل منها.[ الرسالة 
و ووووَّو ا   تعيوونك+ ]وأمددا أنددتم يددا أوطدي اجملاهدددي ، ا تهدددوا، أتددقيت 

وأندددا  تربُووو  عنووودكو  تعطووويكو ن ووواطا   حووو ارو  وووي كوووا حوووين ... 
تود    وذذ ال و ارو  ويكو نااموا  ألنهوا نوار حقيقيوة أطلب عنكم أن 

أددد ن و ددد أحددددكم أن هددذ  احلدددرارة ليسدد  أيدددل  لوويس أ ضوووا منهووا، 
 أليطلبها با تهاد وهي تقيت إليل.

ي ووود بوو ن( بالغولووة  التووواني  ا تهوود ا  وووإ ا و دددمت نفوسددكم  -
ال وو ارو تووكتي  تت وود بنووسووكو وطبددد أن تلددك إوامتهووا  نوحوووا عليهووا، 
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 12[ الرسالة  تكسبها طبعها ال ار  تتك ج باألعمال ال ال ة.
+ ]ا علددوا هددذا ااسددد فمددرة ترأعددون أيهددا أأكدداركم ومشددوراتكم أمددام الددرب 

أديكم ندار و لك برأع عقولكم إليل وتقدمي قلوبكم، واطلبدوا مندل أن يوقدد 
 ووت ا نلووتو يووا أ أن  تددل لتحددرق كدد  مددا يف تلددك اجملمددرة وتطهِّرهددا. حمب

 ذذ الموا ب الواضلة،  ال تظنووا أنهوا مون أعموالكو بوا  وي وووَّو 
 1[ الرسالة مقدسة م ت كة معكو  ي  ميم أعمالكو.
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 العنصر النسكي احلادي عشر:
النسددك هددو اتِّبدداع الوصددايا، وكمدداد النسددك هددو التحددرر مدد  كدد   ملخوو :

الشرور. ولك  الكماد النسكي  ف الكمداد املسديحي، أالكمداد 
النسكي ينتهي عند نقاوة القلب، وحين ذ يؤهَّ  اإلنسان لنألدر اهلل 
القلدد ، الددذي هددو اسددتعالنل باإلرددان ومعرأتددل بدداحلق، وحين ددذ يددتم 

 الكماد املسيحي الذي هو اطحاد بالرب.
دد  للكمدداد املسدديحي، لددذل ك ط ِ ددىَن أالكمدداد النسددكي يؤهِّ

 ع  ااهاد النسكي.
Ii 

 أووال القديس:
كماأ  بالنسوك،  وال يتعبَّود ل وي  مون ال و ، + ]الذي يريد أن يصف 

ألن الدذي يكدون مسددتعبدا  لشدي  واحددد مد  الشددر أ ندل بعيددد مد  حددد 
 وووتني إ  كنووو  حووو ا  مووون »أل  الكموووال  وووو كموووا ويوووا: الكمددداد. 
: 7كددددو 1« )ي اسددددتعبدت نفسددددي للجميددددع ألربدددد  األك ددددر الجميووووم 

وبانعتاقدل  -إ  مل يعد متعبِّدا  للشر  -وهذا قالل بولس الرسود (. 17
م  الشر طلب م  أ   أاةدة الك في  الدذي  لديس  دم اسدتطاعة أن 

 يت لَّصوا )يتحرروا( م  اخلطية وم  لرورهم لكوهنم أاقدي  القوَّة.
وروح اهلل ط يسدددك  )حالدددة لدددركة( يف نفدددس أو  سدددد  ددداطل  -
 1قدوس وبعيد ع  ك  لر ) يف(.[ الرسالة  ألنل

لمووا رهوو   )املسدديحي(ح ووا علووى الكمووال + ]أمدا بددولس الرسددود أقددد 
معاضوودا  للووذين لوويس لهووو ومنددذ  لددك احلددني صددار لووه الوو ب يسووول، 

ورضددددوا إىل العددددال )أي يعضدددددهم ووووووَّو حتووووى يبلغوووووا إلووووى الكمووووال 
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وا الكمددداد بالتعددداليم الددديت تسددداعدهم علدددك ااهددداد واإلردددان حددد  يبلغددد
 املسيحي(.

 وبولس الرسود يا أوطدي صار كامال  ألنل: -
 أ أ : انعتة من ال  ، )بالنعمة  الجهان(.

 انيا : لو يتعبَّد بعد  لوك ل وي  مون ال وهوا(، لكونوه يوار 
 ناسكا .

 الرا : ألنه ت  ر بنظ ذ لل ب يسول.  عندما نظ ذ تبم أووالوه 
 ل.للوو   يار  ي غاية الكمال  اأتضا 

 تنهو يع  وو  ال وة، وهكذا ك  الذي  يتمسكون بققواد الرب، 
 ال وووة ُي وووي   و أحووو ارا   يعتوووة نووسوووهو مووون كوووا كووو  كموووا يوووار 

)هنددا يوهدد  القددديس أنطونيددوس أن معرأددة احلددق بعددد  بووولس ال سووول
تكمي  الوصية تعادد رةية املسي (، وأل    لك قاد هو عد   اتدل: 

 .(1: 7كو 1« )ربدأمل أنألر ال ح ًّا،أألس  أنا »
مث إن ك في  يقولون، جبهالتهم، إننا رأينا الرب يسوع م   الرسد ،  -

هددؤط  خمدددوعون وهددالون ألن لدديس  ددم )قددوَّة( العيددون الدديت ينألددرون  ددا 
الرب كما نألر  الرسود )بولس(، ألن الرسود نألر الدرب كمدا رآ  الرسد  

ويوة كمروا موا نظ توه  ال سول نظ ذ بعين ولبه  أمانتوه الق)يف التجلي(. 
.  ناز ة الد  التي لمسته بتيما   ُ ِوَي ع

أكمددا ظهددر ربنددا يسددوع املسددي  لرسددولل بددولس بعددد َ لَبتددل األو دداع  -
 كوذا كوا َمونع انعتوة مون األ  وال  تنوه )ي  َّوا( لنظو  وصدفَّ  حدرًّا، 

ولكد  ط يسدتطيع أن ينألدر بعيدي  سدد   ال ب بعيني ولبه  يت  ر،
  دا  الذي نألر  بولس الرسود. لك النور البهي 
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أدددداعلموا هددددذا، أن اإلنسددددان إ ا مددددات منددددل مددددال  اخلطيددددة )أي  -
توقف  عنل لهوة الشر( أ ن اهلل يألهر للدنفس ويطهِّرهدا مدع ااسدد. 
أمددا إ ا بقددي مددال  اخلطيددة حيددا  يف ااسددد )أي ط يددزاد اإلنسددان حمبددا  

اهلل ألن ومنعطفدددددا  للشدددددر واخلطيدددددة( أدددددال ركددددد  لإلنسدددددان أن يشددددداهد 
. وط يألهدددر أيهدددا الندددور الدددذي بدددل (13)الدددنفس تكدددون كاةندددة يف الأللمدددة

 موا  وو  وذا (. 7: 31)مدز « بنور  يدا رب نعداي  الندور»ينألر اهلل: 
النوور الوذ  نعواين بوه ا    ووو النوور )العوين الطوا  و( الوذ   كوو ذ 
ربنا يسول المسي   ي اإلنجيا أ  يكو   سد  كله نيو ا   لويس 

 )باخلطية(!و  يه  ز  مظل
أ يُظه  أباذ لبني الظلمة بوا للروابتين  وي اطب ، يا أوطدي،  -

النور، الذين  و أبنا  النوور الوذين أضوا ( عيوو  ولووبهو بمع  وة 
 الويايا!

أل  عين الكاملين أ يبقى  يها كوي  مون تبكيو  الخطيوة  أ 
 أ   للظلمة.

، أ هنمددا ط أاخلطيددة والأللمددة )لددهوة اخلطيددة( إ ا كانتددا مو ددودتني
تددددعان الدددنفس تنألدددر نألدددرة الكمددداد الددديت للكددداملني الددديت يقدددود عنهدددا 

نار ين مجد ال ب بو ه مك و  )بال  طية أ  »بولس الرسدود: 
ومدددد  إرددددان ( ... 19: 3كددددو 2« )نتغددددف مدددد  فددددد إىل فددددد رلمووووة(

إلردددددان ... ومددددد  أضددددديلة ناقصدددددة إىل أضددددديلة كاملدددددة. هدددددذا اطنتقددددداد 
ا إىل اهلل لنق دذ قدوَّة نألدر  ومعرأتدل. كمدا يقدود والتقدم هو الدذي يقربند

                                                 
(. ولعدد  هددذ  29: 22)أم « نفددس اإلنسددان سددرام اهلل»هددذا الكددالم  ققددل القددود القاةدد  يف األم دداد: ( 13)

 (23: 21)م  « إن كان النور الذي أيك ظالما  أالألالم كم يكون.»امية هي اليت بىن عليها املسي  قولل: 
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 وووت ا اوتووو ب العقوووا (. 3: 12)ط « يف القدددريبني مدددي أتقددددس»اهلل: 
من ا  )تَوَقدَّس(  ات د به  يار معه  احدا ،  وت  العود  أ يعوون 

 يظه   يه!
ومعلِّددددم املسددددكونة بددددولس يشددددف علينددددا أن نددددرك  لندددددر  الكمدددداد  -

: 7كو 1« )أقمع  سدي وأستعبد »( قاةال : )الغاية أو الغرأ األ ف
ِر يا أوطدي ما دام لنا وق  يف هذا ااسد لكدي نددر  29 (، إ ن أل َنج 

 اهدددت ااهدداد احلسدد  »الكمدداد كمددا أدركددل هددذا القددديس الددذي قدداد: 
: 1يت 2« )أكمل  السعي حفأل  اإلران وأ دفا  ُوِهدَع يل إكليد  الدمل

ذا، ألن كددددد  َمددددد   يسدددددعك بدددددالتوا  (!! أاصدددددنعوا أندددددتم أيضدددددا  هكددددد9و 9
 كماله بالمسي .والكس  أ ن آ رتل تدركل قب  

  ي وأيام النفس كقيام ااسد أيها طفولة ور ولة ولي و ة،  -
 بداية اإليما ،  العما،  الكمال.

أددد  ا ابتددددأت الدددنفس أن تدددؤم  باملسدددي  أ هندددا تولدددد، كمدددا قيددد  يف 
ابتووووودا ذ، الد مبيندددددا  اإلجنيددددد . ويوحندددددا الرسدددددود كتدددددب عددددد  هدددددذا املدددددي

ألنددددل قددددد  األ أنأكتددددب إلدددديكم أيهددددا »بقولددددل:  انت ووووا ه،  كمالووووه 
 غلبووتوألنكددم  ال ووبابأكتددب إلدديكم أيهددا لكددم اخلطايددا ...  ُغِوووَ (

الدددذي منددددذ  وووود عوووو  توألنكددددم  انبوووا الشدددرير، أكتدددب إلدددديكم أيهدددا 
( هددددذ  الكتابددددة للمددددؤمنني  قدددداديرهم 13و 12: 2يددددو 1« )البددددد !!
لددذي  يشددتهون اللدد  الندداطق ويتقدددَّمون للكمدداد ويسددتحقون ال ال ددة ا

 النعمة احلقيقية.
 دددذا جندددد داود النددد ، إ  كدددان يعلدددم مدددا هدددو كمددداد أيدددام الدددنفس، 
وو د أندل طعد  يف أيدام ااسدد واقدألب أن ينحد  مندل ومل يكمد  بعدد 
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ط تق ددذ  يف منتصدددف »يف األيددام النفسددانية، طلدددب مدد  اهلل قددداةال : 
باأليوا  ال  حانيوة (، وكدان هدذا اهتمامدا  مندل 21: 122)مدز « أيامي

بسددبب أزعددل أن تؤ ددذ نفسددل قبدد  كمدداد أيامهددا )برِّهددا( أيكددون  ريبددا  
 19ع  الكماد.[ الرسالة 

ط يسدتطيع أحدد أن يكدون  طهارو القلب  الجسود+ ]واعلموا أنل بغدف 
طددددوق ألنقيددددا  »كدددداملكتوب يف اإلجنيدددد  املقدددددس: كووووامال  أمووووا  ا ، 

 الكمال يتولَّد من طهوارو (. 9: 1)مد  « يعاينو  ا لقلب أ هنم ا
 22)ألن بطهارة القلب ُيستعل  اهلل(![ الرسالة القلب 

+ ]ومذكور ع  امبا  األطهار القديسدني أهندم إ   اهددوا ونألدروا الدرب 
صددار  ددم اتضدداع بدداألك ر. أددنح  حعنددا عدد  أيددوب البددار أنددل أ ددفا  ملددا 

ونألددر الددرب، عدددَّ نفسددل ترابددا  ورمددادا  ... وكددذلك انفتحدد  عينددا قلبددل 
إلددعيا  الندد  بعددد أن بكَّدد  الشددعب علددك  طايدداهم، رأ  الددرب ويف 

« ويد  يل إ  هلكد  أل  إنسدان جندس الشدفتني»احلاد اتضع وقاد: 
 (.1: 1)إه 

 كروو و تواضووم القديسووين إنمووا بسووبب مووا نظوو  ذ موون مجوود ا ، 
موون  - ووذا العووالو بنظ  ووا   اأتضووال ال قيقووي يكووو  للوونوس  ووي

[ الرسددالة المجوود المزمووم أ  تنالووه )عوون غيوو  اسووت قاق(. -البعوود 
11 

+ ]ك ددددفون أقدددداموا كدددد  زمدددداهنم يف الرهبنددددة والبتوليددددة ومل يتعلمددددوا التعلدددديم 
الطاهر ألهنم تركوا تعلديم آبداةهم وامسدكوا بشدهوات قلدو م ... هدؤط  

 دازوا زمداهنم بااهد  معدودون مع العذار  اخلمدس ااداهالت ألهندم 
ومل يلجمددددوا لسدددداهنم ومل يطهددددروا عيددددوهنم وأ سددددادهم مدددد  الشددددهوة وط 



13 

قلددو م مدد  النجاسددة، األمددور الدديت تسددتحق أن نبكددي عليهددا ... ألنددل 
أصب  ليس  م لذة حاةية، وط اهتموا لكي يبكوا علك أنفسدهم حد  

 يوقد مصابيحهم )تستضي  نفوسهم(!
الة إط لطل   الص نفوسكم، لكي وأنا مل أكتب لكم هذ  الرس

تصدددفوا أحددددرارا  وأمنددددا  وعروسدددا  طدددداهرة للمسددددي  عدددريس كدددد  النفددددوس 
إ   طبددددتكم عددددذرا  عفيفددددة »الطدددداهرة، كمددددا يقددددود بددددولس الرسددددود: 

 22(![ الرسالة 2: 11كو 2« )لر   واحد
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 العنصر النسكي الثاني عشر:
دُ  التقليدد النسدكي الدذي سدار عليدل ام ملخ : بدا  بكد  تعداليمهم ِحف 

هو النور الذي يلهدم اإلنسدان التمييدز والتقددم، والنمدو، ومعرأدة 
 كوو كة إرادة الددرب، وأ ددذ معونددة املالةكددة، وقبددود بركددة امبددا ، 

 كقود اإلجني .مي ا هو  ي النور ال قيقي 
Ii 

 أووال القديس:
ألننوووووا + ]باحلقيقدددددة يدددددا أوطدي إن نفسدددددي مبهوتدددددة وروحدددددي سددددداهية يفَّ، 

أمددا حندد  ُأعطينووا ح يووة اأ تيووار لنعمووا أعمووال القديسووين،   ميعووا  
أسكرنا بقو داع اخلطيدة كمدا مد  الدر وط نريدد أن نرأدع عقولندا لطلدب 

نما ا أعمال القديسين أ  نتبوم ث وار و اجملد السماةي. وط نريدد أن 
 1[ الرسالة لن ث معهو المي اث األبد .

ى ثبووااهو  بوو َّ و  بوو كتهو ي  ووو  ِغنَوو+ ]إن األوطد الطداةعني هددم الددذي  
حينمووووا تكووووو  الطلبووووا( التووووي ي وووونعونها أمووووا  ا  ت ووووبه طلبووووا( 

أهكدددذا كانددد  حيددداة  ثبوووااهو،  ي  وووو   ضووواالهو  بووو َّ و  ب كووواتهو.
يعقوب، ألنل قب  أن يناد بركة آباةدل مل ينألدر مالةكدة، ألمدا نداد بركدة 

 11آباةل رأ  املالةكة وبور  منهم بزيادة.[ الرسالة 
أُعددرِّأكم يدددا أحبددداةي أنددي قدددد تعبددد  يف اابدداد والدددملاري وطلبددد  يف + ]و 

أ  يك وو  لووي الوو ب إرانتووه،  لووو يُظهوو  لووي كوويئا ، الليدد  والنهددار 
حتوووى سووومع  نبوووااي  وووي كوووا كوووي   وبلووو  مع  وووة إرانو الووو ب 

اسومعوا ألن ك  َمد   يسدمع مباةدل أللدرب يسدمع، أيدا أحبداةي منهو. 
ب كتوه علويكو  تجود ا راحوة  نعموة  ألبيكو  يما كتبته إليكو لت وا
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 22[ الرسالة  ووو  يسها ال ب  ميم ط وكو.
أ تقودر   أ  + ]أيا أوطدي املبداركني اأهمدوا مدا قدد قلتدل لكدم: أد نكم 

تتقدَّموا  تنموا أ  تكملوا  تع  وا أ  تميز ا بوين الخيو   ال و  إ ا 
صددنعوا، الددذي  كملددوا، ألن آبا نددا هكددذا لووو تسوومعوا لتعوواليو ثبووااكو 

إ  بسدددددماعهم مبددددداةهم وتعددددداليمهم تقددددددموا و دددددوا وصددددداروا معلمدددددني.[ 
 19الرسالة 

+ ]إن مرات ك فة أراد سيدي أن ير ي مد  أتعداب هدذا ااسدد ويق دذ 
نفسي إليل، ولكنل قد تر  روحي املسكينة يف  سدها لألبيدتكم قداةال  

وطدِ  حسدنا .  ا: إنِك والدة  حسنة ومربية صاحلة وقدد تركتدِك لدألبِّ أ
  ووا  ووو كتوواب أبوويكو وامن يددا أوطدي املبدداركني اقبلددوا بددركيت األ ددفة 

 17[ الرسالة  ب كته  احوظوذ ألنه الورا ة ال قيقية.
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 نياحة القديس أنطونيوس

 وانتقال رفاته الطاهرة إلى أوروبا

 
اسدددددتكماط  ملدددددا روا  القدددددديس أ ناسددددديوس عددددد  نياحدددددة القدددددديس أنطونيدددددوس، 

صوص التلميذي  اللذي  راأقا  يف أوا ر أيامدل مددة السدة عشدر عامدا ، ندذكر و
أنندددا ع رندددا علدددك احيهمدددا يف كتددداب بالليدددديوس حيدددا يدددذكرمها َعَرهدددا  يف قصدددة 

اللدذان  “مكداريوس”والقدديس  “أما داس”، ومها القديس “ألو يوس واملقعد”
ينداير  32 حسب وصية القدديس، وكدان  لدك يف (11)قاما بدأ  ااسد الطاهر

 يناير عند الغرب بعد التعدي  الغريغوري(. 19م )311عام 
إسددديذور دي ”أي ملندددا عنهدددا القدددديس  (11)أمدددا وصدددوص رأاتدددل الطددداهرة

-112)ألددددددبيلية( املددددددؤرخ والعددددددامِل ورةدددددديس األسدددددداقفة املشددددددهور ) “سدددددداأي 
م(، وموطنددددل األصددددلي قرطا نددددة بشددددماد أأريقيددددا الدددديت بعددددد أن دمرهددددا 131

ت عاةلتددددل إىل أسددددبانيا واسددددتوطنتها. وقددددد قددددام جبمددددع أكددددمل الغوطيددددون هددددا ر 
حدددوي كاأدددة التدددواريخ الكنسدددية، ويدددذكر هدددمنها أن رأدددات  “انسددديكلوبيديا”

م حدني اكتشدف  ألود مدرة 111القديس أنطونيوس ظلد  خمفيدة حد  عدام 
لَدد  رأاتدل الطدداهرة بدد كرام  أي بعدد مددا يقددرب مد  مدداةيت عددام مد  نياحتددل. و ُِ

                                                 
ان اللددذان قبَّلهمددا أنطونيددوس قبدد  يقددود املددؤرِّخ بالليددديوس )يف ترمجددة والدديس بدددم( إهنمددا التلميددذ( 11)

 .111صفحة  1وأاتل مبالرة قاةال   ما: ]أنا  اهب حيا تقود  النعمة اإل ية[  ز  

 دددمل نقددد  رأدددات القدددديس كمدددا  Butlerوكدددذلك الراهدددب العدددامِل  Bollandists قِّدددق اإل دددوة ( 11)
ويقصفددون  ددمل معجددزة لددفا   يقصددها )إسدديذور دي سدداأي ( بكدد  تدددقيق، وبغايددة مدد  اطهتمددام واإلعجدداب.

 وبا  اامرة اخلبي ة اليت انتشرت يف أرنسا بصورة مزعجة وانته  بواسطة اطلتجا  إىل رأات القديس.
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لتهريبهددا إىل اخلددارم، ووصددل  مدينددة كددابون )ولعلددل يقصددد   لددديد يف حماولددة
كددانوب أي أبددوقف امن( بددالقرب مدد  اإلسددكندرية ووهددع التددابوت الطددداهر 

 دا   الكنيسة.
ويقود إسيذور هذا أن القديس أنطونيوس كان منذ بداية القدرن اخلدامس 

لوا قددد صددار لددفيعا  تلتجددي  إليددل كدد  أأريقيددا وآسدديا، وملددا  ددزا العددرب واسددتو 
م نُق   سد القدديس إىل القسدطنطينية، وقدد بقدي التدابوت 131عليها عام 

الطدداهر يف القسددطنطينية حدد  أواةدد  القددرن احلددادي عشددر، حيددا نُقدد  بعددد 
 سدددعك أحدددد األمدددرا ، واسدددُتودع هندددا  يف كنيسدددة  (11) لدددك إىل مديندددة أييندددا

ملي، الدديت حولدد  بعددد  لددك إىل ديددر كبددف ومددزار عددا Didierالقددديس ديدددير 
، وظلددد  هدددذ  “أنطونيدددوس”وتسدددمَّ  الرهبندددة هندددا  باسدددم رهبندددة القدددديس 

م حيددددا انتشدددرت يف كددد  أرنسدددا أيضددددا ، 1991الرهبندددة مزدهدددرة حددد  سدددنة 
، وقدد نالد  لدهرة “أديرة القديس أنطونيوس”وتسمَّ  األديرة هنا  باسم 

القدددديس أنطونيدددوس يف أوروبدددا أ ندددا  العصدددور الوسدددطك قدددوَّة عأليمدددة بسدددبب 
 جزة اليت كان  تألهر م  التابوت الذي كان  وي رأاتل الطاهرة.املع

 Arlesبدالقرب مد  آرد  Mont Majorوقد نُقل  رأاتل بعد  لدك إىل ديدر 
فمعددا . مث اسدددتقرت  11مدينددة اجملددامع املشددهورة الدديت عقددد أيهددا مددا يقددرب مدد  

للتدابوت نفسدها حيدا ُلديِّد  (19) دينة آرد “القديس يوليا ”هناةيا  يف كنيسة 
علددك التتددابع حددواد  مدهشددة  (19)مقصددورة أددا رة. ويددروي املؤرِّ ددون الكنسدديون

 ع  املعجزات ااماعية اليت كان  تتم يف هذ  الكناةس.
                                                 

(11 )Vienne  أيينددا مدينددة بفرنسددا كاندد  لدداد مرسدديليا علددك الددرون، مكاهنددا امن ليددون، وهددي ليسدد  أيينددا
 Sanit Antonine De Viennoisنطونيوس عاصمة النمسا. وقد تسمَّ  بعد  لك باسم القديس أ

 مدينة آرد علك مصب الرون  رب مرسيليا مبالرة.( 19)

(19 )Tiellemont and Héyot 
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وهكدذا وإن سددك  لسددان القددديس عدد  الشددهادة، أددألاب عألددامهم يألدد  
 !(17)ينطق  جد اهلل

 ختام

وووووول مووووك ور لموووو ر س عووووالمي ب  تسووووتانتي ألموووواني المولوووود 
  يكي الموطن:أم

لقووود كوووا  أنطونيووووس يخووووي ت ووو   لووود الغووونو الوووذ  ”
ي تديووه نوووس طوووا  نيووم )لعلووه ي يوود أ  يقووول َحَمووا(  ووي 
بساطة  لط ، مم طاوة نانرو من اإلرانو!  م بة متك جوة 
  رل  حا ظوة لكيانهوا تسوعين سونة،  وي غيبوة كاملوة عون  
كووا  سووااا ال احووة  مسوو ا( ال يوواو الطبيعيووة!  ووي ن وو و  

لووووة علووووى كووووا تجووووارب الجسوووود!  بووووالتقو   قووووط ن   كام
مسووواعدو العلوووو أ  التلقوووين، يووووار أنطونيووووس  احووودا  موووون 

 “أعظو ال  ال كه و  تك ي ا   ي تاريخ الكنيسة القديو.
Hist. of Christ. Church III, p. 188 ” يليب كا “ 

 “انتهك الكتاب”
 
 
 

                                                 
لقدددد سدددرت أ بدددار حيددداة القدددديس أنطونيدددوس يف مصدددر كتيدددار  دددارح، أقبددد  أن يتندددي  القدددديس ( 17)

سددون سددنة بعددد  لددك حدد   أنطونيدوس بلدد  عدددد الرهبددان الددذي  كددان يدددبرهم ماةددة ألددف راهددب، ومل يددنقِ  ال
كدددددان عددددددد الرهبدددددان يف بدددددراري مصددددددر مسددددداويا  لعددددددد سدددددكان الددددددبالد. )انألدددددر: روأيندددددوس، ومونتدددددا ملددددددملت، 

 وأو سطينوس، ولاح(.


