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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة 

 

 للرھبان والراھبات الشھریة  األسئلة
 م  ۲۰۱۹ نوفمبر

ما هي حدود الصداقة يف احلياة الرهبانية؟ كيف أضع حدودًا سليمة لكيال أضيع وقتاً يف كالم  :٣١س 
 بطال وال أسقط يف تعلق مرضي؟

سؤال مهم ألن كل واحد منا حيتاج نوعاً ما من الدعم وابلتايل نبحث عن رفيق يف الدير لكي هذا : ٣١ج 
 حنصل على هذا الدعم. ابلتايل، من املهم اكتشاف التوازن املناسب يف هذا الشأن لئال نضل بعيداً عن هدفنا.

 ومنا هذا.لقد كانت توجد طرق حياة رهبانية يف بداية الرهبنة ولكنها مل تعد شائعة يف ي

فطريقة حياة األنبا أنطونيوس كانت العزلة الكاملة ومل تكن �جحة جدًا بسبب كوننا خملوقات اجتماعية     
ننمو من خال العالقات والتواصل. طريقة حياة األنبا ابخوميوس ـــ واليت كانت عبارة عن حياة شركة كاملة 

 مل تكن أيضاً �جحة جداً بسبب غياب اخلصوصية. حيث كان عدة رهبان يتشاركون حىت يف نفس القالية ــــ

لقد مسعنا أيضاً يف اتريخ الرهبنة عن ثنائيات مشهورة مثل القديس مكسيموس والقديس دوماديوس اللذين    
عاشا معاً وكا� دعماً كامًال بعضهما لبعض. إال أن مثل طرق احلياة هذه مل تكن حترتم اخلصوصية حيث كان 

 والً متاماً.مفهوم احلدود جمه

يف النهاية، أثبتت طريقة حياة األنبا مكاريوس أ�ا أجنح طريقة أل�ا حافظت على احلدود بني كل من حياة     
الوحدة وحياة الشركة حيث كان لكل فرد قاليته وحياته الشخصية اخلاصة ولكن كان له أيضاً مستوى معني 

 من التفاعل والعالقات مع اآلخرين.

 طريقة حياة األنبا مكاريوس أن نتخطى احلدود السليمة ونواجه املسائل التالية يف العالقات:  قد حيدث داخل    
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راهب يسعى لتمضية وقته كله مع راهب آخر دون أن يسأله إن كان لديه وقت لذلك مما يؤدي  .١
 إلهدار وقت كثري.

 دالة تتولد من كثرة التفاعالت مما يؤدي إىل النميمة. .٢
 تتضمن البعض وتستبعد اآلخرين مما يؤدي إىل االنقسام.تكوين جمموعات   .٣
تعلق عاطفي غري سليم حيث جيد املرء شبعه العاطفي يف شخص واحد وحيد مما يؤدي إىل صغر  .٤

 نفس.
 غرية داخل العالقات وداخل اجلماعة. .٥

 روحي.من املمكن أن يكون عدم احلفاظ على حدود سليمة أمراً خطرياً وعائقاً كبرياً أمام منو� ال

قد يكون أيضًا غياب احلدود مشكلة ابلنسبة ألصحاب الشخصيات اخلجولة. فمثًال، لو كنت شخصاً     
خجوًال وال أشعر ابلراحة ألن أكون مباشرًا فلو أتى أحدهم إىل قالييت وأضاع وقيت فإنين سوف أشعر حبرج 

 شديد أن أطلب منه املغادرة.

 وال تستحي يف أمر نفسك،ية يف سفر يشوع ابن سرياخ اليت تقول: "ينبغي على مثل هؤالء أن يتذكروا اآل    
). وأال خيجلوا من أن يكونوا ٢٥-٢٤: ٤" (سيفإن من احلياء ما جيلب اخلطيئة، ومنه ما هو جمد ونعمة 

 مباشرين.

مفهوم احلدود غائب لدى العديد من األشخاص وابألكثر األشخاص اخلجولني الذين يشعرون ابلذنب أن     
 ولوا ال، كما أنه غائب أيضاً لدى األشخاص الذين ال حيرتمون حدود اآلخرين.يق

أحد أفضل األمثلة اليت قرأهتا خبصوص احلدود هو مثال األبواب. فوظيفة أي ابب هي أن يفتح لكي يدخل     
ما هو جيد وأن يغلق لكي يبقي ما هو سيء خارجاً. إ�م يقولون أنه توجد أربعة استعماالت خاطئة 

 "لألبواب":

وظيفة مقلوبة حيث يفتح ليدخل ما هو سيء ويغلق اتركًا ما هو جيد خارجاً. حيدث ذلك مع  .١
أصحاب الشخصيات املتجنبة الذين قد حيتاجون للمساعدة ولكنهم يرفضو�ا عندما يقدمها شخص 

 ما هلم (غلق الباب أمام أمور حسنة).
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لنميمة أو مناقشة السياسات أو مسائل ال فتح الباب بسبب الضعف. فمثالً، قد يريد شخص ما ا .٢
 ينبغي مناقشتها فتفتح الباب ألنك ال تقدر أن تقول "ال".

فتح األبواب ابلقوة. حيدث ذلك مع أصحاب الشخصيات املسيطرة الذين يفرضون أنفسهم على  .٣
 آخرين ويستغلون طيبتهم.

املراوغة" اليت يستعمل أصحاهبا الذنب يوجد نوعان من الشخصيات املسيطرة: "الشخصية املسيطرة 
لكي حيققوا ما يريدونه، و"الشخصية العدوانية" الذي يستعمل أصحاهبا الغضب للحصول على ما 

 يريدون.
غلق ابب شخص آخر ومنعه من احلصول على أمور حسنة. فمثالً، قد حيتاج شخص ما مساعدة  .٤

قنع هذا الشخص أال يقدم تلك املساعدة. فيالحظ شخص أمر ذلك ويتقدم ملساعدته إال أنك أتيت وت
 إنك متنع الشخص األول من احلصول على أمور حسنة.

ينبغي علينا أن نفهم مفهوم احلدود وأن نعرف كيف نستعمل "اببنا" بشكل سليم حمرتمني "أبواب" اآلخرين.     
مو الروحي فإن االبتعاد هو ينبغي علينا أن نتذكر أيضًا مثر عالقاتنا فلو كانت عالقة ما ال تساعد على الن

 األفضل. هذا ما جعل مار اسحق السر�ين يقول: "أحبب الكل وأنت بعيد عن الكل".

لو كانت عالقة ما جتعلين أسقط، أو تقود للنميمة، أو مناقشة املسائل السياسية، أو ختلق سلبية داخل     
يها، أو توجد هبا غرية أو مثل تلك قليب، أو تتضمن على تعلق عاطفي، أو جتعل ثقيت بنفسي معتمدة عل

 األمور، فإن هذه العالقة غري سليمة وحتتاج حلدود سليمة. 

وال تستحي يف لو كان من الصعب عليك أن تفعل ذلك فلتتذكر إذاً اآلية من سفر حكمة ابن سرياخ: ""    
 .)٢٥-٢٤:  ٤" (سيفإن من احلياء ما جيلب اخلطيئة، ومنه ما هو جمد ونعمة أمر نفسك،

 من جهة أخرى، توجد أيضاً عالقات غري سليمة خارج اجلماعة الرهبانية.    

إنين شخصيًا أعرف أخبارًا عن الدير من عامة الناس وأتساءل: "كيف يعرف أولئك الناس كل هذه   
املعلومات؟" إ�ا خترج من الرهبان (الراهبات) أنفسهم. هل من احلكمة مشاركة مثل تلك األمور اخلاصة مع 

 امة الناس؟ هل من احلكمة أن نشكو بعضنا البعض لعامة الناس؟ع
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من املمكن أن يكون كل ذلك عثرة للناس الذين يكونون غري مستعدين روحياً لتلقي هذه املعلومات وابلتايل     
 ما هو الغرض أو الفائدة من أن نسمح ألنفسنا مبشاركتهم يف مسائلنا اخلاصة؟ 

معلومات خاصة مع أسر� ابجلسد. لقد حتدثت أ� شخصياً عن بعض األمور اليت إننا خنطئ أيضاً مبشاركة      
اختربهتا يف بداية حيايت الرهبانية لكن هل تظنون أنين شاركت أسريت ابجلسد هبذه األمور يف ذلك الوقت؟ ماذا 

 كانوا سيشعرون لو كنت فعلت ذلك واخربهتم عن تلك األمور؟

يب من راهب أو راهبة مفسداً مسعة أخي/أخيت لدى أسريت ابجلسد؟ سوف ملاذا أشارك معلومة خبصوص غض    
 نتصاحل أ� وأخي/أخيت ولكن سيبقى لدى أسريت انطباعاً سيئاً.

ال ميكن للمرء أن حيكي قصة بدون أن يكون منحازاً. ابلتايل، تكون تلك التقارير صادرة عن وجهة نظر�     
 الشخصية وقد تكون مدمرة جداً.

تاج أن نتعلم كيف نضع حدودًا سليمة وأن نسأل أنفسنا ابستمرار: "هل أمنو روحيًا بواسطة تلك إننا حن  
 العالقة؟" لو كانت اإلجابة ال، فلنتذكر إذاً قول مار اسحق: "أحبب الكل وأنت بعيد عن الكل".
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 ملاذا نكذب على اآلخرين وكيف نعاجل هذه املسألة؟  :٣٢س  
 أسباب.للكذب عدة   :٣٢ج  

 رمبا نكذب بسبب اخلوف: أخاف أن أقع يف مشاكل أو أن أواجه شيء صعب وابلتايل أجلأ للكذب.
رمبا نلجأ للكذب للخروج من موقف ال حنب أن نتواجد فيه. فرمبا أدعي املرض ألنين ال أريد الذهاب للعمل 

أكون غاضباً ابلفعل ـــ لكي أجتنب احلديث أو للصالة. أو رمبا أخرب أخي/أخيت أنين لست غاضباً عليه ـــ بينما  
 يف هذا الشأن.

 
أو رمبا أكذب ألنين أريد احلصول على شيء ما فرمبا أجلأ للخداع بكذب كثري لكي أحصل على ما أبتغيه     

 يف ظرف معني.
 

 رمبا أكذب لكي أفسد مسعة شخص ما بسبب نية سيئة موجودة يف قليب.    
 

يف أي أمر نكون كذابني. لقد اعتاد قداسة البااب شنودة الثالث أن املبالغة هي أيضاً كذب فعندما نبالغ     
 يقول: "ينبغي على الراهب أن يكون دقيقاً يف كالمه".

 
 فلنتذكر أن ربنا يسوع املسيح قال هذين األمرين:    
ق أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتاال للناس من البدء، ومل يثبت يف احل"

 )٤٤:٨" (يوألنه ليس فيه حق. مىت تكلم ابلكذب فإمنا يتكلم مما له، ألنه كذاب وأبو الكذاب
 )٦:١٤"قال له يسوع أ� هو الطريق واحلق واحلياة" (يو

). إن كنا ال خنجل ٢٢:١٢(أم" كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون ابلصدق فرضاه  مكتوب أيضاً: "    
 فينبغي علينا إذاً أن نفحص أنفسنا ونرى كيف وملاذا وصلنا هلذه النقطة.أن نكذب أمام هللا  

). ما هو الشيء ٨:٢١" (رؤومجيع الكذبة، فنصيبهم يف البحرية املتقدة بنار وكربيت، الذي هو املوت الثاين"    
ز مؤقت يف قلوبنا الذي �خذ األولوية قبل هللا الذي يسمع وسوف حياكمنا يف اليوم األخري؟ هل يستحق فو 

 على هذه األرض أن خنسر احلياة األبدية؟

أوىل خطوات عالج الكذب هي العودة إىل قول الصدق للشخص الذي كذبنا عليه يف كل مرة نكذب     
 فيها. لو فعلت ذلك فإنك سوف تكف عن الكذب بنعمة هللا.
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 كيف أتعامل مع شخص يبدو وكأنه يسقط مشاعره عليَّ ابستمرار؟  :٣٣س
فلتحتمل. كيف ميكن للمرء أن يتعلم الفضيلة لو مل يتعلم كيف حيتمل؟ يقول األنبا بوال أول  :٣٣ج

 السواح: "من يهرب من الضيقة يهرب من هللا".
 

 ما هي أسباب صغر النفس؟ :٣٤س
توجد أسباب عديدة. قد يكمن أحد األسباب يف الطفولة ـــ فرمبا يكون الطفل قد أُخرب ابستمرار   :٣٤ج

يكن طفل جيد ـــ أو رمبا يكون السبب هو فشل املرء الدائم يف شيء ما كان يود أن ينجح فيه، أو أنه مل 
 قد يتعلق األمر ببساطة مبقارنة يعقدها النفس بينه وبني آخرين.

عالج صغر النفس هو الثقة يف هللا. حقاً أ� لست شيئاً ولكنين "أستطيع كل شيء يف املسيح الذي يقويين" 
كلما جلأ املرء هللا ووثق فيه كلما عرف أنه حمبوب وأن هللا لديه خطة صاحلة من جهته، ويفهم ).  ١٣:٤(يف

 أن هللا يعطي قوة وأنه سوف يغلب ابلفعل ولكن حبسب قصد هللا ويف حينه. 
 

 

 
 

 


