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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة
 

 م  ۲۰۲۰ أكتوبر                                                                       للرھبان والراھبات الشھریة الرسالة
 
 (مار اسحق السر�ين)   ١٢اجللوس بني الّربص وال اجللوس بني املتكربين""

فيما يظنه اآلخرين عين". فنظر إّيل مرشدي الروحي بعينني ائماً  فكر دلقد قلت بصوت منخفض: "إنين أ
لكنها عميقة ماذا يظن هللا فيك؟" لقد كانت كلماته بسيطة و  وهحانيتني وقال: "� ابين، األهم من ذلك  

 ١٣أن إجابته خنست قليب.لدرجة أنين شعرت  
     

اجملد لقد        يعترب  األهواء مجيعه  تساءلت ملاذا  الباطل والكرب�ء   ١٤ا؟الباطل والكرب�ء أسوأ  اجملد  يرتبط 
ببعضهما البعض ارتباطاً وثيقاً حىت أن العديد من اآلابء ال يعتقدون أنه من املفيد دراسة هذين اهلويني 

د الباطل. اإلنسان الذي غلب اجملكل منفصل عن بعضهما البعض. على كل حال، أي كرب�ء يبقى يف  بش
 ية.لنهااين هو االفرق بينهما هو الفرق بني الطفل والرجل، الدقيق واخلبز، ألن األول هو البداءة والث

. طرق اهلاوية : "طرحت كثريين جرحى وكل قتالها أقو�ءاجملد الباطلالكرب�ء و إننا نستطيع أن نقول عن  
أفكار الكرب�ء صريح أن تصديق    بشكلدي بينوك    قول ). ي٢٧-٢٦:  ٧(أم    "وتبيتها هابطة إىل خدور امل 

  ١٥هو "أكل عقلي للحوم البشر"
 

ار اجملد الباطل مرضاً ونوعاً من اجلنون. يكتب القديس يوحنا ذهيب ء الكنيسة إىل حد اعتبيذهب آاب    
: "ال يقتين الرجل مار اسحق السر�ين قول  ي  ١٦الفم بصراحة قائالً: "اجملد الباطل هو نوع من أنواع اجلنون"

 
12. Saint Isaac the Syrian, The Ascetical Homilies (Holy Transfiguration Monastery), Homily 
51, P. 382. 
13. Cf. “The words of the wise are like goads, and the words of scholars are like well-driven 
nails, given by one Shepherd.” Ecclesiastes 12:11 
14. More on the Passions, Dr Jean-Claude Larchet, Therapy of Spiritual Illnesses, An 
Introduction to the Ascetic Tradition of the Orthodox Church Volume One (Alexander 
Press), P. 127 
 
15. Dee Pennock, Who Is God? How Am I? Who Are You? (Greek Orthodox Archdiocese of 
America, Department of Religious Education), P. 36. 
16. Dr Jean-Claude Larchet, Therapy of Spiritual Illnesses, An Introduction to the Ascetic 
Tradition of the Orthodox Church Volume One (Alexander Press), chapter10, P. 231. 



5 
 

ال يكون الرجل متواضعاً لو كان فهماً لو كان غري متواضع، والذي ينقصه التواضع هو خايل من الفهم.  
 ١٧. وال يوجد رجل يف سالم من دون أن يكون يف فرح"فاقداً سالمه، وفاقد السالم ال يكون متواضعاً 

 
 ي املتفاخر يف أنفسنا يولد يف داخلنا شراً آخر يسبب لنا ضرراً حمز�ً وهو احلكم القاسي "حمبة الذات والرأ    

يئة  هذه العادة الردعندما ننظر له على أنه ال شيء وحنتقره و�ينه لو سنحت الفرصة.   تهوإدان  على القريب 
ى الكرب�ء، وبدورها تغذي الكرب�ء وجتعله ينمو. ففي ولد من الكرب�ء تتغذى وتنمو علو هذه الرذيلة إذ تأ

كل مرة ندين، يتقدم الكرب�ء خطوة إىل األمام بواسطة الشعور املصاحب لإلدانة أبمهية الذات وإشباع 
من الطبيعي أن ننظر لآلخرين من أعلى، وأن حنكم ، فمها على أ�ا عظيمةالذات. إذ نفكر يف أنفسنا ونقيّ 

ا  وحنتقرهم   عليهم نبدو أمام أنفسنا بعداء متاماً عن مثل هذه األخطاء  ليت نظن أ�ا موجودة لدى ألننا 
اآلخرين. وهنا إذ يرى عدو� الشرير استعداد� الشرير ينتصب أبن يفتح أعيننا ويعلمنا أن نبقى يقظني ملا 

تج أفكارهم ومشاعرهم، وبناء على ما يفعلونه. من خالل هذه املالحظات، جيعلنا نستنيقوله اآلخرون و 
جاعلينه هذا الضعف املفَرتض    منيضخ م   يكون غري جيد بوجه عام،وهو  فرتاضات نكون رأ�ً عنهم،  هذه اال

طئ يف الشك اخلا  أي   ال يدركون أن أصل حكمهمة ال يرون و مسة متجذرة لدى اآلخرين. هؤالء القضا 
تضخم بواسطته وصار قناعة راسخة أ�م حقاً هكذا بعمل العدو، مث    همبه يف عقل  همإليوحى  أ،  اآلخرين

منتظراً فرصة لكي  هكذا � أخي، إذ يراقبك العدو ابستمرار    على الرغم من أن األمر ليس هكذا ابملرة.
مبجرد أن نصوبة لك.  يزرع بذرة الشر داخلك، اسهر على نفسك بشكل مضاعف لئال تقع يف الشبكة امل

يظهر لك خطئاً يف قريبك، أسرع واطرد هذا الفكر لئال يتجذر داخلك وينمو. اطرده خارجاً، لئال يُرتك 
أ�ا موجودة لدى قريبك، أو اليت ينبغي على الصفات اجليدة اليت تعرف  أثراً داخلك، واستبدله ابلتفكري يف  

ؤها بوجه عام. لو مازلت تشعر ابلرغبة يف اإلدانة، أضف إىل هذه حقيقة أنه ليس لك سلطان اقتنا الناس
للحكم والدينونة، ليس   اللحظة اليت تفرتض فيها هذا السلطان جتعل من نفسك مستحقاً   ه يفأن حتكم وأن

  ١٨هللا كلي القدرة قاضي اجلميع"بل أمام    بشر ضعفاء،   أماممن  
 

 ). ٣٧:٦غفروا يغفر لكم" (لو ن ربنا قال: "وال تدينوا فال تدانوا. ال تقضوا فال يقضى عليكم. األ     
    
ف الراهب الفالين هكذا، ولكن كل واحد لن يسألنا هللا ملاذا فعل الراهب القالين ذلك، أو ملاذا تصر     

د� عندما نشن حرابً ابً عن أعماله الشخصية. ينصب العدو فخاخه لكي يصطاعطي حسامنا سوف ي

 
17. Saint Isaac the Syrian, The Ascetical Homilies (Holy Transfiguration Monastery), Homily 
51, P. 384. 
18. Theophan the Recluse, Unseen Warfare (SVS Press), PP.  197, 198. 
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خاطئة على إخوتنا. ألسنا نعلم أننا سوف نكون يف السماء معاً؟ لقد قال القديس أنطونيوس أن حياتنا 
ضنا البعض؟ حىت مىت ا مع إخوتنا. يقول القديس يوحنا ذهيب الفم: "حىت مىت سنظل نقاوم بع وموتنا مه

نفعل ذلك، مننح لعدو� الشرير النصرة علينا". إننا حنمل ختم سنظل نشن حرابً ضد بعضنا البعض؟ إننا إذ  
. كما أحببتكم أ� حتبون وصية جديدة أ� أعطيكم: أن حتبوا بعضكم بعضاً " سيح  املبة عندما نعتمد يف  احمل

لبعض" (يوبعضكم بعضاً   أنتم أيضاً  : ١٣. هبذا يعرف اجلميع أنكم تالميذي إن كان لكم حب بعضاً 
مل يرد وجهه عن دعو� حنتمل كما فعل ربنا عندما "بذل ظهره للضاربني وخده للناتفني. الذي  ).  ٣٥-٣٤

خزي البصاق". لقد علمنا حبيبنا الطريق عندما قال على الصليب: "� أبتاه اغفر هلم أل�م ال يعلمون ماذا 
يفعلون". لكن هل كانوا حبق ال يعلمون ماذا يفعلون؟  كان على املرء أن يتطلع فقط هلذا الوجه "األبرع 

: "انسكبت النعمة على شفتيك  هلنعمة املنسكبة على شفتي، على املرء أن يسمع فقط امجاًال من بين البشر"
وإذ يشتم عوضاً  يكن  ذاك الذي "إذ ُشتم مل  صالبيه.    باً الغفران من أجل للذلك ابركك هللا إىل األبد" طا

ئة كإنسان ذاك الذي "أخلى ذاته آخذاً صورة عبد صائراً يف شبه الناس. وإذ وجد يف اهلي.  يهدد"يكن  أتمل مل  
. يقول القديس يوحن الدرجي: "مغبوط هو الرجل الذي وضع نفسه وأطاع حىت املوت موت الصليب"

مييت إرادته، وخيضعها ويطيع الذي أعطاه هللا إ�ه كمرشد وأب روحي، ألنه بال شك سوف يكون مكانه 
القديس بطرس:   يقول  املصلوب".  املسيح  للشيوخ،   "على ميني يسوع  أيها األحداث، اخضعوا  كذلك 

ابلتواضع، ألن وتسربلوا  لبعض،  بعضكم  املتواضعون   وكونوا مجيعا خاضعني  وأما  املستكربين،  يقاوم  هللا 
ليه ألنه هو يعتين ضعوا حتت يد هللا القوية لكي يرفعكم يف حينه. ملقني كل مهكم ع. فتوافيعطيهم نعمة

   بكم".
 

   

 

 


