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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م  ٢٠٢١سبتم��                               للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 عن الغضب 
   ال�اهن: "ملاذا الشياط�ن خائفون منك  األنبا إ�سيذوروسسأل أخ     

ً
 الشيخ؟" قال لھ  جدا

ً
،  : "ألن�ي منذ اليوم الذي أصبحت فيھ راهبا

 
ً
 الناس يجب أن ي�ون    التعامل �عصبية معاعتاد اآلباء أن يقولوا أن الغضب أو       ملنع الغضب من الوصول إ�� شف�ي".  سعيت جاهدا

ً
أمرا

 
ً
:ع�� الراهب.  غر�با

ً
  ُ�غلب من هذا الهوى ، ولكن الرجل الذي الغضب قادر ع�� السيطرة ع�� الشيطان  يطر ع���س"الرجل الذي  وأيضا

الكراهية إ�� حد العداء    ونحمل  بلضب العنيف  بالغ  نحن الذين �سمحا�حياة الرهبانية. ماذا يجب أن نقول عن أنفسنا    عنهو غر�ب  

الضار.   هوى هذا ال  نخلص من قسوةلنساعد �عضنا البعض ح�ى  هللا    عونةأنفسنا، أ��ا اإلخوة، و�م��  نتحكم  يتنا  ل  تجاه �عضنا البعض؟

. ومع ذلك، �عد املصا�حة ال  �عد �جار ما  عض ا�خالف بي��ما أواملغفرة من أخيھ �عد �نية صادقة،  ما، كما ب  رجل  قد يحدث أن يطلب

 
ً
ع�� الفور ألن هذا    يھ التخلص م��ابل يجب علمثل هذه األف�ار    يركز ع��هذا األخ. ال ينب�� لھ أن    حول ولديھ أف�ار سيئة    يزال مضطر�ا

 قدر   يتطلب األمر  الشر.  تذ�ارهو  
ً
 كب��   ا

ً
�شفي ��ض أن  من املف�� خطر.  املرء  قع  �ف�ار و نطاق هذه األ   يتسعمن ضبط النفس ح�ى ال    ا

الهياج  أف�ار االنتقام، ومع ذلك �سبب هذا ا�خالف ال يزال هناك �عض    ضد  أن يقاتلالغضب السابق و طلب املغفرة �� طر�ق الوصايا  

هو  العقل    واضطرابآخر،    والهياج ��يء آخر،  ��يء  أو الغضب هو    عصاب ، وفقدان األ الشر أو العداء هو ��يء  تذ�اراآلن    األخ.   ضد

 ��يء
ً
 آ  أيضا

ً
   خر. وسأقدم لكم مثاال

ً
 الذي  �خص  ال.  ع�� ذلك ل�ي تفهموا هذه النقطة تماما

ً
 . ا�حطب�شعل شرارة ع��    �شعل النار أوال

.  الشرارةتنطفئ  ما هو سبب مالحظة األخ؟ إذا تحملت ذلك،    عند هذه النقطة يبدأ ا�حر�ق.  ما.  أخ   يبد��ا  ما  ةمالحظالشرارة ��  هذه  

أقول �� املقابل؟" و" إذا لم يكن ير�د أن يز�ج�ي لم يكن ليقولها، و�جب أن    "ملاذا قال ذلك �� وماذا يجب أن   تفكر:ولكن إذا كنت ال تزال  

 
ً
أن�ي أود أيضا اللهبأنت  تضيف    كذا،هأن أز�جھ".    �عتقد  إ��  ، وتصنع �عض ، أو كمية صغ��ة من الوقودكمية صغ��ة من ا�خشب 

 �سبب اضطراب، وهو أمر الدخان 
ً
ل�ي تث�� القلب و��جعھ ع�� ال�جوم. وهذه  يغمر العقل باألف�ار واملشاعر او هذا مث�� للقلق،  .لعقلل ا

مرحلة قل القلب إ��  تني الوقاحة ��جعنا ع�� االنتقام من ال�خص الذي أغضبنا وهذا يصبح التسرع الذي يتحدث عنھ القد�س مرقس.  

 بواسطة، ولكن ا�خبث ال��ور عندما ت�ون أف�ار املرء موجهة نحو ا�خبث
ً
إذا  .لبالذي يجلب السالم إ�� الق رجاءالصالة وال ُيطرد �عيدا

جلب أي مش�لة أخرى. ح�ى لو تتو�يخ حاد من أخيك، يتم إخماد الشعلة الصغ��ة، كما قلت، قبل أن    بالتغا��ي عن قمت �عد ذلك  

 
ً
 ة زال صغ�� ت ال    ا ، أل���سرعة بنفسك  اوتر�د أن تتخلص م��  كنت من��جا

ً
البقاء هادئا القيام بذلك عن طر�ق  يمكنك  مع صالة ع��    ، 

التواضع. ولكن إذا كنت �سهب �� ا�حديث عن هذه املسألة وتؤجج قلبك و�عذب    أعمال  نم  عطوف  واحد  عملعن طر�ق  و   ،شفتيك

،  ،ا�جمر  تنفخ ��نفسك بأف�ار حول سبب قولھ �� هذا، وما يجب أن أقولھ لھ، فأنت  
ً
 دخانوتجلب    وتراكم وقودا

ً
من هذا التدفق من   .ا

   �شتعل القلب بنار  ختلطةاألف�ار والعواطف ا�
ً
غليان الدم ا�حيط    هوى هذا ال  يوسالقد�س باسيل  يدعو.  هوى هذا المع    تصبح عالقا

طفأ قبل أن يصبح  يُ . وهذا يجعلك، ما �عرف باسم، سريع االنفعال. ولكن ح�ى هذا االضطراب يمكن، إذا كنت ترغب �� ذلك، أن  بقلبك

 غضب
ً
�� أن ت�ون مضطر�ا  . إذا كنت �سمح لنفسك أن �ستمر 

ً
��  ، و ا ي��ال  نان لذلك مع اآلخر�ن، و الع  إطالقتبدأ  ت�ون مثل �خص 

   ، فإنكاملز�د من الن��ان   �التا�� �شعلالن��ان و   تؤججو   حارق ع�� لهب    با�حطب
ً
   ��ذه الطر�قة تصبح �خصا

ً
هذا هو بالضبط ما    .غضو�ا

��   حدثوقال "إذا  حيث ال يوجد مزاج حار ، فإن املشاجرة تموت".  عندما طلب منھ أن �شرح مقولة "  األنبا زوسيما�ان يتحدث عنھ  

 جرهذلك بإلقاء اللوم ع�� نفسھ و�ذالل نفسھ قبل أن يتم املرء يوقف  أنبداية ا�جدال، عندما ي�ون هناك دخان أول و�ضع شرارات، 

   إ�� املعركة والدخول �� مزاج ��يء، فإنھ سيب�� بالءً 
ً
 حسنا

ً
 فإنھ ي�ون   ، حمرار وجهھويعلو اال يقاتل،  ،  �� سالممن البقاء    . ولكن إذا بدال

تحو�ل ا�جزوع كما أنھ بنفس الطر�قة ال�ي يتم ��ا   ا�خشب ع�� النار ال�ي تزداد �خونة و�خونة ح�ى يصبح حر�ق كب��. رجل ي�وممثل 

لقي، ح�ى لو  جمر وتصبح مغطاة بالرماد ولكن ال تخرج لف��ة طو�لة  ا�ح��قة إ��
ُ
 ك،  عل��ااملاء    أ

ً
لف��ة طو�لة    الغضب ال�امن  ذلك أيضا

 يصبح حقد
ً
 املرء   يص�� عرق . و�النسبة للبقية، ما لم ا

ً
  دما

ً
  فلن ي�ون حرا

ً
؟ إنھ يو�ح لنا الفرق. ضع هذا �� اعتبارك. هنا  أترى  ".منھ أبدا
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 تصبح غضهو أن  ، ما  العص�ي   ، ما هو املزاج���يج األو�ال  هوسمعت ما  
ً
نظر كيف من �لمة واحدة يتم تحقيق الشر أ، وما هو العداء.  و�ا

،  أو مقابلة الشر بالشر ،  ، دون محاولة ت��ير نفسك أو التحدث مرة أخرى لرهيب؟ إذا كنت تلوم نفسك منذ البداية عندما يتم تو�يخكا

   يجعل�ي الذي  هذا هو السبب    من �ل هذه املشا�ل.  سوف تخلص
ً
 �ون صغ�� يعندما  و ،  الهوى ، عندما يأ�ي  أقول لك دائما

ً
 وضعيف  ا

ً
،  ا

   ،اقطعھ
ً
    �جرة �خمة  نما ي�ون اقتالعبي  ـي�ون اقتالع العشب الصغ�� ��يءويسبب لك الكث�� من املتاعب.    يتق��ى من أن    خوفا

ً
شيئا

 . ٢آخر

    
ً
 شيطان ا�جربال�خطة ا�خالق �� السماح لإل�سان بمحار�ة اإلغراءات و   �ان من املف��ض أن ت�ون الوظيفة ا�حقيقية للغضب وفقا

.  خعندما ينصب ع�� األ  يظهر الغضب كهوى   أمر طبي�� ولھ هدف طبي��.  ع�� أنھ�� البداية  �عرف  ن  وتجنب ا�خطيئة والشر: و�التا�� �ا

و�التا��، ال يمكن ألي أساس من أي نوع أن ي��ر ذلك. من املناسب أن �غضب من الشر، ولكن ليس ضد الرجل الذي يقع �حية لھ،  

فإن مصارعتنا ليست مع دم و�حم، بل مع الرؤساء، مع السالط�ن، مع والة العالم ع�� ظلمة هذا الدهر، مع الرسول: "   ألنھ، كما يقول 

الروحي الشر  السماو�اتأجناد   �� قائلة:    ".ة  القد�سة سين�ليتي�ا  يحارب  توصينا  أن  املرء  الذي   ا�خطيئة، وليس ضدضد  يجب ع�� 

 .مر�ض"هو من ليس املرض، و  بغضفلتيرتك��ا: "

باسيل       القد�س  ويش��  للغضب.  األساسية  األسباب   �� والفخر  الك��ياء  أن  املؤكد،  فمن  اآلباء  قالھ  ما  ع��  حكمنا  أن    يوسإذا  إ�� 

بل   تؤذينا،  ال�ي  ليست ��  للغضب هو    ك��ياؤنا"ال�لمات  الرئي��ي  العالج  أنفسنا".  لدينا عن  الذي  العا��  يثور ضدنا والرأي  الذي  هو 

   الوداعة والص�� من
ً
�جميع أمراض الروح وفقا ملعلم األمثال:   خالل الصالة. إن اللطف والص�� عالج ليس فقط للغضب، ولكن أيضا

 "الرجل اللطيف هو طبيب القلب".

   غزة  أسقفعلم دوروثيوس  يوا�حب والرحمة. و   حنو العطف وا�  بواسطة شفى  أن الغضب �ُ   أوغريس إ��القد�س  �ش��      
ً
: "حيثما  قائال

  اإلهانات لضغينة أن �سودا" باملثل، فإن من يرغب �� العثور ع�� شفاء سريع يجب أال يقبل توجد الشفقة وا�حب، ال يمكن للغضب وا

  افحسب، بل أن �س�� إل��
ً
ول�ي �شفى املرء من   . يت�ون من التواضعوأن �س�� إ�� تحملها. إن ال��ياق للغرور والفخر، كما سن�ى،  أيضا

يوحنا  لغضب هو عالمة ع�� �ل نوع من االف��اض، كما يالحظ القد�س  الغضب، يجب عليھ بالتا�� أن يكتسب التواضع. ولكن بما أن ا

   ��الدر 
ً
   فإن "تحو�لھ يتطلب تواضعا

ً
"كما هو ا�حال مع ظهور النور،    والغضب.   من الهياجأنفسنا    تنقيةالتواضع يقودنا إ��    طاملا أن   "كب��ا

 ؛  الظالم  ي��اجعف
ً
   وسلقد�س غريغور�". من جانبھ، كتب امرارة  غضب و �ل    يختفي�� عطر التواضع،    هكذا أيضا

ً
: "التواضع  الني��ي قائال

   الغضبلن يجد  ف،  باب الك��ياءهو أم لطف القلب. إذا قمت بإغالق  
ً
القد�س نيلوس هو أن "الصالة  إياه  وهناك عالج آخر �علمنا    ."مدخال

عندما    ،نفسمن ال  قابل لل��يجبأك�� قدر من القوة ل��دئة ا�جزء الالتسبيح  تمتع  ي�� بذرة غياب الغضب". من ب�ن جميع أش�ال الصالة،  

 
ً
مهتاجا األخ��  هذا  الغضب.    ي�ون  باسيل  �ش���سبب  أن   يوسالقد�س  "إ��  و��دئ    التسبيح:  السالم،  ويش��ي  هادئة،  الروح  يجعل 

 اضطرابات وت�خم األف�ار".  

العداء  ن اعتذاره  أ�� بداية هذا املؤتمر كنا نناقش الرجل الذي �عتذر ل�خص آخر ولكنھ يحمل �عض العداء تجاه أخيھ، وكنا نقول     

عن طر�ق  �خص ما    ھضايقرجل آخر، إذا  يوجد مثال ل، لكنھ لم يتغلب ح�ى اآلن ع�� الغضب �ش�ل عام.  قد شفي بواسطة اعتذاره

، ولكن إذا حدث أن  ا حدثلم �عد يحمل �� قلبھ أي ذكرى مل و   مع هذا ال�خص  م وصار �� سال ،  عتذر ثم تصا�حاو�عد ذلك االصدفة،  

، ولكن  ليس فقط عن الثا�ي  الشعور باإلهانة، و�بدأ ��  �يبدأ �� تذكر اإلهانة األو�فإنھ  ،  ام ، يقول شيئا آلخر، �عد بضعة أياألخ نفسھ

 
ً
ويش�ل   عن طر�ق الضمادة   جرحشفي ا��ُ   ، �عد مرور وقتثم  ضمادة.    ضع عل��امثل �خص لديھ إصابة و�  ي�ون هذا   عن األول.  أيضا

   ضعيفة   منطقة، ولكنھ ال يزال  ندبة
ً
تتلف �سهولة أك�� مقارنة ببقية ا�جسم وتبدأ ��   نطقة، فإن هذه املاعل��  و�ذا ألقى �خص ما حجرا

، أي أن تلتئم اإلصابة �سرعة كما هو ا�حال �� املثال    صا�حة.املعتذار و اال   ضمادة  وضع�ان لديھ جرح و   . فقدالن�يف. هذا ما حدث لھ

، وهذه �� ندبة ا�جرح ال�ي الشر �� قلبھ  تذ�ار يبدأ �� السيطرة ع�� استيائھ من خالل ا�حرص ع�� عدم التمسك بإنھ  شفى.  الغضب �ُ 

 تلتئم. لكنھ لم �ُ 
ً
ا�جلد ال�ي يمكن إزال��ا �سهولة وفتح ا�جرح بأكملھ    جودة ع��املو هذه �� الندبة    ال يزال لديھ �عض العداوة.ف  .شفى تماما

   مرة أخرى عن طر�ق ضر�ة طفيفة.
ً
   إنھ يتع�ن عليھ أن يبذل جهدا

ً
   قشرة ا�جرحح�ى �شفى    عظيما

ً
عر مرة أخرى وال يبقى و�نمو الش  تماما

  ل�خص الذيمباشرة من القلب ل  بأن يص��كيف يمكن ت�حيح ذلك؟    ال�ي �ان ف��ا ا�جرح �سهولة.  نطقة، بحيث ال يمكن رؤ�ة امل�شوه

هذه عالمة حقيقية ع�� الرحمة    .يتشفع عن أخيھ  بذلك  إنھومن األمثلة ع�� ذلك: "يا إل�ي، ساعد أ��، وساعد�ي بصلواتھ".    ضايقھ

 
 أو العداء. الحقد  –عظات دوروثیئوس أسقف غزة .   ۲
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حيث يوجد تنمو  األخرى أن    اءاألهو كيف يمكن للغضب و يتواضع من خالل توسلھ للمساعدة من خالل صلوات أخيھ.  وا�حبة، وهو  

املتواضعة  يقول األب زوسيالرحمة وا�حب، والطبيعة  الشر�رة �ل مخططا��م   ما:؟ وكما  أرواحھ  الشيطان وجميع  لو استخدم  "ح�ى 

 املاكرة لتعز�ز الشر، فإن �ل عملھ سي�ون عبث
ً
اعتاد واحد   ولن يتم جلبھ إ�� أي ��يء من خالل ذلك التواضع الذي أمرنا بھ املسيح".  ا

، ألنھ ما لم  أقولھبوضوح ما    افهمو   جاهد �� ذلك : "ال�خص الذي يص�� من أجل خصومھ هو رجل بال عداوة.  آخر من الشيوخ أن يقول 

من خالل التعليمات اللفظية   التمكن م��ا  ھهارة يمكن�علم م��  جاد    رجل  هل يوجد. ألنھ  فقط  ات�لمالمن خالل  ذلك  لن �ستوعب  ف�عمل  

 ينب�� عليھ  ال،  ك  وحدها؟
ً
   دائما

ً
   أن يبدأ بالقيام بذلك، والقيام بذلك �ش�ل غ�� �حيح، والقيام وال��اجع، ح�ى، شيئا

ً
   من خاللفشيئا

  ات �لمبال   أعظم حرفةتقن  ن  مثابرة يتعلم ا�حرفة �� ح�ن ينظر هللا ع�� عملھ وطبيعتھ املتواضعة، ويعمل معھ. وهل نر�د أن العمل بص�� و 

أن نتذكر  هللا  فليمنحنا  لدينا الوقت.    طاملا  �غ��ة  نجاهدأنفسنا و   ليتنا نحفظمكن ذلك؟  يخ��ة عملية من العمل؟ كيف    ةدون أي  فقط

 ونحافظ ع�� ما سمعناه، وأال ندع الشمس �غرب ع�� غضبنا.

 


