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التفّهم لدى اآلباء
إعداد أسرة التراث األرثوذكسي

 يجب أن نتعلم التفهم في تعاملنا مع اآلخرين ألن موقفنا هو مرآة تكشف حقيقتنا. ال ينبغي أن ننسى أن الجباة
نينما الكتبة والفريسيون السسذين أدانسسوهم لم يتوبسسوا. لسسسنا فيوالعاهرات تابوا وخلصوا،    لنكسسون قضسساة علىُمعيَّ

  السسذي سسسيديننا جميعسسًا بحسسسب أعمالنسسا في،اآلخرين. يعود هذا الدور حصريًا إلى ربنا ومخلصنا يسوع المسسسيح
 مجيئه المجيد. لذلك ال ينبغي لنا أن نعتقد أننا نعرف مستقبل إخوتنا من البشسسر. بسسل علينسسا أن ننظسسر إلى أنفسسسنا

ونكون قضاة صارمين على ذواتنا ومتسامحين مع اآلخرين.
  وليس،فقط بالمثال المقسسدس المشسسِرق وبالكلمسسات الطيبسسة والقناعسسة يمكننسسا مسسساعدة أصسسحاب النوايسسا الحسسسنة

 بالكلمات السيئة والتمثيل المسرحي. بدالً من أن نهتم بأخطاء اآلخرين، نكون أفضسسل حسساالً إذا حاولنسسا اكتشسساف
 فضائلهم، والتي غالبًا ما تكسسون مخفيسسة. يجب أن نعمسسل على جمسسع األحجسسار الكريمسسة السستي نمّيزهسسا في فضسسائل

 ون في نفايات البؤس البشري. نحن مدعوون إلى أن نقّلسسد النحسسلينقبجامعي قمامة من أن نكون اآلخرين، بدالً 
الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة، بدالً من الذباب الذي يكتفي بالقذارة.

 يالحظ القديس باسيليوس الكبير أن األشخاص الذين يهتمون باستمرار بالفساد والشر وآثام اآلخرين هم مثسسل
 النسور التي تطير فوق المروج واألماكن العطرة الجميلة، لكنها تكون في عجلسسة من أمرهسسا للوصسسول إلى الجثث

المتعفنة.
 قبل أن نحكم على اآلخرين، يجب أن نضع في اعتبارنا مصافي سقراط الثالثة: هل ما نقوله صحيح وضسسسروري
 ومفيد؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فعلينسسا أن نلسستزم الصسسمت ونصسسلي إلى اهلل طسسالبين الرحمسسة، ألنسسه إذا التفت إلى

  أنسسه بال لسسوم. وبالمثسسل، ال ينبغي أن ننسسسى تعليم القسسديس بسسولس عن أناالدعسساءما من أحد يسسستطيع فخطايانا، 
 . ْيٍء ِبُر َعلَى كُسسلِّ شسسَ ْيٍء، َوَتصسسْ ُق كُلَّ َشْيٍء، َوَتْرُجو كُسسلَّ شسسَ َتْحَتِمُل كُلَّ َشْيٍء، َوُتَصدِّ )المحبة دائمًا:  ”. (   كورنثسسوس1) .”ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع ُرِبْصَتَو ،ٍءْيَش َّلُك وُجْرَتَو ،ٍءْيَش َّلُك ُقِّدَصُتَو ،ٍءْيَش َّلُك ُلِمَتْحَت"

7:13.).
 كما يشارك علماء اآلثار في ترميم اآلثار القديمة إلعادتهسسا إلى مجسسدها السسسابق، يجب أن نوظسسف حياتنسسا الطيبسسة

امي نقلّسسدّنوالمسيحية الفاضلة وكلماتنسسا اللطيفسسة السسستعادة وإعسسادة تأهيسسل الحطسسام البشسسري من حولنسسا. ال   رسسسّ
ْقل لنقّلدّنالكاريكاتير الذين يبالغون في األشياء لكي يسخروا منها؛ بدالً من ذلك،    الذي يمارسه الرسام الذيالصَّ

ح  األشياء ليجعلها أجمل.ينقِّ
 تمامًا كما تحتاج إلى الملح لصنع الخبز المناسب، أنت بحاجة إلى المحبة مع الفضسسائل. بسسدون المحبسسة ال يمكنسسك

 إلى ذروة يمتلكونهتطبيق الفضائل، ألن كسسل فضسسيلة تتعسسزز بالمحبسسة والتواضسسع. فمن جهسسة، يرفسسع التواضسسع َمن 
 اإلنجازات العظيمة. أما من الجهة األخسسرى، فسسإن المحبسسة تبقيهم راسسسخين حيث هم وتمنعهم من السسسقوط. لسسذا،

. القديس إفثيميوس .(فلنجاهْد بكل قوتنا الكتساب المحبة، حتى ال يأخذنا أعداؤنا أسرى  (
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 ،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * حياتنا وموتنا يعتمدان على أخينا. ألننا إذا انتصرنا على أخينا أو أختنا فإننا نكسب اهلل. وإذا فضحنا أخانا،
. القديس أنطونيوس الكبير .(فهذه خطيئة ضد المسيح  (

 محبة أخيهم بالشعور في أرواحهم بقوة بالمحبة تجاه اهلل، فإنهم في نفس الوقت يبدؤون ب،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * عندما يبدأ الناس
بشعور روحي.

،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * بحسب القديس ديادوخوس فوتيكي، ال يستطيع أحد أن يحب أو يؤمن حقًا إذا كان ضميره يضايقه.
هلل إذا ك .( من المستحيل أن نقتني محبة راسخة  (  نحتفظ بموقف عدائي تجاه أي شيء أرضي.نا،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح *

 ،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * بحسب القسسديس بسسولس، إذا اقتسسنى النسساس كسسل مسسواهب السسروح، لكن لم يقتنسسوا المحبسسة، فال نفسسع لهم. يخبرنسسا
القديس مكسيموس المعترف أن علينا أن نعمل بجد كبير الكتساب المحبة.

ال تتجاهل محنة قريبك، ولكن ليهتم ) .”ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع ُرِبْصَتَو ،ٍءْيَش َّلُك وُجْرَتَو ،ٍءْيَش َّلُك ُقِّدَصُتَو ،ٍءْيَش َّلُك ُلِمَتْحَت" يقول القديس يوحنا ذهبي الفم:    كل واحد منكم بخطف قريبه من فمَّ،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح *
. ) .”ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع ُرِبْصَتَو ،ٍءْيَش َّلُك وُجْرَتَو ،ٍءْيَش َّلُك ُقِّدَصُتَو ،ٍءْيَش َّلُك ُلِمَتْحَت"الشيطان

 ،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * يعلمنا األب كاسيانوس أنه عندما ال نتمكّن من محبة اهلل، فإن الصوم واليقظة والفقر وقراءة الكتاب المقدس
أكثر احترامًا. تجعلنالن 

 ،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * يؤكسسد القسسديس يوحنسسا السسسلمي أنسسه إذا كنسسا نفتقسسر إلى المحبسسة، أي أننسسا ال نحب اهلل وال إخوتنسسا وأخواتنسسا
المسيحيين، فاإليمان والرجاء ال قيمة لهما.

 ،اناخأ انحضف اذإو .هللا بسكن اننإف انتخأ وأ انيخأ ىلع انرصتنا اذإ اننأل .انيخأ ىلع نادمتعي انتومو انتايح * يعّلم القديس ديمتري روستوف أن محبة المؤمنين هلل باطلة إذا كسسانت مماثلسسة لمحبسسة األخ، ألننسسا ال نسسستطيع
مًا أكثر من أي مخلوق. مساواة الخالق بالمخلوق. ينبغي أن تكون محبة اهلل كما يكون الخالق محبوبًا ومكرَّ
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