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  1األنبا موسى األسود
  

ام                         ات، فق ديدًا فى بعض األوق اًال ش ا قت ل بالزن قيل أن األب الكبير أنبا موسى األسود قوت
ـه           ال ل ى قاليتك     : ومضى إلى أنبا إيسيذوروس وشكا لـه حاله فق ى ال      . ارجع إل ا موسى إن ال أنب فق

م    ـه       . أستطيع يا معل ال ل سة وق ى سطح الكني ه إل ى الغرب   : فصعد ب ياطين   أنظر إل  فنظر ورأى ش
ال  زون للحرب والقت رين يتحف ـه . آثي ال ل م ق شرق : ث ى ال ر إل رين  . أنظ ة آثي ر ورأى مالئك فنظ

ال زون للحرب والقت ـه. يتحف ال ل م ق ذين  : ث ا ال ا، أم م محاربون ى الغرب ه تهم ف ذين رأي ك ال أولئ
م  أال نتشجع ونتقوى إذًا مادام مالئكة اهللا. رأيتهم فى الشرق فإنهم معاونونا     يحاربون عنا؟ فلما رآه

  .أنبا موسى فرح وسبح اهللا ورجع إلى قاليته بدون فزع
اقفة            : وقيل عنه    ا أنت   : "أنه لما رسم قسًا ألبسوه ثوب الخدمة األبيض، فقال لـه أحد األس ه

  .ليت ذلك يكون من الداخل آما من الخارج: "فقال". قد صرت آلك أبيض يا أنبا موسى
اقفة    يس األس ة أراد رئ ال للكهن ه فق ردوه   : "أن يمتحن ذبح اط ى الم ى إل ا موس اء أنب إذا ج

سة   : "فلما دخهل انتهروه وطردوه قائلين لـه     ". لنسمع ماذا يقول   ى خارج الكني ". أخرج يا حبشى إل
ست         : "فخرج أنبا موسى وهو يقول    د، وحيث أنك ل ا أسود الجل ون، ي ادى الل حسنًا فعلوا بك يا رم
  ".لناسبإنسان فلماذا تحضر مع ا

ة       : "أضاف أنبا موسى أخًا فطلب منه آلمة فقال لـه        : قيل   إمض واجلس فى قاليتك والقالي
  ".سوف تعلمك آل شئ

أخطأ أخ فى االسقيط يومًا فانعقد بسببه مجلس إلدانته وأرسلوا فى طلب أنبا موسى              : وقيل  
ال               ة وق اه قس المنطق م    : "ليحضره، فأبى وامتنع من الحضور فأت اء آله ام  ".  ينتظرونك  إن اآلب فق

ى المجلس                ره وجاء إل ه وراء ظه الوا         . وأخذ آيسًا مثقوبًا ومأله رمًال وحمل ذا ق اء هك ا رآه اآلب فلم
ا األب؟    : "لـه ال " ما هذا أيه د جئت                 : "فق اى وراء ظهرى تجرى دون أن أبصرها، وق ذه خطاي ه

  .فى شئفلما سمعوا ذلك غفروا لألخ ولم يحزنوه ". اليوم إلدانة غيرى عن خطاياه
ائلين                  روه ق ا موسى فنه وا أنب ذا      : "مرة أخرى انعقد مجلس وأرادوا أن يمتحن أتى ه اذا ي لم

ـه        . فلما سمع ذلك الكالم سكت    " النوبى هكذا ويجلس فى وسطنا؟     الوا ل : وعند انفضاض المجلس ق
  ".الحق إنى اضطربت ولكنى لم أتكلم شيئًا: "فأجابهم قائًال" يا أبانا؛ لماذا لم تضطرب؟"

ا                     ذ أن زار األنب صام أسبوع وتصادف وقتئ ن فى االسقيط أن ي وحدث مرة أخرى أن أعل
سيراً       . موسى أخوة مصريون     ًا ي م طبيخ تكوا           . فأصلح له دخان اش اطنون بجواره ال ا أبصر الق فلم

اً           : "لخدام المذبح قائلين   ائلين     . هوذا موسى قد حل الوصية إذ أعد طبيخ أنهم أولئك ق شيئة  : فطم بم
ه     الرب يوم    سبت سوف نكلم ام المجمع             . ال ا موسى أم الوا ألنب سبب ق وا ال سبت وعلم ان ال ا آ : فلم

  .أيها األب مسى، حقًا لقد ضحيت بوصية الناس فى سبيل إتمام وصية اهللا"
سه                             ال فى نف ة فى الصخرة ساهرًا فق ى االقام ا عزم عل وقيل أيضًا عن أنبا موسى إنه لم

شئ    : "فجاءه صوت يقول لـه   . هناآيف يمكننى أن أجد مياهًا لحاجتى ها         دخل ". ادخل وال تهتم ب . ف
ا      . وفى أحد األيام زاره قوم من اآلباء ولم يكن لـه وقتئذ سوى جرة ماء فقط               سيرًا، فلم فأعد عدسًا ي

ذا                  دخل وهك م يخرج وي دخل ث ى اهللا      .. نفذ الماء حزن الشيخ وصار يخرج وي وإذا . وهو يصلى إل
ه            . انت الصخرة   سحابة ممطرة قد جاءت فوق حيث آ        امتألت أوعيت ساقط المطر ف ا ت وسرعان م

ال   " لماذا آنت تدخل وتخرج؟    : "فقال لـه اآلباء  . من الماء  ابهم وق ائًال        : "فأج ى اهللا ق آنت أصلى إل
دك    شرب عبي اء لي دى م يس عن ان ول ذا المك ى ه ى إل ت ب ذى جئ ت ال ك أن ل . إن ت أدخ ذا آن وهك

  .وأخرج مصليًا هللا حتى أرسل لنا الماء
ماذا أصنع لكى أمنع أمرًا رديًا يتراءى لى دائمًا؟ فقال          : سأل أحد األخوة أنبا موسى قائالً     و  
  .إنك إن لم تصبح مقبورًا آالميت فلن تستطيع أن تمنعه: لـه الشيخ
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اك بيت خال من ميت       : وقال أيضاً    . مكتوب أنه لما قتل الرب أبكار المصريين لم يكن هن
ذا؟  : فسألوه قائلين  شيخ  ما معنى ه ال ال ا         : فق رك خطايان ا خطاة فلنحذر من أن نت ا آلن ا أنن إذا علمن

ى        وندين خطايا القريب ألنه من الجهل حقًا أن يكون إلنسان فى بيته ميت فيترآه ويذهب ليبكى عل
شر                       . ميت جاره  سان وال تفكر ب ع بإن سان وال تق اك أوًال، واقطع اهتمامك بكل إن فانظر إلى خطاي

  .ع النمام، وال تصدق آالم النميمة بخصوص إنسانعلى إنسان وال تمش م
من يحتمل ظلمًا من أجل الرب يعتبر شهيدًا، ومن يتمسكن من أجل الرب : وقال أيضًا

 .ومن يصر جاهًال من أجل الرب ُيَحِكمه الرب. يعوله الرب
ه     ومين حسب طلب ا ن ى أنب لها إل ود أرس ا موسى األس وال أنب ن أق ضًا م ضل : وأي ى أف إن

ل               خالصك   اطًال ب ى ال يكون تعبك ب امًال بمرضاته حت ك آ ًا أن يجعل بخوف اهللا قبل آل شئ طالب
رح        وًال من اهللا لتف ذى                    .. يكون مقب ذلك ال ر سروره، وآ ه آث اجر إذا ربحت تجارت ا نجد أن الت ألنن

ن   د أتق ه ق ك ألن ذى أصابه، وذل يًا التعب ال ه متناس ا ينبغى ازداد فرح ا آم تعلم صناعة إذا أتقنه ي
ه        . صنعة التى رغب فيها ال رح قلب أنه أن يف سها فمن ش ة صائنة لنف . ومن تزوج امرأة وآانت عفيف

ك فى سبيل                   ه وذل ه ضد أعداء ملك ومن نال شرف الجندية فمن شأنه أن يستهين بالموت فى حرب
ان         . مرضاة سيده  إذا آ ه ف ذى تعب من أجل وآل واحد من أولئك الناس يفرح إذا ما أدرك الهدف ال

دما                     األمر ه  ة اهللا عن دأت فى خدم كذا مع شئون هذا العالم الفانى، فكم وآم يكون فرح النفس التى ب
ا            تتمم خدمتها حسب مرضاة اهللا؟ الحق أقول لك إن سرورها يكون عظيمًا، ألنه فى ساعة خروجه
ة                       المة من سالطين الظلم د أقبلت س ة إذا أبصروها وق  من الدنيا تتلقاها أعمالها وتفرح لها المالئك
م          ة آله حاب الظلم ا أص ى به ذ يلتق ة، وحينئ ا المالئك سدها رافقته ن ج ت م نفس إذا خرج ألن ال

ا،              . ويمنعونها عن المسير ملتمسين شيئًا لهم فيها       أنهم أن يحاربوا عنه يس من ش ذ ل والمالئكة وقتئ
ة            رح المالئك ا تف ا بأعماله إذا تمت غلبته ذ  لكن أعمالها هى التى تحفظها وتستر عليها منهم، ف حينئ

ذا                    ويسبحون اهللا معها حتى تالقيه بسرور، وفى تلك الساعة تنسى جميع ما انتابها من أتعاب فى ه
  . العالم

ان القصير                      ذا الزم ا فى ه فسبيلنا أيها الحبيب أن نبذل قصارى جهدنا ونحرص بكل قوتن
شيا         دى ال ن أي ة اهللا م ص بنعم سانا نخل شرور ع ل ال ن آ ا م ا وننقيه صلح أعمالن ى أن ن طين عل

م                       الهم ألنه ا شئ من أعم م فين ان له ا إن آ شون أعمالن المتحفزين للقاءنا إذ أنهم يترصدون لنا ويفت
  . أشرار وليس فيهم رحمة، فطوبى لكل نفس ال يكون لهم فيها مكان فإنها تفرح فرحًا عظيمًا
ا ب               ا ليرحمن ام ربن دموع أم ه،  لذلك ينبغى لنا أيها الحبيب أن نجتهد بقدر استطاعتنا بال تحنن

ه               . ألن الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالفرح      تياق إلي إن االش ى اهللا ف شوق إل سنا ال ولنقتنى ألنف
ة الفضة    . يحفظنا من الزنى   سالم لننجو من البغضة     . ولنحب المسكنة لنخلص من محب . ولنحب ال

نفس   ن صغر ال ا م ك يحفظن روح ألن ذل ول ال صبر وط ى ال صة  . ولنقتن ة خال ل بمحب ولنحب الك
زم االتضاع في آل أمر وفى آل عمل            . نتخلص من الغيرة والحسد   ل ر    . لنل سب والتعيي لنتحمل ال

ة          . لنتخلص من الكبرياء     نخلص من الدينون الم      . لنكرم أقرباءنا فى آل األمور ل رفض شرف الع لن
ذب،                 . وآراماته لنتخلص من المجد الباطل       تخلص من الك دل لن سان فى ذآر اهللا والع ستعمل الل لن

دنس        لنحب ط  ا من                . هارة القلب والجسد لننجو من ال د خروجه ا عن النفس ويتبعه ه يحيط ب ذا آل فه
ال صالحة آى          . الجسد  دون أعم ه ب سلم وديعت ـه أن ي ة فال ينبغى ل ه بحكم ًا وعمل ان حكيم فمن آ

فلنحرص إذا بقدر استطاعتنا والرب يعين ضعفنا، ألنه قد عرف           . يستطيع الخالص من تلك الشدة    
  .قى، ولذلك وهب لـه التوبة مادام فى الجسدأن اإلنسان ش

اة              ذه الحي ك فى ه ستطيع أن نخلص      . ال تهتم بشئون العالم آأنها غاية أمل ك لن ال يكن   . وذل
  . ابغض آالم العالم آى تبصر اهللا بقلبك. لك رجاء فى هذا العالم لئال يضعف رجاؤك فى الرب
  .داوم الصالة آل حين ليستنير قلبك بالرب

  .اتعب جسدك لئال تخزى فى قيامة الصديقين. الة لئال تحزنإياك والبط
  .احفظ لسانك ليسكن فى قلبك خوف اهللا

  .اعط المحتاجين بسرور ورضى لئال تخجل بين القديسين وتحرم من أمجادهم
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  .ابغض شهوة البطن لئال يحيط بك عماليق
  .آن متيقظًا فى صالتك لئال تأآلك السباع الخفية

  .يحرمك من رضى الربال تحب الخمر لئال 
  .حب المساآين لتخلص بسببهم فى أوان الشدة

  .آن مداومًا لذآر القديسين آيما تأآلك غيرة أعمالهم
  .اذآر ملكوت السموات لتتحرك فيك شهوتها

  .فكر فى نار جهنم لكيما تمقت أعمالها
ن ت               ك فل ائر أعمال ًا عن س خطئ  إذا قمت آل يوم بالغداة، تذآر أنك سوف تعطى هللا جواب

  .البتة، بل يسكن خوف اهللا فيك
  أعد نفسك للقاء الرب فتعمل حسب مشيئته

اعة الموت ويبصر  ى س شدة ف وزك فتنجو من ال اذا يع ا واعرف م ا هن سك ه افحص نف
  .اخوتك أعمالك فتأخذهم الغيرة الصالحة

ل                  ل ق سك ب ق بنف ة  : اختبر نفسك آل يوم وتأمل فى أى المحاربات انتصرت وال تنث الرحم
سمة فى حياتك                     والع ال . ون هما من اهللا، ال تظن فى نفسك أنك وجدت شيئًا من الصالح إلى آخر ن

  .ألنك ال يمكنك أن تطمئن من جهة أعداءك" طوباى"تستكبر وتقول 
  .ال تثق بنفسك ما دمت فى الجسد حتى تعبر عنك سالطين الظلمة

ا ا                     دًا فتخف عنك حدتها، أم ار شجاعًا ج ا        ليكن قلبك من نحو األفك ا فإنه ذى يخاف منه ل
سوع                    . ترعبه فيخور  دام ي ستطيع الصالة ق ن ي آما أن الذى يفزع منها يثبت عدم إيمانه باهللا حقًا ول

  .سيده من آل قلبه مالم يسد على األفكار أوًال
  .الذى يريد آرامة الرب فعليه أن يتفرغ لطهارة نفسه من الدنس

  .إن آنا ملومين فذلك ألن الهزيمة دائمًا هى منا
  .من ينكر ذاته وال يظن أنه شئ فذلك يكون سالكًا حسب مشيئة اهللا

ك ألن خوف اهللا   . من تعود الكالم بالكنيسة فقد دل بذلك على عدم وجود خوف اهللا فيه             وذل
ه             وا الصالح           . هو حفظ وصون للعقل، آما أن الملك هو عون لمن يطيع دون أن يقتن ذين يري ا ال أم

ر  إنهم إذا عث يهم خوف اهللا ف شاط  وف ى ن م ف رتهم وه ا يقومون من عث ل سرعان م وا ال ييأسون ب
  .واهتمام أآثر باألعمال الصالحة

  .أهم أسلحة الفضائل هى إتعاب الجسد بمعرفة، أما الكسل والتوانى فيولد المحاربات
يم       ل الحك الزم الرج ام ي وب أن االهتم ه مكت شر، ألن زم ال د ه ة فق ة وهم ـه معرف ن ل . م

 .أما الذى يقهر أعداءه فإنه يكلل بحضرة الملك. رف بعد ما هو لخالصهوالضعيف الهمة لم يع
ة، ألن                        ا من الدينون د نج ة فق د بمعرف لو لم تكن حروب وقتال ما آانت فضيلة، ومن يجاه

 .هذا هو السور الحصين، أما من يدين فقد هدم سوره بنقص معرفته
ى أن داخل   من يهتم بضبط لسانه يدل على أنه محب للفضيلة، وعدم ضبط ا         للسان يدل عل

 .صاحبه خال من أى عمل صالح
دل                  ه ي ا القاسى القلب فإن ة، أم ى المحب ا سيكون وترشد إل الصدقة بمعرفة تولد التأمل فيم

 .على انعدامه من أى فضيلة
 .الحرية تولد العفة ومكابدة الهموم تولد األفكار
 .قساوة القلب تولد الغيظ، والوداعة تولد الرحمة

 . هو بغض التنعم، ونسك الجسد هو العوزنسك النفس
  . سقطة النفس هى مكابدة الهموم، وتهذيبها هو السكوت بمعرفة
  . الشبع من النوم يثير األفكار وخالص القلب هو السهر الدائم

  . النوم الكثير يجعل الذهن آثيفًا مظلمًا والسهر بمقدار يجعله لطيفًا نيرًا
  .ر فى الكالم الباطلمن ينام بمعرفة فهو أفضل ممن يسه

  .النوح يطرد جميع أنواع الشرور عند ثورانها
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ـه              د ل اس فيول د الن ا تمجي ـه التواضع، أم د ل ك يول إن ذل إذا تقبل اإلنسان الزجر والتوبيخ ف
  .البذخ وتعاظم الفكر

  . حب اإلطراء من شأنه أن يطرد المعرفة
ة ت              شهوات، وشهوة األطعم االت     ضبط شهوة البطن يقلل من تأثير ال ز واالنفع وقظ الغرائ

  .واالمتناع منها يقمعها
  .زينة الجسد هزيمة للنفس ومن يهتم بها فليست فيه مخافة اهللا

  .ذآر الدينونة يولد فى الفكر تقوى اهللا، وقلة خوف اهللا تضل العقل
  .السكوت بمعرفة يهذب الفكر وآثرة الكالم تولد الضجر والهوس

  .، واالنهزام لها يدل على نقص المعرفةقهر الشهوة يدل على تمام الفضيلة
م                        م يظل الم واالختالط به ات وحديث أهل الع نفس من المحارب مالزمة خوف اهللا يحفظ ال

  .النفس وينسيها التأمل
  .محبة المقتنيات تزعج العقل، والزهد فيها يمنحه استنارة

ه             ا علي ا يثيره اره ومن يكتمه ر بأفك سان أن يق ر ب   . صيانة اإلن ذى يق ا ال ا    أم د طرحه ا فق ه
  .عنه

. آمثل بيت ال باب لـه وال أقفال يدخل إليه من يقصده، آذلك اإلنسان الذى ال يضبط لسانه                
ه                     ال إلي سد القلب إذا م ذى يف ا  . وعلى مثال الصدأ الذى يأآل الحديد آذلك يكون مديح الناس ال وآم

سد ثمر الرا              ه      يلتف اللبالب على الكرم فيفسد ثمره، آذلك السبح الباطل يف ر حول ا  . هب إذا آث وآم
  .يفعل السوس فى الخشب آذلك تفعل الرذيلة فى النفس

  .تواضع القلب يتقدم الفضائل آلها وشهوة البطن أساس آل األوجاع
  .الكبرياء هى أشساس الشرور آلها والمحبة هى مصدر آل صالح

سه   سه بنف سان نف ا هى أن يزآى اإلن ل آله ى س . أشر الرذائ سلك ف ه ي الم، ومن ينكر ذات
  .والذى يعتقد فى نفسه أنه بال عيب فقد حوى فى نفسه سائر العيوب

ة جسمه يخجل فى                           اون بعف ذى يته ه، وال زعج قلب الم ي ه بحديث أهل الع الذى يخلط حديث
  .صالته

  .محبة أهل العالم تظلم النفس واالبتعاد عنهم يزيد المعرفة
  .محبة التعب عون عظيم وأصل الهالك هو الكسل

   لئال يمتلئ قلبك أشباحًا خفيةاحفظ عينيك
  .من ينظر إلى امرأة بلذة فقد أآمل الفسق بها

ك                      ئال تجمع ل ة، احفظ سمعك ل ه خفي د دنت ئال تكون ق إياك أن تسمع بسقطة أحد اخوتك ل
  .حزنًا فى ذاتك

  .أحرى بك أن تعمل بيديك ليصادف المسكين منك خبزه، ألن البطالة موت وسقطة للنفس
ي  صالة ص ة ال سبىمداوم ن ال ذآر    .. انة م ن يت ة، وم بته الخطي د س يًال فق وانى قل ن يت وم

ا                       ك به ه يهل ا فإن ر به اه ويق ذآر خطاي ذى ال يت ا ال رًا، أم ا ال يخطئ آثي ر   . خطاياه ويقر به ذى يق ال
ة            ول       .. بضعفه موبخًا ذاته أمام اهللا فقد اهتم بتنقية طريقه من الخطي ذى يؤجل ويق ا ال ك   : "أم دع ذل

  .ح مأوى لكل خبث ومكرفإنه يصب" لوقته
  .ال تكن قاسى القلب على أخيك فإننا جميعًا قد تغلبنا األفكار الشريرة

  .إذا سكنت مع أخوة فال تأمرهم بعمل ما، بل اتعب معهم لئال يضيع أجرك
ارة     م حق ين له نهم، وب ك م ل ذل ارفض آ بس ف شرب والل ل وال شياطين باألآ ك ال إذا قاتلت

  .ذاتكفينصرفوا عنك
  .ك الزنى فاقتله بالتواضع، والجأ بنفسك إلى اهللا فتستريحإذا حسن ل

ار عن                          ستريح، وإن جاءتك أفك د الموت فإنك ت ه بع ذآر نتانت ال جسد فت إن حوربت بجم
سان                النساء فاذآر أين ذهبت األوليات منهن وأين حسنهن وجمالهن، وآل هذه األمور يختبرها اإلن

ال    ه وهى    باإلفراز ويميزها، ولن يأتينا اإلفراز م تقن أسباب مجيئ ز الراهب،     : م ن ه آن سكوت ألن ال
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ضاع،           د االت وف يول وف، والخ د الخ اء يول اء، والبك د البك سك يول سك، والن د الن سكوت يول وال
صحة      نفس ال د لل ة تول ة، والمحب د المحب ر يول د النظ يكون، وبع ا س ل فيم صدر التأم والتواضع م

م اإلن ذ يعل راض، وحينئ قام واألم ة من األس وتالخالي ه للم د ذات دًا من اهللا فيع يس بعي ه ل .. سان أن
ه    اس وال يدين ن الن د م تم بأح ه أال يه ا، علي ات آله ذه الكرام د إدراك ه ذى يري صلى . فال ا ي وآلم

ـه آل                    ة اهللا تهب ل إن نعم الم ف ذا الع بغض ه ه، وي ا من تكشف لـه األمور التى تقربه من اهللا فيطلبه
  .صالح

سان          ه ال                   لذلك اعلم يقينًا أن آل إن الم فإن ذا الع ل ه شرب بال ضابط ويحب أباطي يأآل وي
  .يستطيع أن ينال شيئًا من الصالح بل ولن يدرآه، لكنه يخدع نفسه

ائر األوجاع ويطرد خوف اهللا                     ر س ه يثي نعم فإن إن آثرت أن تتوب إلى اهللا فاحترز من الت
  . من القلب، اطلب خوف اهللا بكل قوتك فإنه يزيل آل الخطايا

ن     ال تحب ا ستريحًا م سك م ت نف سد إذا رأي أمن للج دنيا، ال ت ذه ال ى ه ت ف ا دم ة م لراح
ة عسى             أة بخداع ومخاتل ور فج المحاربات فى أى وقت من األوقات، ألنه من شأن األوجاع أن تث

ا  شقية ويختطفونه نفس ال داء ال اجم األع ذ يه تحفظ وحينئ سهر وال سان عن ال وانى اإلن ذلك . أن يت ل
  ".اسهروا ":يحذرنا ربنا قائًال

  .لـه المجد الدائم إلى األبد آمين
  : وله أيضًا أقوال فى الفضائل والرذائل

ضجر يطرد خوف اهللا  ل وال ع الرذائ ا . خوف اهللا يطرد جمي ة يجب اقتناؤه ذه األربع فه
  "الرحمة ـ غلبة الغضب ـ طول الروح ـ التحفظ من النسيان"

سجود قلبى ـ    : "اآلتيةالعقل محتاج فى آل ساعة إلى هذه األربعة فضائل  الصالة الدائمة ب
  ". محاربة األفكار ـ أن تعتبر ذاتك خاطئًا ـ ال تدن أحدًا

شاب     اموس اهللا ـ        : "هذه الفضائل األربعة هى عون الراهب ال ذ فى آل ساعة فى ن الهذي
  "مداومة السهر والنشاط فى الصالة ـ أن ال يعتبر نفسه شيئًا

يا تة أش نفس والجسد س دنس ال ا ي ظ ـ        : "ءمم ال تحف ين ب ال العين دن ـ إهم ى الم المشى ف
  ".التعرف بالنساء ـ مصادقة الرؤساء ـ محبة األحاديث الجسدانية ـ الكالم الباطل

ى الزنى      ؤدى إل ة ت ذه األربع ة واللعب ـ                : "ه وم ـ البطال شبع من الن شرب ـ ال األآل وال
  ".التزين بالمالبس

  ".يق ـ االزدراء به ـ حسده ـ سوء الظن بهمقت الرف: "هذه األربعة مصدر ظلمة العقل
ه فى أن        : "بأربعة أمور يتحرك فى اإلنسان الغضب ام الهوى ـ محبت األخذ والعطاء ـ إتم

  ".يعلم غيره ـ ظنه فى نفسه أنه عاقل
ه     : "وهذه األربعة تقتنى بصعوبة ين عيني البكاء ـ تأمل اإلنسان فى خطاياه ـ جعل الموت ب

ى   "أخطأت"ـ أن يقول فى آل أمر        سوع              ". ، اغفر ل ا ي ة ربن ه يخلص بنعم فمن يحرث ويتعب فإن
  .المسيح

  :وله أيضًا
صة؛ سارع                       ة خال ى المسيح بتوب دم إل ارجع وتق ة ف أيها الحبيب، ما دامت لك فرصة التوب

  .قبل أن يغلق الباب فتبكى بكاًء مرًا، فتبل خديك بالدموع بدون فائدة
رع  ق، اس ل أن يغل اب قب ب الب د  اجلس وترق ا يري سيح إلهن إن الم ة، ف ى التوب زم عل  واع

ك    . خالص جميع الناس وإتيانهم إلى معرفة الحق       د     . وهو ينتظرك وسوف يقبل ى األب ـه المجد إل ل
  .آمين

  :من أقوال أنبا بيمن
  لماذا تقاتلنا الشياطين يا أبى؟ : سأل أحد اآلباء أنبا بيمن قائًال  

ة التى هى              الحقيقة أن الشياطين    : أجاب الشيخ قائالً   ا الردي تمم ميولن ال تحاربنا إال عندما ن
انا    ا برض زم أمامه ا، فنه ى تحاربن ياطيننا الت ة ش ت   . بالحقيق ن آان ع م رف م ئت أن تع ا إن ش أم

 ".مع أنبا موسى وأصحابه: "الشياطين تصارع قلت لك


