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üe§ëk
 يـا   إىل العظيم يف القديسني قيثارة الروح القديس مار أفرآم        

من تركت العامل منذ ستة عشر قرناً إىل احلياة األبدية، بعـد أن             
جاهدت اجلهاد احلسن وأكملت السعي وحفظت اإلميان وأخرياً        

   ).٧: ٤يت ٢( وضع لك إكليل الرب 
يا من كنت دائم التبكيت لنفسك على خطاياك بـدموع          
كثرية، يا من كنت مثاالً إلنكار الذات واالتـضاع، والـصرب           

  .مال، والدفاع عن اإلميان املستقيم الذي لألرثوذكسيةواالحت
إليك أهدي هذا القليل من الكثري الذي لك، يا من تركت           

  .لنا أقوالك الثمينة فكنت وما زلت سراجاً يضيء لكثريين
بل وأهدي هذا إىل آبائي وإخويت وإىل كل من يتـوق إىل            

  .حياة القديسني
  .وإلهلنا اد الدائم إىل األبد آمني

  القمص الراهب  
  مسعان السرياين  

  برية شيهيت
   ش١٧٠٣ أبيب ١٥
   م١٩٧٨ يوليو ٢٢

  تذكار نياحة مار أفرآم السرياين



 }٨{

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني
  تقدمي

مار أفرآم السرياين من كبار قديسي الكنيـسة الـسريانية          
خر القرن  ترهب وعاش يف سوريا يف أوا     . األرثوذكسية الشقيقة 

الرابع امليالدي، وكان راهباً زاهداً عابداً متقشفاً، كمـا كـان           
كاتباً بارعاً وشاعراً روحياً ملهماً، عاش بعض الوقت يف بريـة           
شيهيت مبصر يتعلم من رهباا وذلك بعـد أن زار القـديس            
العظيم األنبا بيشوي يف مغارته املوجودة حىت اآلن بدير السريان،          

لرمال أمام املغارة، ولكي يظهر اهللا قداسته منا        وغرس عكازه يف ا   
العكاز وأورق وأزهر وأمثر وصار شجرة كـبرية مـا زالـت            
موجودة يف دير السريان بربية شيهيت مبصر ومن معامل الدير اليت           
يزورها الناس من مصريني وأجانب وأحياناً يأخذون من زهرها         

هنـدي  الذي يشبه الكركديه أو من مثرها الذي هـو التمـر            
ويستعملونه كمشروب ساخن إلزالة بعض أمـراض اجلهـاز         

  .اهلضمي
كان املتنيح القمص مسعان السرياين قد مجع وبوب بعـض          
أقوال القديس مار أفرآم السرياين مع كتابة سريته يف هذا الكتاب 

 ١٩٨٧الذي أمساه سرية وأقوال مار أفرآم السرياين ونشره سنة          
  .أي منذ عشرين سنة تقريباً

 }٩{

اآلن نعيد نشره لفائدة أبناء الكنيسة ملا فيه من سرية عطرة           و
  .وأقوال نافعة للسائرين يف طريق الفضيلة

نرجو أن يستفيد من هذا الكتاب كل من يقـرأه بعمـق            
بشفاعة سيدتنا كلنا وفخر جنسنا القديـسة الطـاهرة مـرمي           
وصلوات قيثارة الروح ومعلم املسكونة القـديس مـار أفـرآم       

لوات أبينا املكرم البابا األنبا شنوده الثالث معلم هذا السرياين وص
  .اجليل

  ،،وإلهلنا اد إىل األبد آمني،
@ @úbnß@bjãþa@ @

א   א

  ٢٠٠٦اخلماسني املقدسة 



 }١٠{

ôèfñ Úe çi Ïg ‰f´ ñ§ÔÚe ö
القديس مار أفرآم السرياين هو ذلك الناسك، العابد، رجل         

. والدموع، إنه الكاتب الشهري، املعلم الروحاين     اإلميان والصالة   
وقد لُقب بقيثارة الروح، املعلم نيب السريان إنه من مشاهري آباء           

  .الكنيسة األرثوذكسية اجلامعة الرسولية
  أفرامي، وأفرامي وهو كلمة عربيـة معناهـا     أيضاً  يلقب  أفرآم  

  ).١(" األمثار املضاعفة " 
وأبانا أنبـا   :  القداس اإلهلي  تذكره الكنيسة القبطية يف جممع    

، كما تذكره أيضاً يف جممع      )٢(برسوما وأفرآم وماروتا السريان     
يا أنبا  ... أطلبوا  ) ٣(القديسني بالتسبحة اليومية مبا معناه عربياً       

  .برسوما وأفرامي ويوحنا ومسعان ليغفر لنا خطايانا
 – ٣٠٦( ولد مبدينة نصيبني قبل حكم قسطنطني الكـبري         

فهو أصالً سرياين من بالد سوريا، كما تفيـد بعـض           )م  ٣٣٧
  .املصادر أنه كان قصري القامة

                                                           

 .٩٠ ص ١قاموس الكتاب املقدس ج  )١(
م ١٩٠٢خوالجي الثالثة قداسات للقمص عبد املسيح املـسعودي          )٢(

 .٣٦٠ص 
 .األبصلمودية السنوية )٣(

 }١١{

: ولد من أبوين مسيحيني، ونشأ نشأة صاحلة لـذا يقـول          
ن ولداين حـسب    يعلمت عن املسيح مبكراً بواسطة والدي اللذ      

  .)١ (اجلسد ودرباين يف خمافة الرب
  :روحانيته

راً لذاته، يهرب من    كان متواضعاً رغم نبوغه وعبقريته، منك     
وقد حاول القديس باسيليوس الكبري أن يرمسه قساً        . اد الباطل 

  .لكنه اعتذر يف اتضاع ومسكنة متعلالً بكثرة خطاياه
ورجل الدموع كما يقول عنه     كان حمباً للمسكنة الروحية،     

كما أن التنفس ضروري    " القديس غريغوريوس أسقف نيصص     
 كل البشر، كذلك كانت الدموع      لإلنسان بل وظاهرة طبيعية يف    

ار أفرآم، فلم حيدث أن شوهدت عيناه يف حلظة ما غري           بالنسبة مل 
ممتلئة دموعاً على خطاياه، كما نقـرأ ذلـك يف الكـثري مـن              

  .)٢(ميامره

                                                           

التربية يف الصغر تشبه بذرة إن تعهدها الزارع تصبح شجرة ضخمة           )١(
  .مار كثريةتأيت بث

 طبعة ديـر    – للقديس مار أفرآم     ١٩٦١عن ميمر امليالد ايد سنة       )٢(
 .السريان



 }١٢{

كان وديعاً عاش عيشة التجرد والزهد يف القنية، حىت أنه مل           
 الـيت   يكن له ما يعطيه، لكن كان يتمم فضيلة الرمحة مبواعظـه          

  .طاملا فتحت خزائن األغنياء
لصلوات واألصوام بل وكان يف سـهر روحـي         اكان دائم   

ويقظة مستمرة ولذا أكمل السرية املالئكية جبهاده املتواصل طيلة         
  .حياته

تتلمذ يف سن مبكر للقديس مار يعقوب أسقف نـصيبني،          
  .فأحبه وأبقاه معه وجعله معلماً ملدينة نصيبني معه

ا توجه القديس مار يعقوب إىل مدينة نيقيـة         وقيل أنه عندم  
هذا وقد  .  صحبه معه  ٣٢٥حلضور امع املسكوين األول سنة      

عاصر األساقفة الثالثة الذين خلفوا مار يعقوب، وسرعان مـا          
حاز شهرة واسعة لغزارة علمه الروحاين، وغريته على العقيـدة          

  .عه النسكيراألرثوذكسية، وو
  :احتماله وصربه الكثري 

عرض القديس مار أفرآم لتجارب كـثرية فكـان مثـال           ت
االحتمال والصرب والوداعة ونورد هنا أهم التجارب اليت جاز ا          

  :يف بلدة نصيبني بإجياز

 }١٣{

فقـد  . حسده الشيطان على منوه الروحي، وحمبة اجلميع له       
كان خادم الكنيسة الذي يدعى أفرآم أيضاً قد أفسد عذراويـة           

ولقنها أن تقول مىت كُشف أمرهـا أن        بنت أحد رؤساء املدينة،     
  .القديس مار أفرآم هو الذي أخطأ معها

فلما كُشف أمرها أسرع والدها إىل مار يعقوب األسـقف          
فأحضر القديس ووخبه أما هو فلم يدافع عن نفسه، بل قـال يف             

  .تذلل يا أيب اغفر يل
وملا وضعت الصبية مثرة خطيتها، محله والدها لألسـقف،         

أخطأت يا  "  مار أفرآم وقال يف تذلل وانسحاق        فأحضر القديس 
، وأيضاً كان يبكي ويقول للشعب أطلبوا       "أيب أسأل أن تغفر يل      

  ).١(هلذا كثرياًفدهش الشعب . عين يا إخويت لكي يغفر يل الرب
 الشعب كله قد أُعثر بسببه، فبعد القداس        أنوبعد أيام رأى    

لـصعود إىل   اإلهلي طلب القديس إىل األسقف أن يسمح لـه با         
بالكنيسة، فصرح له، وللحال رفع األنبا       Amvon) ٢(األمفون  

   وقال للطفـل عالأفرآم الطفل بيمينه إىل املذبح وصرخ بصوت     
"  ؟   أناشدك أمام مذبح اهللا احلي، قل احلق مـن هـو أبـوك            " 

                                                           

 .١م عدد ١٩٦٦عن جملة الكرازة سنة  )١(
كلمة يونانية وهو عبارة عن مكان مرتفع بالكنيسة يصعد إليه بعدة            )٢(

 .درجات ويستخدم كمنرب للوعظ



 }١٤{

!!.  وقال أفـرآم خـادم الكنيـسة       )١ ( فمه فللحال فتح الطفل  
ون ويطلبون أن يغفـر     فتعجب األسقف والشعب، وكانوا يبك    
  .هلم، مث مات الطفل لوقته يف تلك الساعة

  :حياته يف مدينة الرها 
 ٣٢٨لقد حاصر الفرس نصيبني ثالث مرات يف الفترة من          

م وأخرياً سلمت هلم ائياً مبوجب معاهدة صلح عقدت         ٣٥٠ –
بني سابور ملك الفرس، واإلمرباطور البيزنطي جوقيان عقـب         

سابق جلوقيان، فلما آلت نصيبني إىل الفـرس        هزمية اإلمرباطور ال  
هجرها سكاا املسيحيني، وهكذا مار أفرآم اسـتقر أخـرياً يف           

 مدينة التعليم األوىل يف سـوريا       وقتالرها اليت غدت يف ذلك ال     
  .م٣٦٣وكان ذلك حوايل عام 

 اهللا أن يرشـده     من طلب   ويف طريقه من نصيبني إىل الرها     
اقترابه من املدينـة صـلى إىل اهللا أن         ويدبر حياته املقبلة، وعند     

يرسل له من ينتفع منه بكلمة، فكان أول من قابله هـو امـرأة              
شريرة، وملا الحظ أا حتدق إليه بشدة، قال هلا أيتها املرأة أمـا             
تستحني أن تتفرسي يفَّ هكذا؟ فأجابت قائلة إن املرأة أُخـذت           

، أمـا   منهمن الرجل فيحق هلا أن تتفرس يف أصلها الذي أُخذت    
الرجل فقد أُخذ من التراب فينبغي له أن يتفرس يف أصله الـذي             

                                                           

)١( ظهر اهللا براءة قديسهكان الطفل رضيعاً ال يتكلم، لكن نطق لي.  
 }١٥{

فشكر القديس مار أفرآم اهللا ألنه تعلم شيئاً نافعاً لـه،           . أُخذ منه 
  ).١(حىت من هذه املرأة الشريرة 

التحق مار أفرآم بعمل متواضع يف تلك املدينـة فاشـتغل           
آنـذاك،  رة  حارس حلمام من احلمامات العامة اليت كانت منتش       

كما قيل أنه اشتغل عامالً أجرياً عند احد النـاس إذ مل يكـن              
يعرف صناعة خاصة يف تلك الفترة، وكان باقي وقته يقضيه يف           
تبشري الوثنيني وتعليمهم الكتب املقدسة، إذ كان عددهم كبرياً         

  .يف تلك املدينة

   :)٢(يف مدينة الرها تعرض القديس لتجربة أخرى 

كن مقابله امرأة حرك الشيطان قلبـها       كانت تسكن يف مس   
بفكر شرير حنوه، فقابلته ذات مرة وسألته إن كان حمتاجاً لشيء           
فأجاا إين أحتاج بعض من الطوب وقليل من الطـني ألسـد            
الطاقة اليت بيين وبينك، وغضبت املرأة من تلك اإلجابة اجلافـة،           

ـ           اهر وتوعدته بالتشهري إن مل يطاوعها ويفعل معها الـشر، فتظ
القديس باملوافقة على شرط أن تتمم فعلتها هذه يف سوق املدينة،           

                                                           

 .اتضاع القديس هو الذي جعله يستفيد من كل ما يقابله )١(
لقد كان حامالً الصليب دائماً ليتبع املسيح كما يقول إجنيل القداس            )٢(

من ال حيمل صليبه ويأيت ورائي فال       ) " تذكار نياحته   (  أبيب   ١٥يف  
  ).٢٧: ١٤لو " ( يقدر أن يكون يل تلميذاً 



 }١٦{

. فاندهشت املرأة وقالت له كيف نفعل هذا األمر والناس حولنا         
إن كنت ال تستحني من الناس أفما تستحني مـن اهللا           "  افأجا

  ."الذي عيناه ختترقان أستار الظالم ّ؟ 
 حىت أنه نفذ إىل     لقد كان كالم القديس مار أفرآم قوياً مؤثراً       

أعماقها، وكانت النتيجة أن تلك املرأة تابت واعتزلت العـامل          
  .وترهبت يف دير للراهبات

  :مار أفرآم املتوحد 
مل يستمر القديس مار أفرآم يف عمله هذا طويالً، بل التصق           

يف مشـال   بأحد املتوحدين بإحدى مغاير جبل الرها وهو جبل         
رود داغ، وهنـاك عـاش يف       شرقي سوريا، يعرف اآلن باسم من     

ذلك اجلبل الذي كان يسكنه نساك كثريون وعكف يف وحدته          
  .على مالزمة الصوم والصالة ودراسة الكتب املقدسة

  :دعوته للخدمة وإنكار ذاته 
ال ترسل أشعتها   زيف القرن الرابع كانت مشس املسيحية ما ت       

وثنية، لتبدد ظلمة الوثنية، فقد كان هناك صراع بني املسيحية وال         
ويف ذلك القرن أيضاً انتشر اإلميان القومي وانتصرت املـسيحية          

  .وثبت إمياا مبجامع مسكونية

 }١٧{

 يتـرك خلوتـه إىل      أنولقد كانت الدعوة اإلهلية ملار أفرآم       
. حني، ليساهم يف تلك املعركة سواء مع الوثنيني أو مع اهلراطقة          

 كان ذلك   لقد كان مبدأ هذه الدعوة رؤيا رآها ذاك املتوحد إذ         
املتوحد واقفاً يف نصف الليل خارج مغارته باجلبل بعد أن فـرغ   

 من السماء وحيمل بني     من الصالة والتسبحة؛ فرأى مالكاً يهبط     
يديه درجاً كبرياً مكتوباً على وجهيه وحييط به بعض مالئكـة           

إىل : يدي؟ فأجابوا ومسعه يقول ملن حوله ملن أُعطي هذا الذي ب        
. يوليانوس املتوحد : عاد وسأل أيضاً فأجابوا   ، مث   أوكني املتوحد 

فقال املالك ليس أحد يستحقه سوى أفرآم السرياين الذي جببل          
  .الرها

ملا مسع ذلك الراهب املتوحد تلك الرؤيا مل يصدقها لكنـه           
عاد وزار مار أفرآم يف مغارته مفتقداً إياه، فوجده جالساً يكتب           

عظم املوهبة واحلكمـة    تفسرياً لسفر التكوين، فلما قرأ تعجب ل      
اليت أعطيت له من اهللا، وأعقبه بتفسري سفر اخلروج فتيقن صحة           

فأخذ منه املتوحد ذلك التفسري وأسرع يعرضـه علـى          . الرؤيا
علماء مدرسة الرها فتعجبوا وظنوا أن ذلك املتوحـد سـطره           

تكرميه فعرفهم أنه ليس صاحب التفسري بـل        مسكوه يريدون   أف
وقد حرك اهللا بعض املؤمنني باملدينة      . بالرؤيامار أفرآم مث أخربهم     

ليحضروه من صومعته لكنه أحس م فهرب واختفى يف أحـد           
  .األديرة



 }١٨{

ظهر له مالك الرب وقال له يا أفرآم إىل أين رب؟ فأجاب            
. يا سيدي إنين أحب اجللوس يف اهلدوء واهلرب من سجس العامل          

 أفرآم قد هـرب     فقال له املالك أنظر أن ال يتم عليك القول أن         
فبكى مار أفرآم وقال أنا ضعيف يا سـيدي وال أسـتحق            . مين
ليس أحـد   "  أخرياً أبطل اعتذاراته بكلمات املخلص       لكنه. هذا

يوقد سراجاً ويضعه حتت املكيال لكن على املنارة فيضيء جلميع          
   ).١٤: ٥مت " ( الذين يف البيت 

منه العـون    بعد هذا أخذ القديس يصلي إىل اهللا كثرياً طالباً        
  .والقوة لكي يناضل من أجل اإلميان املستقيم

قام مار أفرآم ودخل مدينة الرها ويف الـصباح خـرج إىل            
شوارع املدينة، فنظره بعض املؤمنني الذين صعدوا إليه ليحضوه         
من مغارته ومل جيدوه فاغتاظوا منه، وأخذوا يتضاحكون عليـه          

هرب منا، وهوذا قـد     ويقولون تعالوا وانظروا هذا املرائي لقد       
أما مار أفرآم فكـان     . جاء من تلقاء نفسه فإنه حيب اد الباطل       

 أنـا باتضاع عظيم يسجد هلم ويقول اغفروا يل يـا إخـويت            
أما هم فكانوا يزدادون صياحاً قائلني هلموا أنظـروا         . املسكني

ورغم هذا كله كان القديس يعرب املدينـة         .. هذا انون الغيب  
ويف أحد األيام شهد له راهب قديس كان نـازالً          . ويعلم ويعظ 

إىل املدينة ليبيع عمل يديه، فمضى خلفه وقال بالروح مشرياً إىل           

 }١٩{

القديس مار أفرآم هذا هو الرفش الذي يف يد الرب وبه سينقي            
وما أن مسع بعض رؤساء املدينـة       . بيدره، وكل زوان اهلراطقة   

 ألقوا أيديهم عليـه     واهلراطقة والوثنيني واليهود هذا الكالم حىت     
  .وأوسعوه ضرباً وإهانة

بعدها عاد إىل وحدته وهناك يف مغارته كرس نفسه للكتابة          
لدحض اهلراطقة واملعتقدات اخلاطئة فتجمـع حولـه تالميـذ          

  .كثريون، وهكذا تكونت مدرسة يف اجلبل وكان هو معلمها
يف ) ١(ونستطيع أن نقول يف إجياز انه كان حييا حياة التوبة           

كيت دائم لنفسه ودموع كثرية قائالً فمن يعطي لرأسي مياهاً          تب
كثرية ولعيين عيناً نابعة دائماً دموعاً ما دام يل وقت تنفـع فيـه    

  .العربات فأبكي على نفسي النهار والليل
  :مار أفرآم يعيد احلياة إىل شاب

لقد صنع القديس مار أفرآم الكثري من املعجزات نورد هنـا           
ا كان القديس يف طريق عودته إىل الرها مـر          بينم: واحدة منها 

 رؤساء املدينة وكان هرطوقياً     بأحدبإحدى بالدها، وهناك التقى     
فبينما جلس القديس علـى     . مع مجع كبري من الشباب التابع له      

قارعة الطريق ليأكل خبزه سخر منه هؤالء الـشباب، وتقـدم           

                                                           

  .٣٨تاب التوبة لقيثارة الروح مار أفرآم السرياين ص عن ك )١(



 }٢٠{

يف أحدهم ولطمه بشدة على وجهه، فتلقى القديس ذلك األذى          
كـان  ولكن سرعان ما خرجت أفعى من حتت حجر         . صمت

جيلس عليه ذلك الشاب فمات لوقته، فأسرع ذلك الرئيس ومعه          
الشباب أتباعه وراء القديس مار أفرآم وأدركوه يف قرية جماورة          
هلم وإزاء توسلهم الكثري عاد معهم وبصلواته وطلباتـه لـذلك           

  .الشاب عادت إليه احلياة
عجزة أن رجع ذلك اجلمـع كلـه إىل         كانت نتيجة تلك امل   

  .اإلميان األرثوذكسي فمجد القديس اهللا على ذلك
  :حمبته لآلخرين

بعد أن هدأت ريح اهلراطقة يف الرها، عاد مـار أفـرآم إىل            
خلوته يف جبل الرها ومل يترك خلوته هذه إىل أن اجتاحت مدينة            

 فرآم نفـسه  أم فوجد مار    ٣٧٢الرها جماعة شديدة يف شتاء عام       
. مدفوعاً بدافع احلب إلخوته، بل وإخوة الرب الذين يف الرهـا          
 أنترك خلوته ليخفف عنهم وطأة ااعة، وأخذ حيث األغنيـاء     

فلما احتجوا  ... ، وظل يوخبهم على قساوة قلوم       يصنعوا رمحة 
بأنه ال يوجد من هو كفء وأمني للقيام مبهمة رعايـة هـؤالء             

املهمة، فوافق األغنياء وجعلـوه     احملتاجني قدم نفسه للقيام بتلك      
فاستحضر القديس مار أفرآم ثالمثائة سرير      . متصرفاً يف هذا األمر   

  .خدم ا مرضى تلك ااعة يف الرها والبالد ااورة هلا
 }٢١{

وكان خيدم املرضى بنفسه، يساعده يف ذلك جمموعة مـن          
تالميذه وبعد أن انقضى زمن هذه ااعة عـاد إىل خلوتـه يف             

  . تنيح بعدها بشهراجلبل،

  :مار أفرآم امللفان السرياين
املطبوعني أصحاب  ) ١(ويعترب مار أفرآم من صفوة الشعراء       

اإلبداع املفتنني يف الشعر، والكاتب ايد، وقـد أويت لـساناً           
  ...فصيحاً وبياناً ساحراً 

    ِلوفوق ذلك يعترب من ع     ب ية الورعني القديسني وقد متكن ح
عت بنيب السريان ومشـسهم     نبلغ منه كل مبلغ فَ    اهللا يف قلبه حىت     

وكان زاهداً متنسكاً   ... وقيثارة الروح اإلهلي وصاحب احلكم      
ممتازاً يف فضائل   ... ذا وقار وحلم وسكينة وأصالة وسجية مجيلة        

مغالياً يف حب الكنيسة واإلميـان      .. العفاف والتواضع والرمحة    
ة املضللني، أستاذاً حاذقـاً      زوان اهلراطق  حترقالقومي، ناراً ملتهبة    

 )٢( حزيران ٩ويف  . وجندياً أميناً على حراسة معقل األرثوذكسية     
                                                           

عن كتاب اللؤلؤ املنثور يف تاريخ العلوم واآلداب الـسريانية ملـار             )١(
 .٢٥٣ – ٢٤٣أغناطيوس األول بطريرك إنطاكية ص 

 وهـذا حـسب   وشهر حزيران يوافق يف الشهور امليالدية شهر يوني    )٢(
 أبيب  ١٥ القبطية تعيد له يف      تقومي الكنيسة السريانية، ولكن الكنيسة    

 . يوليو٢٣افق املو



 }٢٢{

ـ            ٣٧٣  رم تنيح بسالم وقد ناهز السبعني وقد بىن فوق قـربه دي
  .جبوار الرها عرف بالدير السفلي

ومن أبرز مصنفاته ميامره وقصائده املنظومة وأناشيده وهي        
  . م٣٧٠ وسنة ٣٥٠ سنة  نشيداً نظمها ما بني٧٧عبارة عن 

  :مار أفرآم بإسقيط مصر 
ءت له شهرة القديس باسيليوس الكبري رئيس أساقفة        القد تر 

الكبادوكية يف عزلته األخرية اليت كان ا، فرأى أن عموداً مـن            
كما : ىل السماء، ومسع صوتاً يعلن له من السماء قائالً        إنار يصل   

  .مترى عمود النار هذا هكذا باسيليوس العظي
ال بركة القـديس    ينوهكذا تشجع مار أفرآم وشد رحاله ل      

) برية شـيهيت    ( باسيليوس لكنه توجه أوالً إىل إسقيط مصر        
الشهرية بنساكها ومعلميها احلاذقني يف اخلـربات الروحيـة إذ          

  ).١(فترة هناك حيث قضى كانت وقتئذ زاخرة بآالف الرهبان، 
  يـة شـيهيت    مشاهري آباء بر   أهموهنا نستطيع أن نتذكر     

يف الفترة اليت قضاها القديس، والذين مازالت       ) ميزان القلوب   ( 
القديس مقاريوس  : سرية حيام مناراً عالياً للرهبنة والعامل بأمجعه      

الكبري أب الربية، القديس مقاريوس اإلسـكندراين، القـديس         
                                                           

)١( The Writings of Nicene and Post Nicene Fathers vol. ١٣. 
 }٢٣{

بيشوي كوكب الربية، القـديس يوحنـا القـصري، القـديس           
 موسى األسود، القديس إسـحق      إيسوذوروس القس، القديس  

  .قس شيهيت، القديس إشعياء اإلسقيطي

  :شجرة القديس مار أفرآم
ما زال أثره باقياً حىت اآلن بربية شيهيت إذ توجـد بـدير             

شجرة ضخمة تعـرف    ) الشهري بدير السريان    ( السيدة العذراء   
الـشجرة قـصة    باسم شجرة القديس مار أفرآم السرياين وهلذه        

  ).١(عجيبة 
من فرط  ) عصا  ( أن القديس كان يتوكأ على عكاز       قيل  ف

النسك الذي أكه فظنه رهبان اإلسقيط أنه يتظـاهر متـشبهاً           
بالشيوخ، فعرف بالروح ما كان جيول خباطرهم وغرس عكازه         
هذا يف األرض، فأراد اهللا إظهار بره وتقواه فنما هـذا العكـاز             

 اآلن شجرة   وأزهر كعصا هارون قدمياً، حىت أصبح     ) ٢(اجلاف  

                                                           

 دير  - ١٩٦١أنظر ميمر امليالد ايد وسرية مار أفرآم السرياين عام           )١(
 .السريان

لقد كانت عصا يابسة بينما املعروف علمياً لكي تنمـو البـد أن              )٢(
 قرناًً ومـا زالـت   ١٦ت براعم كما أا منذ أكثر من تكون حية ذا 

 .وخضراحبيويتها 



 }٢٤{

وهي من فصيلة التمر هندي ويشرب الكثري من زهرها         . ضخمة
  .ومثرها لنوال بركة قديسها البار

  :التقاؤه بالقديس باسيليوس
بعد اكتساب القديس خربات الرهبنة الكـثرية عـن آبـاء        
إسقيط مصر بدأ يكمل رحلته إىل قيصرية الكبادوكية، وكـان          

يليوس يف عيد الظهور اإلهلي     تواقاً أن يكون التقاؤه بالقديس باس     
، وكان  وفعالً وصل يف اليوم السابق للعيد     ) عيد الغطاس ايد    ( 

م، فدخل القديس مار أفرآم الكنيـسة       ٣٧١ذلك حنو أوائل عام     
وكان القديس باسيليوس يرتدي مالبس رئيس األساقفة الفاخرة        
وحوله الكهنة مبالبسهم الفاخرة أيضاً وعندما رأى ذلك قال يف          

كره إن هذا ال ميكن أن يكون عمود النار الذي أعلـن يل يف              ف
ووقت العظة وقف القديس باسيليوس يعظ الشعب وإذ        ! الرؤيا

مبار أفرآم يرى وكأن ألسنة نارية خترج من فيـه، وتـستقر يف             
فللوقت سرعان ما تغري فكره، وأظهر عالمات       . قلوب السامعني 

ة اليت كان يتكلم ـا      االستحسان لسماعه وألنه مل يفهم اليوناني     
  .القديس باسيليوس فقد كان برفقته تلميذ يترجم له ما يقال

روح بوجود القديس مار أفرآم إذ      لشعر القديس باسيليوس با   
وبعد التناول استدعاه فتقدم القديس .. رأى مالكني على جانبيه 

بثوبه البسيط البايل صامتاً، مطرقاً بنظره إىل أسفل فنهض رئيس          
 }٢٥{

عن كرسيه واستقبله بقبلة أخوية وأحىن      ) باسيليوس  ( ة  األساقف
رأسه أمام ذلك الراهب املتواضع وقال له هل أتيت لتزور إنساناً           
خاطئاً؟ الرب يكافئك عن عملك هذا مث انفرد به وقال له ملـاذا           
شككت؟ وكشف له عن مالبسه، وإذ به يلبس مـسحاً مـن            

رة اخلارجية فهي مـن      الفاخ املالبسقائالً له أما هذه     .. الداخل  
  .أجل كرامة اخلدمة الكهنوتية فقط

استغرقت زيارة مار أفرآم للقديس باسـيليوس أسـبوعني         
حاول خالهلا أن يرمسه قساً لكنه اعتذر يف اتـضاع ومـسكنة            

يف هذا أن مار    ) سوزمني  ( ويقول املؤرخ   . متعلالً بكثرة خطاياه  
 لكن ما بلغه من     أفرآم مل ينل رتبة كهنوتية أكثر من رتبة مشاس،        

الفضيلة أعطاه شهرة مساوية ألولئك الذين قـد نـالوا أعلـى            
درجات الكهنوت يف الكنيسة، كما أن حياته املقدسة ونبوغـه          

  .يف العلم جعله موضع إعجاب اجلميع
كما يقول أيضاً هذا املؤرخ لقد غدا باسيليوس من كبـار           

وبكالمـه  املعجبني بأفرآم ونبوغه، فلقد تأثر كثرياً بشخـصيته         
  .وتعاليمه، كما أورد ذلك يف بعض كتاباته اليت كتبها عنه

  :تعاليم وكتابات القديس مار أفرآم
عاد القديس إىل مدينة الرها بعد تلك الفترة فوجد املدينـة           

  كان أشـهرها هرطقـات    . مغمورة بأصحاب هرطقات كثرية   



 }٢٦{

واليت ضمت  . م٢٠٠ اليت ظهرت عام     )١" (برديصان السرياىن   " 
فبدأ مار أفرآم يكتـب     . كبرية من أصحاب الثقافة والثراء    طبقة  

ضد هذه الكتابات مما أعطاه شـهرة واسـعة يف عـامل األدب             
والشعر، كما نظم أناشيد كثرية تـضمنت عقائـد كنيـسته           

  .األرثوذكسية
ويعترب القديس مار أفرآم أكثر آباء الكنيسة السريانية صـيتاً          

ل من اهللا نعمة خاصة أعلنت      ولقد نا . وأشهر كتاا نثراً وشعراً   
له يف رؤيا ذكرها يف أواخر أيام حياته إذ وهو بعد صيب أبصر يف              

 وقد خرج من لسانه غصن كرمة كرب شيئاً فشيئاً حىت مأل            منامه
ما حتت السماء ومحل مثاراً كثرية وجاءت الطيور وأكلت مـن           

. مثاره وكانت الثمار تزداد أكثر فأكثر كلما أكلت منها الطيور         
قد أعطاهـا   ...  هي األناشيد    قفهذه العناقيد هي امليامر واألورا    

 على نعمتـه وموهبـة      له اهللا من كنوزه اليت ال تفرغ فلنمجده       
  .مسرته

ويعد ما تركه من كتاباته الكثرية ما ال يقل عن ثالثة ماليني            
كتابات عن شرح األسفار    : سطراً وأهم ما حتتوي عليه كتاباته     

                                                           

كان وثنياً ولد بالرها وقيل أنه أصبح مسيحياً ورسم قـساً ولكنـه              )١(
استمر يف آرائه الفاسدة ومل ينثن عنها فحرمته الكنيسة ومات عـام            

 . وخلفه ابنه الذي ناهضه مار أفرآم٢٢٢
 }٢٧{

ئل عديدة، كتابات يف األدب والـشعر       املقدسة ومقاالت ورسا  
وتكلم كثرياً عن ميالد املخلص وقيامتـه       . وتتضمن تعاليم كثرية  

 وكتاب عن شرح سفر التكوين وجزء كبري من        .يف ميامر عديدة  
. للـهرطقات شرح سفر اخلروج وله كتابات كثرية عن حماربته         

طيـة  هذا وقد ترجم الكثري من كتبه إىل اليونانية واألرمنية والقب         
  .والعربية واحلبشية

  :نياحته
هناك يف الكهف الذي أحبه القديس مار أفرآم جببل الرها قد           
تنيح، وانضم إىل آبائه وكان ذلك يف التاسع من شهر يونيو عام            

  :وقد ترك وصية نظمها بالشعر وهي مؤثرة للغاية) ١(م ٣٧٣
ال تضعوين حتت مذبح اهللا ألنه ال يليق أن توضع اجليفـة            " 
ة يف املكان املقدس، وال تضعوا جسدي مع القديـسني ألين           النتن

خاطيء وال أستحق وعوض أن تضعوا على العطور أذكروين يف          
عهداً قطعت مع الرب أن أدفن مع الغرباء ألين غريب          . الصلوات

مثلهم ضعوين يا إخويت يف مقربة منكسري القلوب حىت حينمـا           
  .. "بأيت ابن اهللا يضمين إليه ويقيمين معه

                                                           

 .نيةحسب تقومي الكنيسة السريا )١(



 }٢٨{

فأخرجوا جسده من مغارته وسار وراء جثمانه كل شـعب       
الرها، والبالد ااورة واألساقفة والكهنة والشمامسة والرهبـان        

 املتوحدون ووضعوا اجلسد الطاهر حـسب الوصـية يف          واآلباء
بعد ذلك بقليل نقل اجلسد أهل الرها وبنوا لـه          . مقربة الغرباء 

ه دير عرف باسم الـدير      مقربة بني مدافن األساقفة مث أقيم فوق      
  .وما زال قربه معروفاً هناك) جبوار الرها ( السفلي 

، من  )١(وتعيد له كنيستنا يف اخلامس عشر من شهر أبيب          
كل عام، وهو أيضاً تذكار نياحة الـشهيد قريـاقوس الـذي            
استشهد وكان له من العمر ثالث سنني مع أمه يوليطة ويوجـد    

) ٢(خرين بعض القديسني اآل   جزء من رفام مع أجزاء من رفات      
يف مقصورة خاصة مع القديس األنبا حينس كاما بدير الـسيدة           

  ).السريان ( العذراء 
) الـسريان   ( وتوجد للقديس أفرآم بكنيسة السيدة العذراء       

أعلى مقصورة أجساد القديسني صورة أثرية يرجع تارخيهـا إىل          
ب م ا القديس ممسكاً بفرع شجرة مثمرة مكتـو        ١٧٧٣عام  

  .جبوارها عكازه الذي أورق وبيمينه شورية ويلبس مالبس مشاس
اسأل الرب عنا أيها القديس العظيم مار أفرآم لكي ينعم لنا           

  .الرب بغفران خطايانا
                                                           

 . أبيب١٥سنكسار الكنيسة القبطية  )١(
 .٥١ – ٥٠ دير السريان ص –سرية القديس أنبا حينس كاما  )٢(

 }٢٩{

  مديح القديس غريغوريوس أسقف نيصص
  للقديس مار أفرآم السرياين

، املثـل   )١(إن الذي حيركين على هذا الذي أنا أتكلم عنه          
ال يوقدن سراجاً ويضعونه حتـت      " باإلجنيل املقدس   الذي قيل   

املكيال، بل على املنارة فيضيء جلميع الذين يف البيت، فليضيء          
قدام الناس لكي يروا أعمالكم احلسنة وميجـدوا        نوركم هكذا   

   ).١٦ – ١٥: ٥مت " ( أباكم الذي يف السموات 
الصمت خادماً، فال نتـرك     لينحل لساين بعدما كان للجام      

ديث عن سرية أبينا الطوباوي القديس مار أفرآم، وندفعها يف          احل
قاع الصمت بل لنشهرها يف درة البيعة حىت تظهـر للـذين يف             

   رفت هلم جمدوا اآلب الذي يف السموات      مسكن العامل، فإذا ع... 
وواجبنا حنن أن جنعل حنن السبيل إىل تعبه وتقريظ فضائله مـن            

فضائله حجة واضحة إىل    ههنا، ال سيما وإن كانت واحدة من        
الثناء عليه وملا كان هو ال يسر باملديح كان له ذلك زيـادة يف              

  .فضائله ومضاعفة هلا وكان غرضه أن ال يظن أحد أنه صاحل

                                                           

  أبيب١٥سنكسار الكنيسة القبطية  )١(



 }٣٠{

لقد فتح لنا يف األول أن نبدأ الكالم الذي ينبغي لنا أال نبعد             
عن الغرض، وال وي فيه، بل نسلك طريقاً ملوكياً، ونتأمل أن           

ملا كان منع من     يعلم أن أهل املديح      لرجل العجيب لو مل   ذلك ا 
لن ألن من يعلم أن ال فضل فيه يستحق املديح          . يريد أن ميدحه  

بأن ال ميدحه، بل يهمل أمر نفسه مجلة، وهنا نقول          أحداً  يوصي  
إنين لست أهالً   " ما ذكره الرسول بولس مزين الكنيسة بتعاليمه        

ضيلته ملا ظهر فيها من وداعته      فزاد ذلك من ف   " أن أدعى رسوالً    
وتواضعه، كذلك هذا األب اجلليل ملا حكم على نفسه أنه غـري   

، فأصبح أهالً لكل وصف ومـديح ألن كنيـستنا          أهل للمديح 
املقدسة تكلل الذين يف الفضيلة بكل أنواعها، وفضيلة الوداعة أو          

كل من يرفع نفسه يتـضع      " التواضع هي أفضل حبسب ما قيل       
  ).١(" سه يرتفع ومن يضع نف

فمن هنا صار مثل املصباح الذي على منار مرتفـع، يـنري            
لآلخرين وينادي بذكر سريته الطاهرة، وإذا ما عرف الـسامع          
احلكيم هذا عرف فضائله اليت منها مجعنا إكليالً ذهبياً بأنواع من           
احلجارة الثمينة مرصعاً، وقدمناه لعروس املسيح اليت هي البيعـة          

مشهورة، وهو ذلك اإلنسان الذي      مأثورة وهدية    ةاملقدسة تقدم 
أفواه مجيع املسيحيني ال تشبع من ذكره والثناء عليه، أعين أفرآم           

                                                           

 .١١: ١٤لوقا  )١(
 }٣١{

السرياين، إنين ال أستحي من ذكر امسه إذا كنت أجتمل بأخالقه،           
وهو أفرآم الذي ضوء سريته وعلمه قد أنار العامل، وصار معلوماً           

  .عند كل الناس
الذي هو كوكب الكنيسة    هل باسيليوس   لن جيهله إال من جي    

املنري، أفرآم هو ر فرات معقول البيعة الذي منه تشرب مجاعـة   
املؤمنني فيثمر كل واحد منهم من زرع األمانة أي اإلميان بـدل       
الواحد مائة، أفرآم كرمة اهللا الكثرية الثمر اليت حتمـل عناقيـد            

لكنيـسة  شديدة احلالوة من تعليمه، واليت ا تـسر مجاعـة ا          
أفرآم هو اإلنسان األمني الذي يوزع      . باالمتالء من احملب اإلهلية   

أقواله يف الفضائل ويسوس مرتل سيده بالسياسة احلسنة الـيت ال           
  .عيب فيها

مل يذكر جنسه، وشرف ميالده، على أنه لو ذُكر كان فيـه           
الكفاية، إال أن ما زين به نفسه يف سريته ومقاالته كان أجلّ من             

  .ضلذلك وأف
كيف يرضي أن ميدحه أحد وقد طرح كـل حـسب يف            
العامل، وقد اختار أن يكون هللا وحده، وكيف يتباهى بوطن من           

ويستنكف من كـل    ! كان يتصور أنه غريب يف األرض كلها        
  .قنية مادية من كان يرجو الطوىب األزلية يف الدار الباقية



 }٣٢{

وكان . كانت تربيته منذ ابتداء نشأته يف درس الكتب اإلهلية        
شربه وارتواءه من العني اجلاري، ومل يزل يتزايـد منـها إىل أن             

  .وصل إىل ملء قامة املسيح
 طريـق اآلبـاء     فنخطيءينبغي لنا أال جنري يف سبل غريبة        

امللوكية، وهو العمل والعلم اللذان تتبعهما الفضائل العشر وهي         
درس والرجاء واحملبة وحـسن العبـادة هللا، و       ) اإلميان  ( األمانة  

الكتب اإلهلية، وتطهري النفس واجلسد، والدموع الدائمة، ومـا         
يتبع ذلك من سكىن الرباري، واهلرب من املضرات، ومداومـة          
التعليم، والصالة اليت ال تفتر، والصوم والسهر والزهد يف القنية          
واخلضوع الواصالن إىل أبعد غاية، والرمحة اليت تتجاوز الطبيعة         

هلية على من ال يسريون يف حـسن العبـادة          البشرية، والغرية اإل  
  .وغري ذلك

وذا املقال نعرفه، ومنيـل إىل      . ذا املديح يتجمل أبونا هذا    
ذكره للمنفعة ليس له بل لنا ألن امسه أصل وطريـق للفـضيلة             
فجمعنا حنن ما يشبه النحلة املمدوحة اليت جتمع رحيق األزهـار           

جيزع مـن الـشيطان     لن  لحنا من ذلك مشعاً روحانياً، أنه       صوأ
الشرير الذي من شأنه أن يعرقل اجلماعة عند أواخـر حيـام            

، فقد وصل إىل ميناء الروحانيني، وأصبح خارجاً عن         وجهادهم
  .االضطراب

 }٣٣{

هلم يا صاح أن نتأمل هذا الرجل العجيب ونشرح حالـه           
وإىل أي مقدار من الصعود الروحاين قد وصل ونبينـه للـذين            

  .اجتمعوا ههنا
 من األمانة اليت وصل منها إىل الطريق املستقيم الذي          نبتديء

 ومـا عن حسن العبادة حبسب ما عرفناه من مصنفاته العديدة،          
تسلمناه من رأي الكنيسة املقدسة فيه، ألنه رفض مـا مجعـه            

فوقف هو عنـد الـرأي      .. سابليوس، وما قد هرطق به أريوس     
ـ   ألاألرثوذكسي املستقيم، فنادى بالثالوث ا     د يف  قـدس الواح

فقد دفع رأيه البهيمي وأخرجه مـن       وأما أبوليناريوس   . اجلوهر
املسيحية ألنه أنكر أن للسيد املسيح نفساً إنسانية عاقلة وترك لنا           

  . ذلك أقواله اليت علمه إياها الربيف
أن يبصر هزميته من مصارعة مـار       أحد  أما نواطس فإن آثر     

 يف اهلاوية نتيجة    أفرآم بأقواله فليعلم أنه كان مثل هبوط الشرير       
  .صلب املسيح

ومل يكتف بإجابة من ظهر يف ذلك الوقت من اهلراطقة بل           
شجب ما كان سينشأ فيما بعد بسيف اإلميان بأقواله املستقيمة،          

  .مبا أبصره بعني اإلميان
أما رجاؤه وثقته باهللا وحده فكانت دليالً للمستحقني النعمة         

  .يت ستكون هلم يف املوعداخلالصة من الرجاء والثقة باخلريات ال



 }٣٤{

أن قلـيب   " وكان يهذ دائماً طول حياته من أقوال املـزامري          
وملا كان رجاؤه وثقته باهللا ذا املقدار أحاطت به         ". عليه اتكل   

 املتكلني عليها مثـل جبـال       نعمة الرب، تلك النعمة اليت جتعل     
فقد حصل مـا    . صهيون وترفعهم إىل الطوىب والسعادة الصادقة     

وكذا " طوىب للرجل الذي اسم الرب رجاؤه       " اود النيب   قيل لد 
مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكـان        " إرميا النيب بقوله    

الرب متكله، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى ـر           
إن ملكنا الـرب    " ، وكذا إشعياء النيب بقوله      )١(" متتد أصوهلا   

سـبيلنا أن   " ل يقول   ، وبولس الرسو  "ها اهللا خملصي    .. خملصنا  
فلما كان القديس   ". ألن الذي وعدنا صادق     .. نتمسك بامليعاد   

أفرآم متمسكاً ذا الرجاء اون بالعامل واشتاق وسيب إىل اـد           
  .الباقي إىل األبد

أما حمبته هللا والقريب، قد وصل إىل حفظها مما ال حيتاج إىل            
 ما جدفت على    :فقال عند انصرافه من هذا العامل       . برهان آخر 

الرب، وال خرجت كلمة جهل من شفيت، وال لعنت أحداً، وال           
 الذي ال يليـق  فيا له من لسان سعيد يلفظ ذا . خاصمت أحداً 

أن يقوله إال املالئكة الذي ال اضطراب هلم، أما حنن املرتبطـون            
كما جند يف هـذا القـديس       . باجلسد فهذا القول فوق طبيعتنا    

                                                           

 .٧: ١٧إرميا  )١(
 }٣٥{

 ألن احملبة إذا كانـت مـن أجـل          طهارة خلقه، وخالص وده   
الفضائل فقد كان أفرآم قد حفظها وقام بواجبها أكثر من غريه           

  .من اآلباء
روحانيته، وإن كان يعتـرب     وقد ذكرنا منوذجاً من أعماله و     

  .حلكمته معلم املسكونة
وأما درس الكتب اإلهلية فقد أشعل نفسه مصباحاً من أقوال          

 نار من النظر اإلهلي،      القديس داود النيب، فاشتعلت يف قلب هذا     
فأهلب قلبه شوقاً حىت درس كل كتاب عتيق وحديث، وفـتش           
كتب تكوين اخلليقة، وأظهر ما يف قاعها، وكان الروح القدس          

كما وصـل إىل احلكمـة      . وأوصلها إىل غريه  . سراجه يف ذلك  
الروحانية من تقومي اللسان واملنطق، وما كان يف قـاع املعـاين            

ا كان نافعاً ضبطه وما كان غري نافع طرحـه،          ذلك، فم حكم  أف
  .قوم جتارته يف العمل مبيزان العدل

وأما الطهارة فقد أحكم وقوم منها للجسم والنفس مـا زاد       
عن قوة الطبيعة، فلم يطلق للنفس أن تنجرف وتتراخى بل كان           
مالكاً نفسه، والشاهد على هذا خرب تلك الزانية اليت كان إبليس           

رق هلا خديعة تعملها لـه فـدفعها مبواعظـه          عدو البشر قد ط   
وصلواته وأقواله إىل أن نقلها ما كانت عليه وصـارت عفيفـة            

  .وطاهرة بعد أن كانت جنسة



 }٣٦{

 الدموع إذا أردت ذكرها فإن أفـرآم كـان يف ذرف            أما
الدموع ومداومتها بصورة اإلنسان الذي ال ميكنـه أن يعـيش           
بدون التنفس، فكان ال خيلو وقت مـا مـن نـزول الـدموع          

مل أبصر عينيه قط جافة، بل      . ومداومتها الليل والنهار وكل حلظة    
 ورمبا  كان يبكي تارة جهراً وتارة سراً، كان يبكي على زالته،         

قطعه بتنهداته، وكانت الزفرات تستدعي الـدموع والـدموع         
تستدعي الزفرات إذ املعروف أن تستبدل الدموع بـالزفرات أو          

فيجـده كـان    . وللمتأمل أن يشاهد ذلك من كتاباته     . العكس
بل وفيما صنفه من املدائح اليت مـن        . باكياً فيما قاله عن التوبة    

السرور لقـد كانـت صـورته       عادة الغري أن ال يذكر فيها إال        
فهذه قوة نطقـه    . يدعو ا سامعيه إىل احلياة الصادقة     . واضحة

الروحي املمزوج بالدموع، فمن يسمع كالمه وال يلني ويطرح         
صالبة أخالقه ومن يكون وحشياً يف خلقه فلينصت لشيء مـن           
تعليمه وال يبكي على الزمان الذي صرفه فيما ال ينبغي ؟ ومـن             

سانية فيذوق حالوة ألفاظـه وال يـسارع إىل         يكون عدمي اإلن  
  اخلضوع والتأين حمبة يف اخلري؟

ومن يكون قد ألف الشرور واستعمل اللذات والتباعد عن         
يبكي ويندم على ما سلف منـه مـن         الدموع ويتأمل قوله فال     

تفريط ويتصور اازاة اليت تنتظره؟ قد رأينا أنه جاء إىل النفوس           

 }٣٧{

ومن يبكت من ميامره عـن      . عها أن ترجع  اليت ال ترتيب هلا فأقن    
  !االتضاع وال يبغض وميقت نفسه، وينادي أنه أقل من كل أحد

من يقرأ له عن العفة وال حيرص أن يكون طـاهر الـنفس             
ومن يدنو من قوله عن الدينونة وحضور السيد املسيح         ! واجلسد؟

وال يتصور أنه واقف ومطالب مبا عليه ويرعد من الدينونة الـيت            
 هكذا صور هذا النيب العظيم الدينونة اآلتية حىت أنـه مل            .الهستن

يترك شيئاً عنها، بل تكلم عنها حىت جعل معرفتها كأا بالفعل           
 ذلك القديس لتلك الـساعة      املباشر وما كان يتخيله ويتصوره    

 ويتأملجعله يهرب من العامل ويبعد عنه ويتدبر الرباري والقفار،          
كان قد  ناك املزيد من الفضائل، ألنه      ذاته وينتصب هللا، ويأخذ ه    

علم علماً شافياً أن سكىن الربية يعتق، وخيلص من يريد الفـرار            
وأن الصمت والسكوت جيعل اإلنسان للمالئكة      . من االضطراب 

مشاركاً، ومبناجام متشاغالً، وإىل النظر يف اهللا حبسب طاقتـه          
 آخـر   وكان الروح يدفعه إىل التنقل من موضـع إىل        . متزايداً

فما كان ميتنع ألنه كان منقـاداً إىل        . إلصالح الكثريين وبنائهم  
أن يترك وطنه مثل    مر  فلما أُ . أوامر اهللا يف كل شيء انقياداً تاماً      

إبراهيم أجاب ذلك وقصد مدينة الرها ألنه ما كان ملـصباح أن      
هناك ليجتمع برجاهلا   وأن يكون يف املواضع املقدسة اليت       ! يغطى

 علمه، وملا وصل عند باب مدينتها انتفع من تلك          فيجتنون مثرة 
! املرأة اليت قالت له حيق يل أن أنظر إىل الرجل ألنين أخذت منه            



 }٣٨{

منها فاعترف أنه قد انتفع أما أنت فلتنظر إىل األرض اليت أُخذت       
كثرياً وجمد قوة اهللا اليت ال تدرك، مث سار إىل قيصرية كبادوكية            

اسيليوس الكبري الذي هو فـم      حيث أرسله الروح القدس إىل ب     
فلما رآه ابتدأ يـثين عليـه       . الكنيسة والناطق باألقوال الذهبية   

وأبصر محامة ية جالسة عن ميينه ومنها عرف أن ذلـك األب            
 وعلم أن تعبه مل يذهب      هو أفرآم السرياين، فبدأ بابتغاء روحانية     

  .باطالً
و غـري   فكان يبصر ا الفرار مما ه     أما طبيعة عقله الصحيح     

وأن . نقي صاحل، وحتفظه من األدناس وأن خيرج به على ما هو         
السيد املسيح قد وهب هذا الشيخ وفرة األقوال اليت يتاجر ـا            

  .ويوزعها على قلوب املؤمنني
 وكأن كرمة قد نبتت على لسانه وعظمت        لقد قال إنه أبصر   

حىت مألت األرض، وأكلت منها كل الطيور، وزاد غناها فيما          
  .وفرة عناقيدهابعد ب

وشهد إنسان آخر أنه رأى كثرة من املالئكة منحدرين عليه          
 وباً من الناحيتني وكانوا يـسألون     من السماء ومعهم لوحاً مكت    

وأخرياً اتفقوا أنه لن يقدر على هذا غـري         .. كل اآلخر ملن هذا   
بعدها مسع أفرآم هناك يعلم بأقوال مزدانة بالنعمة فأبصر         .. أفرآم

 }٣٩{

ه وجمد اهللا وتعجب من تلك املوهبة العظيمة الـيت          تفسري ما رآ  
  .للقديس

وهذا ما وهب من احلكمة وغزارا حىت صـارت جمـاري     
كالمه دائمة وصارت األذهان دائمة اإلطالع على معاينته، ومل         

  .يكن شيء ما يشغله عن النظر اإلهلي
قد أمات اجلسد مع لذاته وجعله بالنسك واإلمساك عبـداً          

إال أن قوته كانـت تتزايـد يف        . اكه بالصوم لكل أفكاره، وإ  
شياء النافعة للنفس، ما كان الليل يعيقه عن عمل         النهوض إىل األ  

الفضيلة ألنه كان يقظاً ساهراً، وكان طعامه مقـدار الكفـاف           
حلفظ احلياة، وكان يطرد النوم عن عينيه بأسباب شىت بـإذالل           

  .جسده
مثاالً لكل زاهد يف ، وكان أما الزهد يف القنية فكان كالرسل  

القنية وأنا على ذلك شاهد لصوته الذي قاله عنـد رحيلـه إىل             
مل يوجد ألفرآم قط كيس وال عصى وال مزود وال فضة           : السماء

وال ذهب وال غري ذلك من قنية األرض إذ مسعت مـن امللـك              
كما " ال تقتنوا لكم شيئاً على األرض       " الصاحل يف إجنيله املقدس     

. وناً باد وحمباً ملا هو أفضل من هـذا وأجـل          كان أفرآم متها  
له يف التواضع أقواله اليت تنادي بأن تلك الفـضيلة          والذي يشهد   

  .أكرب فضائله واهتمامه ا كان أكثر شيء



 }٤٠{

يستعمل من الطعام ما لـيس      . كان مالزماً ومواصالً البكاء   
فيه لذة وميزج كأسه بالبكاء وكان يطرح كل جمد بشري وعند           

ملديح يبذل ألواناً من اجلهد ويطـرق إىل األرض حـىت           مساعه ا 
  .ينضح عرقاً وينقطع كالمه من شدة اخلجل

وعند انصرافه من هذا العامل إىل احلياة الدهرية الباقية، قال ال           
تلحنوا على أفرآم، وال تكفنوه بثوب نفيس وال جتعلوا جلسدي          
 قرباً خاصاً فقد تعاهدت أن يكون مضجعي مـع الغربـاء ألين           

  .غريباً كنت يف العامل كآبائي
أما الرمحة فلم يكن هلا صانعاً فقط بل ومعلماً إذ مل يترك له             

فكالمه كان مبثابة مفتاحاً مصنوعاً مـن اهللا        . الزهد قنية يعطيها  
يفتح خزائن األغنياء ويفرقها على احملتاجني إذ كان حيرض الناس          

  .على الرمحة
راغ أن ينظر أقـوال     ورمبا يظن أن هذا الرجل ما كان له ف        

إال أنه قد تأدب    . الكنيسة ألنه مل يتفرغ من كثرة هذه الفضائل       
باملعنيني معاً، كان يقومها ويزينها كما كان أيضاً لـه معرفـة            
بتوبيخ اهلراطقة وتبكيتهم وغريته على العبادة الصاحلة يف كـل          
وقت، كما قد أبطل ما كتبه أبوليناريوس وما فيه من هرطقـة            

فقـد  .. لى أخيه عيسوع متشبهاً بيعقوب يف حيلته   بقصد حكيم 
  .كان مثاالً للغرية على حسن العبادة

 }٤١{

أما الدعة واللني فكان يستعملهما، أما عند املناضلة فكـان          
عند احلاجة إليها،   يظهر الشدة ويدخل يف ذلك احلكمة واملعرفة        

كما جيرب الصياد سهامه يف صيد الوحوش، وكمدبر الـسفينة          
دته عند مقاومة الرياح، كالطبيب احلاذق الذي يعـرف         تتبني قيا 

مبا ينقذه من اآلالم اليت يصعب شفاؤها، والناسك املقاتل تعرف          
ومل يكن هناك فضيلة إال وقد بلغ       . شجاعته إذا قاوم قتاالً ضارياً    

غايتها وأحكمها، وميكننا أن نشبهه بعني تدر مياهاً صافية حسنة          
بستان كـثري األمثـار وحـسن       ينتفع ا كل من يستعملها وك     

األزهار طيب الرائحة وكسماء على األرض مزينة بعدة كواكب         
  .أو كفردوس عدن الكثري الغرس واألمثار

كان غرضه مدة حياته اقتناء الفضيلة الكاملة، وأن جيمع كل          
أخذ من هابيل قربانه املقبول حيـث مل        . فضيلة كانت يف غريه   

 بل قدم ضـحية ناطقـة       يكن له ذبائح، وال قدم للرب شحماً      
  .وعبادة ملتهبة بنار الطهارة والنسك

أما آنوش فتشبه برجائه فلم يدع الرب وحده بـل علـم            
وأخنوخ الذي انتقل من اهليـويل إىل االخـتالط         . آخرين مثله 

، بالروح القدس يف الفردوس، ونوح الذي خلص عطب العـامل         
) اإلميـان  ( أما إبراهيم فيشبهه يف أمور كثرية، منـها األمانـة    



 }٤٢{

والدعة واحملبة هللا ال سيما هربه من أهله كما هرب ذاك وكانت            
  .ذبيحته تقدميه إياه هللا ضحية بإماتة أعضائه

، إال أن هذا قدم نفسه      عيوإسحق الذي تشبه باملوت الطو    
وصارت له احلياة مثله وتشبه أيضاً يف بركات يعقوب ألوالده إذ          

 أن ينصرف من اجلسد، أما      كان عتيداً بارك أفرآم تالميذه عندما     
يوسف فتشبه به بالعفة والطهارة، كما تشبه مبوسـى رئـيس           
األنبياء إذ قد هرب من فرعون العقلي وأبصر اهللا باإلميان لقـد            
شق حبر اهلراطقة وعرب بشعبه لألرثوذكـسية وخلـصهم مـن           

لقد أخرج ماء من الصخرة أي القلوب املتحجـرة،         . التجديف
الدموع، وأطعم الناس خبـز الـروح أي        اليت لينها فقطرت ماء     

أقواله اليت تدعمت ا النفوس؛ فصارت تتقدم إىل اخلبز اإلهلـي           
 املؤمنني بدل السلوى ذكر اهللا الذي به علمنـا          وأعطى. السري

السلوك إىل السماء؛ وإن أردنا أن نقارن بينه وبني آخرين مـن            
ـ             دي اآلباء جند أن يشوع بن نون قد شق األردن، وهذا فتح أي

األغنياء وبسطها للعطاء، ووزع على الشعب أرض امليعاد بـل          
  .ملكوت السموات بتعاليمه

  ...دم هللا مثل صموئيل منذ صباهقُ
  .ليشع بنعمة مضاعفة أُهل لنظر اإلهلياتأومثل ... 

 }٤٣{

سكن الربية مثل يوحنا املعمدان، وصار منادياً بالتوبة فعلـم     
 بولس معلم البيعة صـرب       يعترفوا خبطاياهم ومثل   أنالقادمني إليه   

على الكثري من التجارب وما تراخى قط يف إلقاء بذور التوبـة،            
  .وبالغ يف زراعة اإلميان

لقد شابه يف فضائله مجاعة القديسني الذين مألوا املـسكونة   
إن لقد حدث أن أحداً ما قال جيب أال أكفن بكفن نفـيس، و            

لشخص يكن فليدفع إىل املساكني، وحدث عند انصراف هذا ا        
أن تقدم أحد بثوب نفيس لكن قال يف نفسه إنه أوىل به من أن              
يقدمه للمساكني فصرعه للوقت الشيطان، وجىن أمر عـصيانه         

فالتفت إليه وقال له قل ما      . وبقى طرحياً عند القديس مار أفرآم     
صنعته وخالفت فيه حىت صرت هكذا فاعترف للحال بعـصيانه      

ليه، مث قال له متم اآلن ما       وأعاده صحيحاً بوضع يديه وصالته ع     
وعدت به، وهذه اآلية صنعها القديس يف أواخر حياتـه، قبـل            
انصرافه إىل ميناء امللكوت حيث ال موت وال اضطراب وهكذا          

  .انضم إىل القديسني
لقد استقرت نفسه الطاهرة يف املساكن الـسمائية، حيـث          

ر  كراسي الرسل األطها   نبمواكب املالئكة وصفوف األنبياء جبا    
وحيث سرور الشهداء واء املعلمني وحمافل األبكار، هنـاك يف          
ملك اخلريات الذي تشتاق املالئكة أن تطلع إليـه، يف ذلـك            



 }٤٤{

 وما قد مجعه    ،املوضع القدسي صارت نفس أبينا الطوباوي أفرآم      
تتقدم أوىل فضائله وهي احملبـة،      يف عمره قد تقدمه هناك، وإذ       
بة ما أعطيتك من مجال مث يتقدم       فتقول أنظري أيتها النفس احملبو    

وهكذا بقية الفضائل اليت أكسبت نفسه ذلك       . إخل... التواضع  
أطلب يا أبانا القديس أفرآم ألجـل مغفـرة         . اجلمال العجيب 

خطايانا ومرياث امللكوت األبدي باملسيح يسوع ربنا الذي لـه          
  .اد الدائم آمني

 }٤٥{

.eóÓgôèfñ Úe çi Ïg ‰f´ ñ§ÔÚe
   

  اليقظة وعدم التأجيل
 احلبيب والصديق تكمل كل حني مـا يـسر          أيهاحىت مىت   

  . وحىت مىت ختدم اجلسدانيات وتتعبد هلا)١(العدو 
امسك مبشوريت اليت حتييك وتطهر نفسك مع جسدك تقدم         

  .إىل املخلص الشايف كافة الذين جيثون إليه بتوبة حارة
جر مرتني فذاك   اهرب من احلية وفسادها ألنه من يصدم باحل       

إن كان لـك حـرص      . أعمى وال يبصر ما جيب أن يهرب منه       
ومكتئبـاً متنهـداً    فتزايد يف التوبة مستعطفاً اخلالق متواضـعاً        

مصغياً إىل أواخر زكا العشار، ومىت اللـذين تبعـا          . ومتوجعاً
وكذا املرأة الزانية املتنعمة عندما مسحت قدمي املخلص        . املسيح

  . املآمث العميقبشعرها انتشلت من جب
نينوى املدينة اجلميلة الصاخبة باخلطايا والرذائل، فوعد       أبصر  

أن يقلبها وملا عاين هؤالء املتنعمني أصبحوا يف املسح والرمـاد           

                                                           

 . بتصرف٢٤ ميمر – دير السريان – ميامر ٢٠٠عن املخطوط  )١(



 }٤٦{

والصوم والنوح والدموع متقشفني مرتعدين وصاروا مـتغريين        
متساويني يف التوبة األحرار منهم والعبيد، التجـار والفقـراء،          

ملـا  . ملرءوسني الذكور واإلناث الشيوخ واألطفـال     الرؤساء وا 
رآهم كلهم متذللني تراءف عليهم الرب وخلـصهم، وهكـذا          

 فالرب فاتح للقارعني يعطي احملتاجني بـل        ،أسرعوا إىل اإلغاثة  
  .يفرح معهم

إن سقطت تب، ابتهل وتضرع، وأسجد وأطلب فتأخـذ،         
 شفيت  أن ختلص وإذا تقومت تقدم، إذا برئت فاثبت، إذا        اسأل  

فابتعد عن املرض، ال تضرم اللهيب الذي أطفأته، ال تعرب باحلمأة           
وتقع فيها تلك اليت غسلتها باجلهد، فال متاثل اخلنـازير الـذين            

  .يفرحون باحلمأة، وال تشابه الكالب اليت تلحس قيئها
فمن يضع يده على احملراث وينظر إىل خلف لن جيد امللك،           

 فاملسيح واحد واإلميان واحـد      ومن اغتسل ال يعود إىل الوسخ،     
والصليب واحد والقيامة واحدة فال تصر عبداً بإرادتك للعبودية         

  .واد لربنا دائماً آمني
غـداً  ) ١(إىل اآلن كنت تعد نفسك بالتوبة وتقول سأتوب         

. أن تأتيك غداً، وقل هلا انطلقي اليوم      فمن اآلن ابعد عن اخلطية      
دفعت التوبة، وأطرد اخلطيـة     ادفع اخلطية من يوم إىل يوم كما        

                                                           

 .٤٢٨ يعقوب ص عن كتاب احلب الرعوي للقس تادرس )١(
 }٤٧{

كما طردت التوبة باألعذار إىل اليوم وكما كنت تؤخر عمـل           
  .الصالح كذلك افعل باخلطية حىت جتد الغلبة

جاء يف كتاب بستان الرهبان أن شيخاً حدثته أفكاره قائلة          
لن يكون ذلك أبداً بـل      ( غداً فقال   ) ١(له استرح اليوم وتب     

  ).مشيئة الرب غداً على أن أتوب اليوم ولتكن 
) ٣(يف حداثتك لكي ال تندم يف أواخرك      اعمل  ) ٢(أيها األخ   

ال تنافس األشرار وال تباري الذين يعملون اإلمث فإم كاحلشيش          
توكل على الـرب    . جيفون سريعاً وكبقل اخلضرة يذبلون قريباً     

  .واعمل صالحاً
يا آبائي وإخويت يـا رعيـة اآلب        تعالوا يا أحبائي، هلموا     

تعالوا امسعوا قـوالً خيلـص      . ملختارة يا جند املسيح املوسومني    ا
تعـالوا جنـد احليـاة      . هلم نتجر مادام املوسم قائماً    . نفوسكم
امألوا أعينكم دموعاً فللوقت    . هلم نتبع خالصاً لنفوسنا   . األبدية
تعالوا مجيعـاً أغنيـاء وفقـراء رؤسـاء         . أعني أذهانكم تنفتح  

ني وبنات كل من يريد أن ينجو من        ومرءوسني شيوخاً وشباباً بن   
العذاب الدهري ويرث امللك األبدي لنتضرع مـع داود الـنيب           

                                                           

 .٣١٣م ص ١٩٦٨عن كتاب بستان الرهبان طبعة  )١(
 .٦٩ قول ٤٢ دير السريان ميمر - ميامر ٢٠٠ عن املخطوط )٢(
اصطلح أنت مع نفسك تصطلح معـك      " يقول القديس مار إسحق      )٣(

 .٣٠٦بستان الرهبان ص " السماء واألرض 



 }٤٨{

أنر عيين  " قائلني اكشف عن عيين فأتأمل عجائب من شريعتك         
، ولنهتف كما هتف األعمى      )٣: ١٣مز  " ( لئال أنام إىل الوفاة     

فإن منعنا قوم وانتهرونا حـىت نـصمت        " يا ابن داود ارمحين     " 
صرخ حنن أكثر وال نضجر من الصراخ إىل أن يفتح أعيننـا            فلن

يسوع املعطي النور تقدموا إىل املسيح اقتربوا منه واستضيئوا فال          
  .)١(ختزى وجوهكم 

إنـه  " لنتب يا إخويت مادام لنا وقت فقد مسعتم قول املسيح   
أيها اخلـاطيء ملَ    " يصري فرح يف السماء خباطيء واحد يتوب        

إن كان يصري فرح يف السماء إذا تبت فمـن          س  تتواىن ؟ ملَ تيأ   
سيد املالئكـة هـو     ! ختاف؟ إن املالئكة يسرون وأنت تتواىن       

 رب ؟ الثالوث الطـاهر املـسجود لـه          وأنتالكارز بالتوبة   
  !.يستدعيك وأنت تتنهد 

 ملن قال ويلي    طوىب..  ملن فكر قائالً إن العامل ال يدوم         طوىب
 طوىب..  يف عالج جراحاته     نط ملن ف  طوىب.. انا الذي أخطأت    

 ملن فكر يف كـل      طوىب.. ملن هو على باب امللك قبل أن يغلق         
له زاداً  هتم أن يهييء    ا ملن   طوىب.. حني يف العذاب املعد للخطاة      

 طوىب..  ملن اهتم أن جيعل أعماله صاحلة        طوىب.. للطريق الدائم   
يف  ملن قـال     طوىب.. ملن أحب اهللا من كل قلبه ومن كل نفسه          

                                                           

محات املتنـيح  مثل الر(  للقس شنوده السرياين ١بستان الروح جزء    )١(
، وكتاب احلب الرعـوي     ٥٠ص  ) نيافة األنبا يوأنس أسقف الغربية      

 .٣١٨للقس تادرس يعقوب ص 
 }٤٩{

 ملن أبغض العـامل     طوىب.. كل وقت إين ميت وامليت ال خيطيء        
 ملـن   طوىب..  ملن هيأ قلبه هيكالً هللا       طوىب.. وحفظ وصايا اهللا    

 من خطايا هذا    تعرى ملن   طوىب.. جاع واه فإن له طعام احلياة       
 ملن تـرك أفـراح      طوىب.. العامل فإن الرب يلبسه لباس املالئكة       

 ملن يشتري هنا حسنات قبل أن       طوىب.. ب  العامل فإنه يفرح بالر   
  .يغلق السوق
 لنستيقظ.. أن يدركنا الليل وينقضي النهار       قبل   فلنستيقظ

 لنستيقظ..  قبل أن تنقطع الدموع      لنستيقظ.. قبل انتهاء التوبة    
 قبل أن تدركنا سـاعة      لنستيقظ.. قبل أن يدركنا البكاء الدائم      

خيفة اليت يقـول فيهـا       قبل تلك الساعة امل    لنستيقظ.. املوت  
  .تباعدوا عين إىل النار اليت ال تطفأ

فالطوىب ملن ترك أمور العامل اليت ستبطل فإن له ما وعد بـه             
ما مل تره عني ومل تسمع به أذن ومل خيطر علـى بـال              " الرب  

   ).٩: ٢كو ١" ( إنسان ما أعده اهللا للذين حيبونه 
اس كانا  إن هارون نفسه حني أخطأ تاب بينما حفين وفنح        

يسريان بالتهاون فماتا، وسيمون ودمياس حني قاوما الكرازة مل         
إنه األصلح أن أتوجع تائباً     . سفريا مل يعترفا فماتا   حنانيا و يقبال،  

  .تنيح وأترفه وقتاً يسرياًأأفضل من أن 
الذي أعطى العشار الفضيلة، وزكا اخلالص فلريمحين أنـا          

  .الغري مستحق



 }٥٠{

   
  لنفس واالستعدادحماسبة ا

، اجلس يف هدوء    )١(  على خالصك  أيها األخ احلبيب ثابر   
وامجع أفكارك وقل لذاتك أيها اإلنسان لك هذا الزمان وأنـت           

  !.صانعاً الشهوات ؟
ماذا انتفعت؟ ماذا رحبت؟ هل زدت على قامتـك ذراعـاً           

لقد صرت مسيناً فما خزنت لنفسك شيئاً آخر سـوى          . واحداً
أشبعت ذاتك خريات فهل كرتت لك كرتاً يف        طعام الدود؟ إنك    

  السموات؟ وكيف ستفعل عند خروجك من العامل؟
ها إخوتك قـد    .. ويلك يا نفسي إنك يف مثل هذه السرية         

تزينوا بالفضائل هؤالء املتقون اهللا باحلقيقة، وأنـا ذهبـت إىل           
الظلمة، بالغداة أندم على األعمال اليت عملتها ويف الليلة املقبلـة           

غضب من   أشر منها، الرب وهب يل حياة وصحة وما أُ         أكمل
  .خلقين

يا نفسي ملاذا تتوانني؟ وملاذا تتهاونني؟ يا نفـسي اعـريف           
  ضعفك وحىت مىت تقاومي من خلقك، وختالفي وصاياه؟

                                                           

 . دير السريان– ميامر ٢٠٠ املخطوط – بتصرف ٢٨عن ميمر  )١(
 }٥١{

أيها العدو اخلبيث قد جعلتين عاراً للمالئكة والناس، مطيعاً         
تك مرة واحدة   مشورتك املنافقة إذ أوحيت يل قائالً اعمل شهو       

وال تصنعها بعد، وها هي تلك الصغرية قد صارت يل عظيمـة،           
ن إ. وما ميكنين أن أقاتل شهواتك اخلبيثة ذات األلوان الكـثرية         
  .املاء إذ وجد ثقباً صغرياً فباستمراره صنع منه هوة عظيمة

. ب اخلطية جلقد اظلم ذهين باألفكار الدنسة فأتيت يب إىل         
     أنا الشقي إذ العدو أوقفين جمرداً لكـي ال         ملن أقول فيبكي على

ولكنين ال أيأس من خالصي إذ هو       ( أنظر إىل االتكال على اهللا      
  ).جزيل التحنن كثري الصالح 

وماذا أقول للعدو ألنه حل نسكي من أجل مرضي وجعلين          
غريباً عن السهر يف الصلوات، غرس يفَّ حمبـة الفـضة، جـف       

عة املسيح، صريين حـسوداً،     دموعي، غلّظ قليب، فصلين عن إطا     
اخلشبة اليت يف عيين مل يسمح يل أن أبصرها، وقذى أخي يقدمه            
أمام عيين، يشري على أن أكتم أفكار قليب، وإذا سقط أخـي يف             

  ).١(هفوة جيعلين أهذ فيها 
 متكرباً وغضوباً، وجعلين شـرهاً  أكونلقد علمين العدو أن    

  .وسكرياً وحمباً للذة
                                                           

أحكم يا أخي علـى نفـسك قبـل أن          " يقول القديس مقاريوس     )١(
 .٢٢بستان الرهبان ص " حيكموا عليك 



 }٥٢{

ها عندي فوائد، صريين متذمراً، علمين      خسارات نفسي جعل  
أن أكون مرتهاً عن القراءة والترتيل، أصلي وال أعرف ما أتلو،           

  .يسبيين ولست أعلم مراراً كثرية
هلمي يا نفسي من اآلن إىل ذاتك يف اعتماد علـى مـن             " 

يا نفـسي   . خلقك، ولتذكري نعمة من سترك لئال يبتعد عنك       
ان منذ القدمي فإن اقتربت إليه ال       اهريب من إبليس فإنه قاتل اإلنس     

فالصقي باإلله املتعطف علـى البـشر       . يشفق عليك من اهلالك   
  ". من اآلن واقبلي إىل طريق اخلالص استحي يا نفسي

كل يوم، األيام   ) ١(ن نسيج حياتنا يبلى     ألينبغي لنا أن حنزن     
. جتري لتطردنا من الدنيا وحنن ال نسرع إىل عمـل احلـسنات           

زن الكبري أن أيامنا جتري إىل الوراء واخلطايـا إىل          وهذا هو احل  
  !األمام 

احلياة تنقضي والذنوب تكثر، وحنن كمثـل بيـت كـثري           
املصروفات وليس له من إيراد فهذا سريعاً خيرب، األيام والليايل          
دائبة جتري فتنقضي من أعمارنا، النهار يدفعنا لليـل، والليـل           

اجعـل  . ة اليت كانت لنا أمس    يدفعنا للنهار، ليس لنا اليوم احليا     
 يأت املوت يف هذه الليلة األمر الذي قد         يأتيكاليوم توبتك لئال    

                                                           

، ٤٢٧ – ٤٢٥الرعوي للقس تادرس يعقوب ص      عن كتاب احلب     )١(
 . دير السريان– ميامر ٣١٨واملخطوط 

 }٥٣{

أن تفعله ابدأ به الساعة إن حتركت فيك فكرة صاحلة ال ترقـد             
  .حىت تبدأ يف عملها

ولـست  ! أيام حياتك ليست لك، وال تعرف كم عددها         
 بـه   يأتيـك تدري مىت يدركك املوت، لست تدري اليوم ماذا         

 لئال يدركك،   جرا .الليل املقبل فمن اآلن أسرع قبل أن يسوقك       
  ..ميسككأسرع قبل أن 

أنظـر إىل   ! اليوم هو لك أما الغد فلست تدري ملن يكون ؟         
ال . النهار ما أسرع ذهابه فاحرص أن تذهب معـه خطايـاك          

  .تغمض عينيك للرقاد حىت تفتح قلبك للصالة
اظهر صالحك، ال يكن    بالعشاء ابتعد عن خطاياك وبالغداة      

إن حتركـت   قبل أن تقول يأ للعمل،      . قولك بعيداً عن عملك   
فيك فكرة صاحلة فمن ليلتك ابدأ بعملها واغتنمها، وإن حتركت          

بعمـل الـصالح    فيك فكرة احلسنات فمع طلوع الشمس ابدأ        
وابعد عن الشر، ال تتعب يف شيء ليس هو لك، وتضيع شبابك            

الً عما يغين، عازفاً عن العمل الصاحل،       باطالً، ال يكن قلبك منشغ    
الزمان سريع الذهاب   . احلياة سريعاً تذهب واملوت سريعاً جييء     

  .وهو متعجل أن جيوز ما خال يوم توبتك فال يريد أن يأيت



 }٥٤{

إذا ما كربت مضى الشباب     ! يف شبابك كنت تقول أتوب      
وجاء الكرب، مل تتب، أفنيـت شـبابك بأوجـاع الـشهوات            

  .دما كربت ال ترغب أن تتوبوالذنوب، وعن
يف . من يوم إىل يوم تطرد التوبة وأظنها قد هربـت منـك           

شبابك قلت أبقى حىت أصنع هواي وأتوب عنها، منـها قـد            
 أطلب التوبة قبل أن يطلبك املوت فإن بعد املوت لـيس            كربت

األوىل مل  . هناك توبة، األيام اليت مضت ختربك عن األيام اليت تأيت         
قد كنت بعيداً عن يومـك، وفجـأة        . ى ال تبقى  ختتيبء واألخر 

. أدركك، وها هو مسرع إىل الذهاب كما ذهبت األيام السابقة         
أنظر إىل نفسك قبل أن جيوز يومك وأذكر أن شبابك لن يدوم،            

  .تعرب مثل الظالم ومعها تنقضي حياتك
كما أن الصعوبة يف بناء بيت ما ليست يف وضع األساس بل            

مبقدار ما يزداد البناء ويرتفع     .  إىل العلو الالزم   يف االرتقاء بالبناء  
يزداد التعب والكلفة هكذا حال البناء الروحي فـإن الـصعوبة           
  .األشد ليست يف وضع األساس بل يف البلوغ إىل كماله األقصى

فمن أجلها يـا    ) ١(ال شيء أعلى قدراً من خالص النفس        
نـا يف   إخويت ينبغي أن تم ونستعد كل يـوم وال نفـين زمان           

االهتمام باجلسد، فإذا جاع اجلسد وطلب طعاماً تذكر أنت أن          
                                                           

 .بتصرف.  دير السريان– ميامر ٣١٨عن املخطوط  )١(
 }٥٥{

النفس أيضاً تطلب حاجتها، وكما أن اجلسد إن مل يتناول خبزاً           
ال يستطيع أن يعيش كذلك الـنفس إن مل تتغـذى باحلكمـة             

  ).١(الروحانية فهي مائتة 
ليكن املزمور كـل    .. فلنتب زماناً يسرياً ولنملك إىل األبد       

 فمك ما دام لنا أوان التوبـة فلنـداوه بـالعربات أي             وقت يف 
حنن . بالدموع ألن وقت التوبة قليل ومالك السموات ال اية له         

هل تظنون أم كللوا بغري     . نطوب القديسني ونتوق إىل أكاليلهم    
  .أتعاب وأحزان؟

أية راحة كانت للقديسني يف هذا العامل؟ بعضهم ضـربت          
تهزاء، دفعـوا للـسياط والقيـود       أعناقهم، وآخرون ذاقوا االس   

طافوا جبلـود غـنم     . واحلبس، رمجوا نشروا وماتوا حبد السيف     
تائهني يف الرباري واجلبال واملغائر     . وجبلود معزى معوزين مذلني   

ويف سرور احتملوا كل هذه وغريها إذ كانوا   .. وشقوق األرض   
 ينظرون إىل اخلريات احملفوظة يف السموات اليت مل ترها عني ومل          
تسمع ا أذن ومل ختطر على قلب بشر اليت أعـدها اهللا للـذين        

  ..حيبونه 

                                                           

فاالبن الضال ملا أخطأ    .. الذي خيطيء يريد أن ينهي عالقته مع اهللا          )١(
  أستغين عن اهللا؟أنفاسأل نفسك هل أستطيع .. ذهب بعيداً عن أبيه 



 }٥٦{

الويل للمتواين ألنه سيطلب الزمان الذي أضاعه عبثـاً وال          
ولنطلب يا إخويت امللك الذي ال اية له وال انقـضاء،           .. جيده  

لنطلب ذلك الفرح الدائم فنكون مع املسيح الذي له اد الدائم           
  . آمنياآلن وإىل األبد

لنوجد عنده  من اآلن   ) ١(أطلب إليكم يا إخويت أن نسارع       
إذا جاءتك شهوة أو فكر رديء فاستل سـيف         .. غري دنسني   

التفكر يف خمافة اهللا ليقطع قوة العدو، وليكن لك عوض البـوق            
الكتب املقدسة إذ كما أن صوت البوق جيمع اجلنـد هكـذا            

 وأيـضاً   ...فـة اهللا    الكتب اإلهلية تف فتجمع أفكارنا إىل خما      
لذا يـا أخـي     .. تنهضك بنشاط وتشجعك على كافة اآلالم       

إذ بسوء حيلـه أن     . اغصب ذاتك بكل طاقتك أن تقرأها دائماً      
صارع إنسان الفكر ومل يستطع ان يقهره حينئذ يـأيت بـه إىل             

فإن مل يوجد اإلنسان مـستيقظاً      .. األحزان ويظلم عقله وذهنه     
مينحه ىل اهلاوية، فإن مل ميكنه ذه احليلة        يستطيع أن يبتلعه حياً إ    

ة وطغياناً اليت هي أشر من كافة اآلالم، وهذه تأيت بالعقل إىل            رفع
. عمق اللذات فال يعرف ضعف طبيعته، ولن يتذكر يوم وفاتـه          

  ..إنه ميشي يف الطريق الواسعة تلك املؤدية إىل اهلالك 

                                                           

 . دير السريان– ميامر ٢٠٠ املخطوط ١٨يمر عن م )١(
 }٥٧{

ة الكتب   تلتصق بقراء  أنلذلك يا أخي تيقظ واحرص دائماً       
. رب من فخاخ العدو وتدرك احلياة األبدية      اإلهلية لتعلم كيف    

ثابر على القراءات والصلوات ليستضيء ذهنـك ويـصري إىل          
  .التمام

يوجد قوم يفخرون مبخاطبة الرؤساء وامللوك فلتفتخر أنـت         
أمام املالئكة إذ ختاطب اهللا بالروح القدس، وبقدر ما ختاطب اهللا           

  .ك وروحكبقدر ما يتقدس جسد
إذا كانت يداك تعمل عمالً ما فصلي بذهنك فإن حنة النبية           

  .كانت منسكبة يف صالة قلبية عميقة جداً
إذا كنت ال تعرف قراءة الكتب اإلهلية فاذهب إىل من هـو            
عامل مبا فيها واستمع إليه فمغبوطون هم الذين يفحصون عـن           

 بـال   احذر الضجر والقـراءة   . شهادته ويطلبونه من كل قلوم    
ل الذي يشتاق   ألياهتمام ألجل أن يشغلك بأمر آخر بل صر كا        

ال ملـها   .  إىل عني املاء أي الكتب اإلهلية لتشرب منها        يأيتأن  
بل رددها واكتبها يف قلبك واحفظها يف ذهنك إذ كنت أتلو يف            

بكل . مباذا يقوم الشاب طريقه؟ حبفظه أقوالك     " حقوقك وأيضاً   
خبأت كالمك يف قلـيب     . ن وصاياك قليب طلبتك فال تبعدين ع    

  ).١" (لكي ال أخطيء إليك 
                                                           

 .١١ – ٩: ١١٩مزمور  )١(



 }٥٨{

من ذا الذي يتذكر أقوال الرب وال يقوم طريقه، إن مثـل            
ه مسيحياً لكن جيحد أعمال املسيح لذا يـأمر أن          هذا يدعو ذات  

يرتع منه عمل الروح القدس الذي أخذه فيصري مبرتلة إناء نبيـذ            
نه يظنون أنه ممتليء لكن يرشح كثرياً فيضيع ما فيه والذين يبصرو    

هكذا ذلك اإلنسان عندما تنكشف حقيقته أمام      .. حقيقته فارغ   
اجلميع يوم الدينونة مثل هؤالء يقولون أليس بامسـك صـنعنا           

  ).١(رفكم أعقوات؟ فيقول هلم إين ال 
تذكر هذه األقوال اليت مسعتها وقـوم طريقـك وال تـدع         

دع اخلبيث يأكل زرع    ال ت .. النسيان خيدرها ويرتعها من قلبك      
  .ولتخيبء التعليم الصحيح يف قلبك فيثمر بالتقوى.. ابن اهللا 

جاوز القراءة مرتني وثالثة ومراراً كثرية وأطلب أوالً إىل اهللا          
قائالً يا ريب يسوع املسيح افتح ذهين وقليب ألمسع وأفهم وأصنع           

.. اكشف عن عيين فأتأمل عجائب مـن شـريعتك          . مشيئتك
تزعم إنك حكـيم وتفهـم مـا هـو          ا أخي ال    أطلب إليك ي  

فإن كلمات اهللا كالفضة احملماة سبعة أضعاف وليس        .. مكتوب
  .فيها عيب بل هي مستقيمة للذين يفهمون

                                                           

 .٢٣ – ٢٢: ٧ مت )١(
 }٥٩{

) ١(كما أن السيف يقطع عصب الفرس ويلقي راكبه هكذا          
  .العزم الرديء يقطع قوى النفس ويدفعها إىل احلزن

مسافتها مخسون غلوة   من هو الذي يريد أن ميضي إىل مدينة         
هل يقول إنه   . فيمضي تسعة وأربعون غلوة وتنقصه غلوة واحدة      

  !.عند أهله وموطنه ؟وصلها؟ ألنه قد خرج من 
 يترك موضعه ألجل الفضيلة، وآخر اللتماس       )٢(يوجد من   

  .البطالة وعدم اخلضوع
يوجد من يفحص عن احلكمة وآخر يبغي كـثرياً الـسبح           

  .الباطل
طيع من أجل وصية املسيح، وآخر ألجل       يوجد من خيضع وي   

  .فائدة دنيئة
يوجد من ميدح قريبه ألجل وصية املسيح، وآخـر ألجـل           

  .استرضاء الناس
يوجد من يدفع ذاته ألجل وصية املسيح، وآخر يثلب قريبه          

  .ألجل م البطن

                                                           

 . دير السريان– ميامر ٢٠٠ املخطوط ٣٢عن ميمر  )١(
 ).املخطوط السابق ذكره (  بتصرف ٦عن ميمر  )٢(



 }٦٠{

يوجد من يعمل كثرياً من أجل الصدقة، وآخر من أجل حمبة           
  .الفضة

وقت العمل، ويف وقت العمـل ال       يوجد من يعمل يف غري      
  .يعمل

يوجد من يسبح ويعلي صوته، ويف وقت التسبيح يسكت أو          
  .يكلم قريبه يف الباطل

  ).١(يوجد من يسهر باطالً، ويف وقت السهر ينام 
إن قلوب الناس مكشوفة لدى اهللا، بدء الـسرية الـصاحلة           
 الدموع يف الصالة واستماع الكتب اإلهلية، ربوات كتب يف أذن         
اجلاهل حتسب ال شيء ومن هو اجلاهل إال املتهاون مبخافة اهللا،           

  .فإن قلب احلكيم يقبل الوصايا بأوفر حكمة
، ال متنع شيئاً عن أحد       )٣٩: ٥مت  ( ال تقاوم الشر بالشر     

إذا هلك، ال تتلون يف احترامك للنـاس حـسب          ) ٢(لئال تالم   
 واهللا  املقتنيات، لتكن كل األشياء عندك كأا غـري موجـودة         

                                                           

لنحاسب أنفسنا يف ضوء مقاييس الكمال املطلوب وأفضل الناس         "  )١(
لى العمل قبل عمله أجيوز يل أن أفعل هذا         هو الذي حياسب نفسه ع    

  .عن حماضرة لقداسة البابا شنوده الثالث" إخل ... أم غريه 
 ٣٣٤ page ١٣ .The Writings of Niciene v: مترجم عن  )٢(

 }٦١{

لت قريبك ومل يعطـك مـا تريـد         أوحده هو املوجود، إذا س    
فاحرص لئال خترج كلمة غضب من فمك تقطر مرارة، ال تقاوم           
الدوافع الصاحلة ألن تغريات ميول النفس كثرية، ابعد األسى عن          

إال مـا يتعلـق      ) ١٠: ١١جـا   ( جسدك واحلزن عن فكرك     
ال تكف عـن    . خبطاياك وهذا كفيل أن جيعلك يف حزن مستمر       

  .العمل حىت ولو كنت غنياً ألن الكسول يكثر ذنوبه بكسله



 }٦٢{

   
  وت والدينونةتذكر امل

هنا التعزيـة وهنـاك     . هنا يستجيب لنا ويغفر وميحو آثامنا     
هنا التأين وهناك الشدة، هنا الراحة وهناك الضيق،        ) ١(الدينونة  

هنا امتالك السلطة على الذات وهناك جملس القضاء، هنا التمتع          
ية، هنا  وهناك العذاب، هنا الضحك والتهاون وهناك النار األبد       

التزين وهناك الشقاء، هنا التصلف وهنـاك التـذلل وصـرير           
  .األسنان، هنا اخلدر املذهب وهناك الظلمة املدهلمة

 األحباء فلم نتواىن يف خالصنا، وملَ حتل        أيهاوإذ عرفنا هذا    
لنا حمبة األشياء األرضية وملَ نتهاون يف دموعنا والوقت ملك لنا           

  .ولكنه قليل
ابك ههنا قليالً لـئال     . ر اهللا لنا سائر خطايانا    إنه بالتوبة يغف  

تبكي هناك إىل أبد الدهور يف الظلمة اخلارجية، صر ههنا لـئال            
يف النار اليت ال تطفأ، ابك ههنا وتضرع عن خطاياك            هناك ىلقت 

  .فتصري لك التوبة خالصة

                                                           

 . دير السريان بتصرف- ميامر ٢٠٠ عن املخطوط ١٠ميمر  )١(
 }٦٣{

لقد خاطبتكم ذا ولست يف حيايت أسلك بالطهارة لكنين         
. هين ما هو عتيد لنا وأنا يف النوم والتـواين         بأمل وحزن ناظراً بذ   

إنين يا إخويت جنس وموافق بأفكاري وأعمايل، غري عـارف يف           
ذايت شيئاً صاحلاً البتة لكنين اآلن يف استرخاء وخـاطيء بنـييت            
وقواي، هذه األقوال أقوهلا من أجل حمبيت لكم ألن احلزن حيوط           

 دائمـاً   نا متـهاونون  قليب دائماً من أجل دينونة اهللا الرهيبة ألن       
وحنسب أننا سنعيش يف هذا العامل الباطل إىل األبد، لكن هـذا            

وحنن يا أحبائي سنطالب باجلواب عن      . الدهر يعرب وكل ما فيه    
نفيس ألنفسنا ونفضل مـا هـو        هذه األمور ألننا نعرف ما هو     

رديء، بل ونستهني مبحبة املسيح اإلله وملكه ونكرم مـا هـو            
لفضة ال تنقذنا من النار املرهبة، والثيـاب        إن الذهب وا  . أرضي

، األخ لن يفدي أخاه، واألب لن يفدي        والتنعم يكون لدينونتنا  
  .ابنه لكن كل أحد يقف يف موضعه يف احلياة أم يف النار

كثري من الصديقني زهدوا هذا العامل باختيارهم إذ تاقوا إىل          
املسيح وأكرموه كثرياً فلذلك هم يف كـل حـني مبتـهجون            
ومضيئون باملسيح، والثالوث القدوس يبتهج م ورؤساء املالئكة        

 اإلله القدوس ملكـه     مهب هل ووالناس يف كل وقت يطوبوم ف     
إذ يبصرونه مع املالئكة والقديسني كل      . وسيعطيهم جمداً أعظم  

  .حني بسرور



 }٦٤{

لقد خلقك اهللا بفهم ومتييز فلماذا متاثل البـهائم الفاقـدة           
  !.النطق؟
نزل اإلله   أجلكنه من   أنظر  أ أيها اإلنسان، و   د إىل نفسك  ع 

من السماء لريفعك من الرضيات إىل السمائيات، قد دعيت إىل          
 السمائي فلم تتهاون؟ قل يل كيف ميكنك أن تـذهب إىل            اخلنت

العرس وليس لك حلة العرس؟ وغري ممسك مصباحاً وإن دخلت          
طرحوه بتهاون سيقول امللك لغلمانه أوثقوه من يديه ورجليه وا        

 جئت ودعوت   أنإذ سبق   . يف أتون النار حيث العذاب األبدي     
ملكيت ومل  مباجلميع إىل عرسي وقد احتقر هذا دعويت، واستهان         

  .يعد لباس العرس
 وأما علمت أن كافة الربايـا       أال ترهب أيها اإلنسان هذا؟    

قوموا وأبصروا  .. ستمثل أمامه حني جميء ذلك امللك السماوي        
.  مـن أجلـه    وتأملتمالنفوس والذي أحببتموه    الرب الذي يشبع    

تعالوا وافرحوا معه حيث ال يرتع أحد فرحكم، هلموا فتمتعوا          
باخلريات اليت مل تبصرها عني ومل تسمع ا أذن ومل ختطر علـى             

  ).١(" للذين حيبونه " بال إنسان ما أعده اهللا 
اً فمن يعطي لرأسي مياهاً كثرية ولعيين عيناً نابعة دائماً دموع         
  .مادام يل وقت تنفع فيه العربات فأبكي على نفسي النهار والليل

                                                           

 .٩: ٢كو ١ )١(
 }٦٥{

اختذ يف كل وقت يف عقلك خـشية اهللا متـذكراً اليـوم             
املخوف حني تضطرم السموات وتنحـل وحتتـرق        ) ١(األخري

  .األرض وكافة ما ا
حينئذ ... تتساقط النجوم والشمس والقمر ال يعطي ضوءه      

 .. )٢(سحابة بقوة وجمـد كـثري       يبصرون ابن اإلنسان آتياً يف      
حىت أن قوى   .. اليت مل تصر قبالً مثلها      .. تصري الزالزل والربوق    

فكيف سبيلنا أن نكـون     .. السموات يشملهم الرعب والرعدة     
  يكون لنا؟إذاً يا إخويت وأي رعب 

 حيتملـوا   أنتأمل بين إسرائيل يف الربية إم مل يـستطيعوا          
مـع أنـه مل     .. يف وسط النار    الضباب الشديد وصوت املتكلم     

فامسع يا أخي إن كانوا مل حيتملوا هذا حني مل          . خياطبهم بسخط 
تلتهب السموات ومل تنحل األرض وحتترق عناصرها ومل تضرب         
األبوق فتنبه الراقدين ومل يصر شيء مـن اخلـوف العتيـد أن             

فماذا نصنع عندما جييء برعدة وجيلس مبجد على عرشه         .. يكون
ع األرض من مشارق الشمس إىل مغارا ليجازي        ويستدعي مجي 

  كل واحد عن أعماله؟

                                                           

 . دير السريان بتصرف–١٨ ميامر ميمر ٢٠٠عن املخطوط  )١(
 .٢٧ – ٢٥: ٢١لوقا  )٢(



 }٦٦{

 ندخل عراة ومنثل أمام هـذا       أنويلي مث ويلي كيف سبيلنا      
  املوقف الرهيب؟

أين حينئذ ذلك اجلمال الزائف وغري النافع؟ أين تلذذ الناس          
باخلطايا، أين الدالة الفاقدة احلياء؟ أين التزين بالثياب؟ أين لـذة           

النجسة؟ أين الذين كانوا يشربون اخلمر على األغاين ومل         اخلطية  
  يعاينوا أعمال الرب؟

أين العائشون بالتواين والنفاق؟ أين التنعم والتلذذ؟ كل تلك         
أين حينئذ حمبة الفضة وأين حب االقتناء؟ أيـن         . عربت واحنلت 

حينئذ الكربياء والغطرسة الرافضة للجميع واليت حتـسب ذاـا          
  ء؟وحدها أا شي

أين وقتئذ اد الباطل، أين التمرد؟ أين امللك؟ أين الرئيس؟          
أين املدبر؟ أين السلطان؟ أين املتنعمون واملتهاونون؟ إنه هنـاك          

  .يشملهم الفزع املرعب
أين حينئذ حكمة احلكماء الباطلة؟ ويلي مث ويلي أين احلكيم          

  )١(أين الكاتب أين مباحث هذا الدهر ؟ 
ف سبيلنا أن نكون حينئـذ عنـدما        يا أخي ردد الفكر كي    

نطالب أن نؤدي جواباً عن أعمالنا واحدة فواحـدة كـبرية أم            
                                                           

 .٢٠: ١كو ١ )١(
 }٦٧{

كيف يكون حينئذ الفرح الـذي      ! أمام القضاء العادل  .. صغرية  
تعالوا يا مباركي أيب رثـوا      " ال يوصف للذين يقول هلم امللك       

حينئذ تأخذ ملكاً وتاجاً    " امللكوت املعد لكم منذ تأسيس العامل       
حسناً ياً من الرب ومتلك مع املسيح بل وترث اخلريات الـيت            

  . للذين حيبونه وتكون هناك بال هم وال حزناأعده
تفكر يا أخي فيما هو ملك السموات مع املسيح فيكون لك           

فأنظر أي جمـد قـد      . تكون مشس وال قمر   نوراً أبدياً حيث ال     
ك اخلطاة  أُعطى للذين يتقونه وحيفظون وصاياه؟ مث تفكر يف هال        

أي خجل . إذا مثلوا أمام القاضي العادل حيث ال يكون هلم عذر        
انصرفوا " يشملهم عندما يفرزوا عن يساره وبغضب يقول هلم         

  ).١(" إىل النار األبدية املعدة إلبليس ومالئكته 
 الدهر الـذي ال     ىلويلي ويلي أي نوح يكون هلم ليعذبوا إ       

ر أسنام؟ ويلي كيف    ويلي كيف يكون بكاؤهم وصري    . اية له 
هي نار جهنم؟ كيف الدود الذي ال ينام والنفاث بالسم؟ ويلي           
ويلي أية شدة هي تلك الظلمة اخلارجية؟ إم يصرخون ولـيس   

حينئذ يصرخون باطلة هـي     . من خيلصهم وال من يستجيب هلم     
  .كل أمور العامل

                                                           

 .٤٦ – ٣١: ٢٥مت  )١(



 }٦٨{

أين حينئذ اللذة الكاذبة للخطية إذ ال توجد لذة إال يف خمافة            
الرب وحمبته احملبة احلقيقية اليت متأل النفوس وتشبعها كأا مـن           

إم يقولون معترفني يف ذاك الوقت إننا مسعنا ذا         . شحم ودسم 
  .ومل نرجع عن أعمالنا الرديئة وال ينتفعوا شيئاً بقوهلم هذا

ويلي ويلي أنا املقبوض خبطايا أكثر من رمال البحار وقـد           
ديد كثرية وليست يل دالة أن أبـصر         من ح  بأغاللاحننيت حتتها   

وأتفرس يف علو السماء إىل من ألتجيء إال إليك أيهـا احملـب             
اللهم ارمحين كعظيم رمحتك ومثـل      " اإلنسان واحملتمل نقائصه    

كثرة رأفاتك امح آثامي فإن خطييت أمامي يف كل حني إذ لـك          
، ولكثرة تعطفـك    )١" (ت والشر قدامك صنعت     أوحدك أخط 

ياي من أجل امسك القدوس، لـيس يل عمـالً          اعرض عن خطا  
قلباً نقياً فأتعبد لك    صاحلاً لكنين أطرح ذايت أمام رأفاتك لتعطين        

  .منذ اآلن وكافة أيام حيايت إذ تسبحك كافة القوات السمائية
) ٢(أيها اإلخوة تعالوا كلكم وامسعوين أنا احلقـري أفـرآم           

ني كما تقـول    ن كنا سالك  إ قلبنا،   ليتأملفنجلس فكرنا قاضياً    
فإن شاهد  .  جنحد الروح القدس الذي به ختمنا      أمالكتب اإلهلية   

احدنا يف ذاته شيئاً من النقص فليحرص أن ينمو بتواضع النعمة           
                                                           

 .مزمور التوبة واالنسحاق: ٥١مزمور  )١(
 . بتصرف٣٥عن ميمر  )٢(

 }٦٩{

 وإن كنا ملومني باخلطايا فلم    . اليت أخذها من ذلك احملب للناس     
إىل املسيح ألنه هـوذا أتـى اليـوم         نضجع أيها اإلخوة التائبني     

ي فيه تظلم الشمس وتتساقط النجـوم وتنطـوي         املرهوب الذ 
 ويضرب البوق العظيم بصوت مرعب، فيوقظ       ،السماء كالدرج 

املوتى مجيعهم وينهدم اجلحيم وجييء املسيح على السحب مـع          
مالئكته القديسني ليدين األحياء واألموات وجيازي كل واحـد         

  .كأعماله
 أحبائي  إنه ملرهوب جداً ذلك ايء ألنه عجيب يا        باحلقيقة

فاألرض .. أن نبصر السماء مفتوحة واألرض متغرية واملوتى قيام 
تسلم مجيع ما فيها وكذا ما افترسته الوحوش أو ما أكلته الطيور            
إذ الكل يأخذ جسداً آخر وحسب أعماله فأجساد القديـسني          

 أما اخلطاة فتوجـد أجـسادهم       تلمع أكثر من الشمس أضعاف    
. إخل... ة الكالم أم األفكار      ويصري فحص أعمالنا بشد    ،مظلمة

 أنفلنجاهد يا إخويت    . هذه تصبح ظاهرة أمامه يبصرها مجيعها     
نفلت من التعيري واخلزي املرهوب الذي لكافة اخلطاة وأن نصري          

تلك الـيت   . مشاركني تلك اخلريات اليت أعدها اهللا للذين حيبونه       
  .تشتهي املالئكة أن تطلّع عليها
فة القديسني مبجد الستقبال املسيح     تأيت املالئكة فتخطف كا   

  .فلنحرص يا إخويت أن نكون مستحقني لذلك االختطاف



 }٧٠{

" للمسيح ما دام لنا وقـت       ال نضجع أيها اإلخوة احملبون      " 
  .بل لنحرص أن نغلب آالم اجلسد والنفس

اخلـاطيء  ) ١(هلموا يا إخويت وامسعوا مشوريت أنا أفـرآم         
ئي ذلك اليوم املخوف وحنن     والفاقد األدب فها قد اقترب يا أحبا      

يف التواين والترته غري مؤثرين أن نتفطن يف عبور هـذا الزمـان             
فها األيام والشهور والسنني تعرب     . اليسري وحنرص أن يغفر لنا اهللا     

ومثل ظالم املساء ليوايف جميء املسيح املرهوب العظـيم         . كاملنام
ة اهللا  ألنه باحلقيقة مرهوب للذين مل يؤثروا أن يعملـوا مـشيئ          

  .وخيلصون
فأتضرع إليكم يا إخويت هلموا فلنطرح عنا االهتمام باألمور         
األرضية ألن كافة األشياء تزول وتفىن، وليس ما ينفعنا يف تلك           
الساعة سوى األعمال الصاحلة اليت اكتسبناها هنـا، ألن كـل           

 قدام قضاء احلاكم، القلب والكليتان      وأعمالهواحد حيمل أقواله    
  .صري فحص األعمال واألفكارترتعدا حني ي

من ترى ال   . خوف عظيم يا إخويت، رعدة عظيمة يا أحبائي       
يرتعد، من ترى ال يبكي، من ترى ال ينتحب إذ هناك تظهـر             

افهمـوا يـا    . األعمال اليت عملها كل أحد يف اخلفاء والظلمة       
األشجار املثمرة من باطنها يف أوان األمثـار        .. إخويت هذا املعىن  

                                                           

 .١٧عن ميمر  )١(
 }٧١{

مع الورق، تكتسي من خارجها جبمال وحسن ـاء         ز الثمر   ترب
هكذا . لكن من باطنها تغطي كل واحدة مثرها حسب طبيعتها        

م املرهوب يربز كافة الناس وتظهـر أعمـاهلم إن          يف ذلك اليو  
) أعمالـه   ( كانت صاحلة أم شريرة، وكل واحد حيمل مثـاره          

فالقديسون حيملون الثمر الغـض نـضارته،       ) كالمه  (  وأوراقه
اك حيملـون   سب، الن لشهداء حيملون فخر صربهم على التعاذي     وا

النسك واملسكنة، احلمية، السهر، الـصالة، والنـاس اخلطـاة          
املنافقون والدنسون حيملون مثراً قبيحاً، ويكونون مرعبني خزيـاً         

مهول يا إخـويت    . وعربات ودود ال يرقد يف النار اليت ال ختمد        
 بغري شهود تظهر األفعال،     جملس القضاء هناك ألن كافة األشياء     

ومبحضر املاثلني هناك ربوات ربوات وألـوف       . الكالم، األفكار 
ألوف رؤساء مالئكة ومالئكة، الشاروبيم والسارافيم الصديقني       

  .والقديسني األنبياء والرسل اجلماهري اليت ال حتصى
فلم نتواىن يا إخويت األحباء فإن األوان قد حان، واليوم قد           

ر احلاكم املرهوب مكتوماتنا إىل النور، فلو عرفنـا         بلغ حني يظه  
ما قد أعد لنا يا إخويت لبكينا كل حـني يف النـهار والليـل،               
متضرعني إىل اهللا أن ينجينا من ذلك اخلزي والظلمة املدهلمة ألن           

    فم اخلاطيء ينسد أمامه والبية كلها ترتعد وكذلك تتزعـزع      ر
  .ئهالقوات السمائية من ذلك اد وقت جمي



 }٧٢{

ماذا نقول له يا إخويت عن توانينا يف ذلك الوقـت يـوم             " 
إنه يتمهل وجيذبنا كلنا إىل ملكه وسيطالبنا جبواب        " الدينونة ؟   

عن هذا التواين الذي لنا يف ذلك الزمان اليسري فيقول لنا بذاتـه             
ت، من أجلكم مشيت على األرض جهاراً،       دإين من أجلكم جتس   

     لدت، من أجلكم بمن أجلكم لُطمت،     من أجلكم ج ،صق على
من أجلكم صلبت مرفوعاً على خشبة، مـن أجلكـم أنـتم            
األرضيني سقيت خالً لكيما أجعلكم قديسني مسائيني، وهبـت         

الفردوس ومسيتكم كلكم إخوة يل   لكم املُلك الذي يل، أعطيتكم      
فأي شـيء   . وقربتكم إىل اآلب وأرسلت إليكم الروح القدس      

  ! لكي ختلصوا؟أكثر من هذا مل أصنعه
قولوا يل أيها اخلطاة ما أصابكم من أجل السيد املتأمل مـن            
أجلكم؟ ها قد استعد امللك فبحسب ما يسلك كـل واحـد            

  .يعطي
، )١(ضع نفسك حتت نري الناموس حىت تصري حراً باحلقيقة          

ال تتمم مشيئة نفسك منفصلة عن حد نـاموس اهللا، البـد أن             
ر العديد من الـشرائع الـيت   أكتب الكثري من الوصايا وأن أحض    

                                                           

  :مترجم عن  )١(
The Writings of Niciene and Post Niciene Fathers 
vol. ١٣ page ٣٣٥. 

 }٧٣{

ميكن أن تتعلمها من نفسك إذا كنت تسعى إىل حترير نفـسك،     
وإذا كنت حتب النقاوة فالبد أن تقوم بتعليمها آلخرين أيـضاً،           
لتكن الطبيعة هي كتابك الذي تقرأه، واخلليقة كلها جـداولك          

.  املعرفـة غـري املكتوبـة      وتأملموس  لناوتعلم منها الشرائع وا   
مدارها تعلمك الراحة من العمل والتعب، الليـل يف         الشمس يف   

  . هناك حدوداًأنسكونه يعلن لك 
نصب أعينهم دائماً، كما أنه     ) ١(الصديقون تكون الدينونة    

لذلك يطلبون ليالً   . معد للناس أن ميوتوا مرة واحدة مث الدينونة       
واراً سائلني أن ينجوا من نار جهنم ومن العذاب األبدي وأن           

مع املالئكة وأما املنافقون فذكر املوت عندهم هو شيء         يؤهلوا  
ساذج جمرد ألم ال جيتهدون خائفني من األمور اليت بعد املوت           

إذ يكملوا القول   .. بل ينتحبون على فقدهم امللذات ومفارقتها       
وال يهتموا مبا يـنفعهم بـل       " نأكل ونشرب فإننا غداً منوت      " 

الذين حيبون الثـروة األرضـية      و.. جيمعوا بأيديهم ما ال مثر له       
فكافة عمرهم مشتغل بالرجاء الباطل، وبقدر ما يتسامى يف الغىن          

جـل جهـنم   أليس من .. بقدر ما تنمو لديه خمافة املوت كثرياً   
وحكم اهللا العادل لكنهم يتحريون يف أنفسهم نـائمني علـى           

                                                           

 .٤٤عن ميمر  )١(



 }٧٤{

ثروم قائلني ترى من يرث بعدنا، ومن يكون صديقاً للملـوك           
   اململكة بعدهم؟ومن يرث

ترى من يتملك هذا الذهب والفضة؟ ترى من يستخدم هذه        
اآللة الذهبية؟ ترى من يرث احللل املذهبة؟ من يركـب اخليـل            
املنتخبة املذهبة جلمها؟ ومن يتقدم كثرة الغلمان؟ من يسكن يف          

اليت وشيتها أنا باهتمام الرخام واليت زخرفـت أرضـها          االس  
ها بالذهب؟ ترى من خيدم أصـحاب       بالفصوص املذهبة وسقف  

املوائد والسقاة؟ ترى ملن متثل اخلدم الذين خيدمون من يـضجع           
على األسرة املفضضة، ويستعملون األطعمة اليت أطايبـها مـن          
اهلند؟ من يستعمل الغالت اجليدة اليت من احلقول والثمار األوىل          

ـ          ات اليت للبساتني؟ من يصري خلفاً يتوىل خزائن السالح واملركب
  واخليول؟

وإذا شدت أفكاره إىل جهات أخرى كثرية وال جيـد مـن            
يلجأ إليه يتنهد مث يعود أيضاً لالهتمام باألرضيات غري مهتم أن           

  .يكرت لنفسه يف السموات شيئاً
فإذا نال اية مأثوراته من توفر الغـالت والبـهائم وـاء            

لبه فحينئذ ذكر املوت يزعج ق    ... مرتبته، وشهامته يف احلروب     
فإن ضعفت أعضاؤه بالشيخوخة ومل يستطع أن خيدم اللـذات          

اً يبعد ذكر املوت    متصلفحينئذ حيقد على احلياة، وإن كان جافياً        
 }٧٥{

إنه يضاهي املريض الذي يتظـاهر بالـصحة،        . بإفراط الرفاهية 
.. ويأكل األغذية اليت تضاد املرض ويظن أنه ا يزيل املـرض            

 وإذا فرح مبعاينـة اجلمـال       ..لكن املرض قد شاع يف أعضائه       
فليفكر يف انتظار النوح وأن هذا اجلمال يزول ويصري عوض هذا           

  .احلسن الظاهر اآلن عظام مرفوضة منتنة
املتوانون واملتهاونون تنقضي أيامهم يف ظلمة اخلطية ظـانني         
أن ساعة املوت بعيدة عنهم فيماثلون الذين ميشون يف ظلمة الليل           

  .ذي يطلبونه بعيداً عنهمإذ يظنون أن املوضع ال
والذي قد تأمل بعني نفسه الصافية طغيان هذا العامل وصار          
على مسو من تلك األشياء اليت ها هنا فإنه يتفطن دائماً إن أكل             

تستأنفه الطبيعة كل يوم وكـل      . وإن شرب إن رقد وإن عمل     
ساعة إىل اية العمر الوقيت فلذلك يعرض عن األشـياء كلـها            

اسة تلقى يف سلة املهمالت فيحرص أن يبعد ذاتـه          كأا مثل كن  
فمن يعقل املعقـوالت العلويـة      . عن كل مرثاة العامل والتأمل له     

ساعياً بكافة قوته   . واملتسامي سعيه إىل اهللا فذلك على مسو منها       
س أحباء اهللا   وراء الفضيلة ألنه ليس أكرم منها قدراً إذ جتعل النا         

الرمل، والفضة قدامها حتسبها    فكافة الذهب يف عينيها حتتقره ك     
كالطني، ال يضمرها الشقاء وال يكمد نورها املوت املرهـوب          



 }٧٦{

يل " عند كثريين فالذين قوموا الفضيلة بدالة يهتفون مع القائـل           
  ).١(" اشتهاء أن أنطلق وأكون مع املسيح ذاك أفضل جداً 

) ٢(إذا تركنا أعمال األمم فال نعود على األشياء الـيت وراء       
ليت قد مضت ونعملها أيـضاً، قـد جحـدت الـشيطان            أي ا 

فأنظر . فعة ووقفت أمام املسيح حبضرة شهود كثريين      ومالئكته د 
 من وقفت وتعهدت وال تستهن به واعلم هذا أنه يف تلـك             أمام

بأوهـا  خالساعة كتبت مالئكة أقوالك وتعهداتك وخضوعك و      
 يف ذلك اليـوم حيـضر     . يف السموات إىل يوم الدينونة الرهيب     
مات فمك يـوم املقـام      لاملالئكة كتاب الوثيقة اليت عليك وك     

رهوب حيث يقف املالئكة مرتعدين وحينئذ تسمع الـصوت         امل
املعطي الويل أيها العبد اخلبيث من فمك أدينك باحلقيقة إنـك           

ة وال ينفعـك    تتنهد حينئذ تنهداً مريراً وتبكي يف تلك الـساع        
  .)٣(شيء

                                                           

 .٢٣: ١فيلييب  )١(
 ميامر، وكتاب دموع التوبة للقديس مار أفرآم        ٣١٨عن املخطوط    )٢(

 .٢٤، ٢٣ يوسف حبيب ص –السرياين 
مهما كانت خطايانا ميكن غسلها بالتوبـة أمـا         " يقول ذهيب الفم     )٣(

 عن احلب الرعوي للقس تادرس    " عندما نرحل فال تنفعنا أعمق توبة       
 .٣٤٥يعقوب ص 

 }٧٧{

 كيف أن قوماً كثريين     ارحم نفسك وال تبغض ذاتك وأبصر     
جياهدون، كيف حيرصون أن خيلصوا، كيف يتعبون ذواـم يف          
كل عمل صاحل، كيف قد أعدوا مصابيحهم ية، كيف يسبح          

  .فمهم كل حني، وعيوم متأملة مجاله ونفوسهم مبتهجة
الويل منك أيها املوت فإنك أنت الغرمي الذي ال يقـضي،           

ذي ال يـستحي، واملتـسلط      واملستقر الذي ال يرد، والسارق ال     
 كأسك، ومـا    ما أمر . الذي ال خياف، والرسول الذي ال يتأخر      

أفزع لقائك، وما أرهب رؤيتك، وما أشد هيبة منظرك، ومـا           
قدومك، وما أكره شبهك، وما أشد ساعة جميئك حـول          أثقل  

اإلنسان، الويل ملن ال يستعد قبل نزولك به، والويل ملن يغفـل            
  .عتكويتواىن حىت تأيت سا

ل حـضورك  طوىب ملن جيهد نفسه يف صلواته قدام اهللا من قب       
طوىب ملن حرص يف شفاء سقمه ومرضه ما دام هـو يف            ) ١(إليه  

  .الدنيا، املوت يا إخوة أفضل من حياة الدنيا يف اخلطايا والذنوب
كيف ندفن املوت وال يرعبنا املوت؟ إن ذلك لقساوة قلوبنا          

هاون وال نبايل، فاآلن يا إخـويت     وترك وصاياه، مث أننا ننسى ونت     
  .ينبغي أن ننظر املوت

                                                           

 . دير السريان بتصرف– نسكيات ١٨١عن املخطوط  )١(



 }٧٨{

ونقول أين من كان باألمس معنا وها اليوم آخرون حيملونه          
  !إىل القرب ؟

أين امللك الذي صار صنماً ال يبصر وال يسمع وال يقدر أن            
  يدفع جواباً عن نفسه؟

  أين الذين كانوا يف النعيم واللذة وصار نعيمهم إىل ال شيء؟
  ميل الوجه الذي صار منظره بشعاً ملن يراه؟أين اجل

  أين القوي والذي كان قد ظفر وغلب؟
أين الصورة احلسنة اليت قد فسدت وتلك األعـضاء الـيت           

  تعظمت؟
أين الرأي امللتمس والكالم الذي قد بطل وذلـك اجلـسد           

  !املنحل؟ حيث ال فرق بني عظام امللوك وعظام الفقراء
ملوت ونترك عنا كل شر ونعمـل   فاآلن يا إخوة لنهتم بأمر ا     

وحنرص أن نكون يف طاعة اهللا، وحفظ       .. الصالح واخلري دائماً    
وفعل حمبته، ونتذكر املوت، وننظر إىل امليت فنجد فمه         وصاياه  

فلنتضرع قبل أن يرتل بنا فجأة يا إخـوة         . مغلقاً ولسانه معتقالً  
ني البد من شرب كأس املوت املر ولذا ينبغي لنا أن نكون مهيئ           

لتلك الساعة الشديدة ونبعد عنا الـضحك واهلـزء واملـزاح           
واإلعجاب والصلف والعظمة، وحنـرص يف اقتنـاء االتـضاع          

 }٧٩{

) غرسة  ( ب نصبه   والزهد ونقرع وخناف ونقول أين الذي نص      
  !ومنه مل يأكل؟

  أين الذي أسس وبىن ويف مرتله مل يثبت؟
  ! ومل حيل ما ربط؟ديهأين الذي ربط بي
وربح ومنه مل ينتفع ألبديته وصار مـا لـه          أين الذي عمل    

  !إلخوته ؟
أين الذي كان حيرص وجيتهد وحيتال وصار منـه غريبـاً؟           

  فاملوت كان يطرق بابه؟
  أين الذي أهلكه التعب واحلرص فصار كده وسعيه لغريه؟

  أين الذي كان يدخل وخيرج فإن خرج ومل يدخل؟
نـه  أين الذي كان يشيع آخرين فصار مشيعوه ينصرفون ع        

  !وهو ليس معهم ؟
أبوك الذي ولدك يدعوك إىل القرب وينصرف عنك، وأمـك          
اليت ولدتك وربتك وكانت حتبك جتعلك يف القـرب وتنـصرف           

وكذلك إخوتك وأصدقاؤك الذين كانوا عندك كنفسك       ! عنك
قرب يصحبونك وحيزنوا، فإذا غلق القرب انصرفوا ونسوا        الفإم إىل   

نسيت من  " ها كقول داود النيب     صحبتك القدمية اليت كانوا علي    
 إخويت ينبغي أن ننتبه وخنشى الـرب        يافلذلك  " القلب كامليت   



 }٨٠{

وحنرص لطاعته ورضاه فإن كل شيء يذهب ويبطل والرب دائم          
ونشكر الرب الذي أمات    ... إىل األبد، ينبغي أن نتفكر املوت       

  .املوت
 على ما ميلـك     سيداًفمن كان   : يف أمر املوت  ينبغي أن ننتبه    

وحيكم فيه كيفما شاء صار مرفوضاً كحيوان ميت، وقد صـار           
نسان غريباً عن مجيع ما ميلك وصار كده وسعيه إىل غريه           إلهذا ا 

من ذوي جنسه، وصار غريباً عن أهله وأحبائه، وليس ألهـل           
امليت يا إخوة إال أن يسرعوا بإخراجه من مرتله يف حزن حـىت             

وا وهو نفس مـصري     يدخلوه إىل القرب مث يدعوه وحده وينصرف      
  .غريه عند نزول املوت

فأين الذي تعب ومل يبق حىت ينظر إىل نتيجة تعبـه؟ مـاذا             
  !انتفع حيث تركه لغريه وانصرف عرياناً؟

فتفكروا يف الذين قربمتوهم واحذروا مما نزل م قبل نزولـه           
  .بكم

يوضح لإلنسان ما هو الطريق الصاحل وما       ) ١(الروح القدس   
حىت إذا ما عرف اإلنسان جمازاة كل       .. لصاحل  هو الطريق غري ا   

                                                           

 .٥٠ ميامر قول ٢٠٠ املخطوط ٤٢عن ميمر  )١(
 }٨١{

منهما يهرب من الشر فإن كان يعرف وال يهرب فأي عذر لـه      
  يف يوم الدينونة؟

 تلـك   وتأملتلقد تذكرت تلك الساعة الرهيبة وارتعدت،       
املفزعة فانذهلت للسرور الذي يف الفردوس فبكيت       ) ١ (الدينونة

يامي قـد عـربت يف      وتنهدت حىت مل يبق يفَّ قوة ألبكي ألن أ        
كيف .. التواين والترته ويف األفكار الدنسة أكملت سين حيايت         

فنيت ومـآمثي    أيامي. رقت ومل أعلم وكيف عربت ومل أحس      س 
ويلي ويلي يا أحبائي ماذا أصنع خلزي تلك الساعة إذا          . تكاثرت

مثـاً وجناسـة    إالتف حويل الذين يطوبوين وأنا من داخل مملوء         
  .فاحص القلوب والكلىمتناسياً الرب ال

أعطين بكاء وختشعاً دائمـاً،     .. ترآف على   .. أيها الصاحل   
  .ولقليب تواضعاً وطهراً ليصري هيكالً لنعمتك املقدسة

. يا إخويت األحباء أتضرع إليكم أن حترصوا على إرضاء اهللا         
ابكوا قدامه اراً وليالً يف صلواتكم وتسابيحكم لينقذكم مـن          

ال ينقضي ومن صرير األسنان ومن نار جهنم        ذلك البكاء الذي    
ومن الدود الذي ال ينام، ويفرحكم يف ملكوته باحلياة حيـث           
يهرب الوجع واحلزن والتنهد وحيث ال حيتاج أحداً دموعاً وال          
توبة، وحيث ال رعدة وال خوف، وحيث ال يوجـد احملـارب            

                                                           

 . دير السريان– ميامر ٢٠٠ عن املخطوط ١٠ميمر  )١(



 }٨٢{

لكن الفرح والـسرور    .. واملعاند، حيث ال خصام وال سخط       
فمغبـوط  .  واملائدة الروحانية اليت أعدها اهللا للذين حيبونه       الدائم

  .باحلقيقة من يؤهل هلا وشقي من يتركها
ليـصنع معـي    .. أطلب إليكم يا أحبائي أن تصلوا ألجلي        

الكـالب  " انفضوا يل من فتات موائدكم فيتم القول        .. رمحة  
  .)١" (أيضاً تشبع من الفتات الذي يسقط من مائدة أرباا 

رص يا إخويت ألجل حياتنا فإن األشياء كلـها تعـرب           فلنح
إذ ماذا ينتفع   .. " كالظل، ولنبغض العامل وكل االهتمام البشري       

اإلنسان لو ربح العامل كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي فداء عن            
  ).٢(" نفسه 

أيها احلبيب، تأمل يف كل صباح ومساء كيف تنجـز، ويف           
ذاتك قائالً أتراين أغضبت    كل عشية أدخل إىل قلبك، وتفكر يف        

اهللا يف شيء؟ أتراين تكلمت كلمة بطالة؟ أتراين أغظت أخـي؟           
  ).٣(أتراين ختيل ذهين أمور العامل وشهواته وقبلتها بتلذذ 

                                                           

 .٢٧: ١٥مىت  )١(
 .٢٦: ١٦مىت  )٢(
الذي كان يطأ األرض بقدميه قد وطأته األرض حتتها، والذي          : تأمل )٣(

قد نزل حفرة ضيقة واالت عليـه األتربـة وتغطـى           كنت ختشاه   
 ).٣٩٩عن كتاب سر التقوى لألستاذ حبيب جرجس ص ! (بالرمال

 }٨٣{

تنهد وابك ويف الصباح ادرس الوصية، وقل كيف أمضيت         
هذه الليلة؟ هل رحبت جتاريت؟ هل دمعت عيناي دموعاً حـني           

  ؟ت إىلَّ أفكار خبيثةأحنيت ركبتاي أم جاء
أنظر إىل النحلة، وأبصر     .. احذر أن تدفع ذاتك إىل التواين     

سرها العجيب كيف جتمع رحيقها من األزهار على اخـتالف          
 أنأنواعها، فإن اجتمع كافة حكمـاء األرض ملـا اسـتطاعوا            

يصنعوا حكمتها إذ كيف تدفن أوالدها يف خالياهـا وحـني           
    ا ويتطايرون كما يأمر الرئيس     خيرجون يستمعون كلهم إىل صو

فأيـة  ) عسل النحـل    ( قواده ومتأل مكاا من أطعمتها احللوة       
فأبصر أنت يا حبييب مثل     .. حكمة وهبت لتلك احلشرة الصغرية      

وكمـا  .. تلك وامجع من الكتب اإلهلية غىن وكرتاً ال يـسلب           
 يرسل الرئيس غلمانه قدامه إىل البلد اليت يسافر إليها هكذا أرسل      
أنت غناك إىل السماء لتقبل يف مساكن القديسني وال تتـوان يف            

  .هذا الزمان القصري
الوجه املغسول بالدموع مع قلب نقي له ذلك اجلمال الذي          

  .ي اهللا والقديسنييلمع أكثر من الشمس بني يد
احرص أن تقتين الفضيلة التامة املوشاة بكافة املناقب الـيت          

إن كافة الفضائل مثل تاج     .. وءاً  حيبها اهللا وال تعمل بقريبك س     
الفـضيلة إذا   " .. امللك ويصري غري تام إن كان ينقص إحداها         



 }٨٤{

وتنقسم ولك ولن ميكنها    " ربطت بأحد األمور األرضية متوت      
فلتتنهد وتبك عليها إذ    . االرتقاء إىل أعلى إذا مسرت بأمر أرضي      

ستطع  ارتفعت إىل السماء وبلغت باب امللك بنفسها مل ت         أنبعد  
 تدخل مثل أناس قوموا الفضيلة بربوات أتعاب ووشوها مثل          أن

.  أرضي وقفوا خارج امللك السمائي     بأمرتاج امللك فلما ارتبطوا     
فاحذر لئال تدفع ذاتك للعدو وتنقض الفـضيلة الـيت اقتنيتـها            

فحرك ذاتك واض واقطع تلك الشعرة احلقرية       . بأتعاب جزيلة 
أصغ إىل ذاتك وكن مثـل      . بارلئال يستهزأ بك مثل مششون اجل     

فإذا وجدها يصعد   . غواص يغوص يف العمق ليجد الدرة الثمينة      
ا إىل أعلى املياه وهو عار، هكذا أنت جرد ذاتك من مجيـع             

 ).١(أدناس العامل والبس هذه الفضيلة وتزين ا وتيقظ ليالً واراً         
ا وهكذ. إذ مثل تلك النفس ال يكون هلا حمبة لشيء آخر غريها          

تنمو أكثر وتكلل وتنجح لدى اهللا دائماً بل ويتباهى مجاهلا وإذا           
خرجت من اجلسد يبتهج ا املالئكة ويدخلوا إىل ايب األنوار          

  .إله اد املتعطف وحده

                                                           

إن الرب قد أخفى عنا اليوم األخري لكي نستعد للموت يف أيامنـا              )١(
 ).عن كتاب االستعداد ( كلها 

 }٨٥{

 ملاذا تتـهاونون بالكتـب   )١(؟ ملاذا ال نستعد ولدينا وقت     
ال  أقواله وأقوال قديسيه     أناملقدسة وبكلمات املسيح أو تظنون      

قد مسعـتم قـول     . تديننا يف ذلك اليوم إن مل حنفظها ونعمل ا        
الرب للتالميذ الذي يسمع منكم يسمع مين ومـن خيـالفكم           

ويف موضع آخر يقول من خيالفين وال يسمع أقوايل أنـا           . خيالفين
القول الذي قلته ذاك يدينه يف اليـوم        . ال أدينه لكن له من يدينه     

  .األخري
اعوا فإم هناك سيشبعون وويـل      طوىب للذين عطشوا وج   

طوىب ملن افتقروا وبكوا    . للشباعى فإم هناك جيوعون ويعطشون    
فإم هناك يتعزون وويل للذين يضحكون اآلن فـإم هنـاك           

نـاك  هسينحون ويبكون بال فتور، طوىب للذين رمحوا فـإم          
  .سريمحون وويل ملن ال رمحة هلم

الدهور؟ ) ٢ (اسأل نفسي أين سيكون مسكين عندك يارب      
يف ذلك الدهر العتيد بعد كمال عمري وانتهاء حيايت أسـيكون           

حيم؟ أم أكـون بـني املتـرمنني    اجلحظر بني املتوجعني يف قاع     

                                                           

مثلـث  (  للقس شـنوده الـسرياين       ٥٠ ص   ١بستان الروح جزء     )١(
 )ف املتنيح نيافة األنبا يوأنس الرمحات األسق

 .١٣٠ دير السريان ص –عن كتاب السبع طلبات  )٢(



 }٨٦{

بالسرور على أسوار أورشليم؟ أسيكون مقامي يف الظلمة أم يف          
  النور؟ أيف الشدة أم يف جة النعيم؟

يعت ميتاً  نصب عينيك دوماً وكلما ش    ) ١(ضع فكرة املوت    
تذكر أنك ستشيع يوماً، فابك إذن واندب نفـسك، وأطلـب           
الرمحة من ربك، مثلما تتساقط األوراق من األشـجار هكـذا           
يتساقط البشر من احلياة، فكلما هبت ريح املوت ولست واثقـاً           

إىل مـىت   . من إفالتك، فاربح نفسك بالتوبة لتحيا حياة أبديـة        
  !طية وكأين بك لن متوت؟مل نفسك مايل أراك ممعناً يف اخل

وما يضري إن أخطأت يف صباي؟ ترى ما حياتـك إن           تقول  
خطفتك يد املنون خلسة؟ إنك تأمل أن تتوب يف شـيخوختك           

   واثق من بلوغها؟أنتفهل 
مررت ذات يوم بباب القرب متأمالً فرأيت العـامل يف         : وقال  
أجـل  .  رأيت العبد وسيده، والتلميذ ومعلمه سواسية      ،حقيقته

  !يت امللوك راقدين وقد نزع منهم سلطامرأ

                                                           

 ملار أغناطيوس يعقوب    –عن كتاب أعجوبة الزمان او نيب السريان         )١(
 .١٩٧٤الثالث بطريرك إنطاكية وسائر املشرق 

 }٨٧{

   
  التخشع والدموع

قد بلغت ساعة املساء ومن أجلك تتوقف إىل أن         إن الشمس   
 فإىل مىت حتتمل العدو وتكمل مشيئته فإنـه يـتمىن           !تبلغ املرتل 

  .وحيرص أن يأيت بك إىل النار
ـ    يإنه دائماً حيارب الناس مج     .. سة  عاً بالشهوات الردية النج

ومينح الذين يذعنون له اليأس، وقساوة القلب وجفاف الدموع         
فاهرب منه أيها اإلنسان،    . لئال يتخشع ذلك اخلاطيء ختشعاً تاماً     

وأرفض مشوراته اهرب من ذلك الغاش إنه قاتل اإلنسان منـذ           
  .البدء وإىل املنتهى

تعالوا إىلَّ يـا    " امسع أيها احلبيب الصوت القائل كل وقت        
ملتعبني والثقيلي األمحال وأنا أرحيكم امحلوا نريي علـيكم         مجيع ا 

جـدوا راحـة    وتعلموا مين أين وديـع ومتواضـع القلـب فت         
  ).١"(لنفوسكم

وملَ جتوز  ! إنه يعطي الراحة واحلياة فلم تتواىن أيها اإلنسان؟       
يـشفي  . تقدم وال جتزع فإن السيد صاحل ومتحنن      . يوماً فيوماً 

                                                           

 .٢٩ – ٢٨: ١١مت  )١(



 }٨٨{

 حسد ألنه إله صاحل يقبل بـسهولة      اجلراحات ويهب احلياة دون   
األعظم الذي بسابق   كافة الذين خيرون له ساجدين إذ هو اإلله         

وإذا تقدم إليه اإلنسان يربأ ألنه يعاين       . علمه بعرف سائر أفكارنا   
  .قلبه وكافة أعماله

وقبل أن  ل الدموع يسكب كنوزه     طإنه إله صاحل قبل أن      
ألن حمبة  . يه تنال الرمحة  تتضرع إليه يصاحلك، وقبل أن تبتهل إل      

إذ ال يبطـيء عـن      . اهللا هكذا تشتاق إىل كل من يقبل إليـه        
االستماع وال يطالبك بالزمان الذي قد مضى إمنـا يطلـب أن            
خيضع له يف تواضع بدموع إذ يغفر متاماً كافة اإلمث واخلطية بـل             
وكل اهلفوات، ويأمر يف احلال بإحضار احللة األوىل وجيعل خامتاً          

ه اليمىن ويأمر املالئكة أن تـسر معـه برجـوع هـذا             يف يد 
  ).١(اخلاطيء

فإذ ال نزال يف ذلك العـامل نـستطيع يف كـل وقـت أن           
نستعطف السيد وسهل علينا أن نبتغي الغفران ولنـا أن نقـرع        

موع قبل  الدباب حتننه فنسكب العربات ما دام لنا وقت تقبل فيه           
 البكـاء إذ ال     أن ننصرف إىل ذلك الدهر اآليت حيث ال يقبـل         
  .حتسب الدموع هناك بقدر ما تكون اآلن مبشيئتنا

                                                           

 .٢٤ – ٢٢: ١٥لو  )١(
 }٨٩{

من " إذ قال   ) .. ١(من يؤمن بابن اهللا تكون له حياة دائمة         
  .)٢" (آمن يب كما قال الكتاب جتري من بطنه أار ماء حي 

الكثري ينمي اللهيب وخمافة اهللا تكثر املعرفة يف قلب          احلطب
تيقظ إذا كنت تزرع بذار سيدك      اإلنسان والعمل حيقق العلم، اس    

ولنطلب من الرب أن يعطينـا معرفـة        .. لئال خيتلط به الزوان     
  .وفهماً لنتيقظ يف كل شيء

الكور خيترب الفضة والذهب وينقيهما، وتقوى الرب ذب        
 فهـو يعمـل     ناألفكار وتنقيها، مثل الصائغ اجلالس يف السنديا      
 فكر خبيث من    أواين حسنة ونافعة كذلك خمافة الرب جترد كل       

فلنعط جمداً ملن منحنا خمافتـه  . القلب وتنظفه وتربز ألفاظاً مبعرفة    
بدء احلكمة خمافة الرب، والفهم الصاحل لكل من يعمل         . يف قلوبنا 

احلكيم حيفظ وصايا املسيح، ومن يسلك فيها ال خيـزى إىل   . ا
من حيفظها جيداً   . ملها فذلك جاهل ورجاؤه باطل    هاألبد ومن ي  

تقل من املوت إىل احلياة وما يعاين ظالماً لألبد ويف يـوم            فقد ان 
وأساسه على الصخرة   ... وفاته جيد دالة ونعمة ومالئكة ترشده       

                                                           

 حبيب جرجس السنة الثانيـة       ، وجملة الكرمة لألستاذ    ٦عن ميمر    )١(
 .١٧٨عشر ص 

 .٣٨: ٧يو  )٢(



 }٩٠{

اليت ال تتزعزع ويصري وارثاً للحياة اخلالدة مثل هذا مغبوط ألنه           
  .عرف أن يصنع مشيئة خالقه

إذا ضرب البوق يستعد اجليش للحرب لكن يف أوان اجلهاد          
، وبال عيب قدام    .. ال تقل عن ذاتك أنك      . كل حماربني ليس ال 

اهللا فاألشياء اليت نسيتها هي ظاهرة قدام اهللا وليس املكان جيعل           
  .اإلنسان تاماً بل اإلفراز

خمافة الرب ينبوع حياة، خمافة الرب تنقي العقل، خمافة الرب          
صيانة للنفس، خمافة الرب تعطي املتقي الـرب نعمـة يف كـل           

خمافة الرب مديرة للنفس، خشية الرب تضيء الـنفس         تصرفاته،  
وتبعد كل ما هو خبيث، خمافة الرب تبعد اآلالم وتنمي احملبـة،            

  .خمافة الرب تقطع كل شهوة ردية
دبة للنفس إذ تبشرها بآمال صاحلة، خمافـة        ؤخشية الرب م  

. الرب طريق السالم، خشية الرب متأل النفس من الروح القدس         
 قدراً من املتقي الرب إنه مثل نور يرشـد          ليس يف الناس أعظم   

الكثريين إىل اخلالص، يشابه مدينة حصينة فوق جبل، مغبوطـة          
تلك النفس اليت ختشى الرب ألا تتقدم فتبصر أمامها القاضـي           

  .العادل كل حني

 }٩١{

باشـتياق  ) ١(فليبـك   .. إن أخطأ أحد إىل اهللا وتراخـى        
ـ     ولينتحب بال    .. ى األرض تغويت مادام يوجد لـه زمانـاً عل

فيجلب بالدموع سروراً إىل قلبه ولـيحم جـسمه بالـدموع           
  .والزفرات

أتراكم يا إخويت لكم خربة الدموع؟ هل أضـاء أحـدكم           
تيقنوا يا إخويت أنه ليس علـى       . بنعمة الدموع اليت من أجل اهللا     

يف تلـك الـساعة إذا      األرض أكثر حالوة من الفرح والتخشع       
واخترب هذا حني صلى    . به دائماً صلى اإلنسان وجلس اإلله يف قل     

بارتياح وشوق فارتفع من األرض وصار جبملته خارج اجلـسد          
بل خارج هذا الدهر كله إذ يناجي اإلهلي نفـسه، ويستـضيء            
باملسيح، ويتقدس دائماً بالروح القدس عجبـاً يـا إخـويت أن            

التخشع ! خياطب إنسان ترايب دائماً يف صالته اإلله الذي ال يرى         
 يفيد يف اغتفار اخلطايا، ويستجذب الـروح القـدس،   يا إخويت 

بالتخشع يا إخويت يسكن فينا االبن الوحيد إذا أقبلنا إليـه وإين            
  .خائف يا إخويت أن أصف لكم اقتدار الدموع

 النيب وكان فخراً    صموئيلمن اهللا   حنة النبية بالدموع أخذت     
اها حني  لقلبها، املرأة اخلاطئة يف مرتل مسعان أخذت غفران خطاي        

                                                           

 .١٧عن ميمر  )١(



 }٩٢{

عظيمة هـي قـوة     .  بدموعها )١(بكت وبلت قدميه املقدستني     
جتلو دائماً  . الدموع يا إخويت اليت من أجل اهللا فهي تقتدر كثرياً         

النفس من اخلطايا وتنظفها من اآلثام، العربات اليت من أجل اهللا           
 قـط أن    متنح دالة لدى اإلله القدوس، واألفكار اخلبيثة ما تقدر        

 احلاوية اهللا واليت تصلي وتبتهل إليه إذا هدفت         تقترب من النفس  
  .النفس إىل اهللا تبصره دائماً يف صالا وتلهج فيه الليل والنهار

التخشع هو كرت ال يسلب والنفس احلاوية له تفرح فرحاً ال           
ينطق به، ليس ختشع يوماً إمنا التخشع الدائم الذي داخل النفس           

  .ليالً واراً
إخويت هو كعني صافية تسقي غروسها      التخشع يف النفس يا     

املثمرة أي الفضائل اليت تسقي دائماً بالدموع والزفرات فتثمـر          
  .مثراً صافياً نافعاً أبداً لنفسك

أيها األخ غروسك بال انقطاع مبتهالً بدموع حىت تنمو اسق  
وتثمر يوماً فيوماً، وال تصر متشبهاً يب أنا املسترخي اخلـاطيء           

وال تـصر متوانيـاً     .. الذي أقول كل يوم وال أعمـل البتـة          
.. ومسترخياً باختيارك فال يكون لك خشوع وال صالة نقيـة           

. عـن جـرمييت    فإنين يف خوف دائم من الدينونة وليس يل عذر        
فأطلب إليكم يا إخويت القديسني اخلائفني اهللا والذين تفعلون ما          

                                                           

 .٥٠ – ٣٦: ٧لو أنظر  )١(
 }٩٣{

يرضيه أن تصلوا عين أنا احلقري لتـدركين النعمـة بـصلواتكم            
وختلص نفسي يف تلك الساعة املخوفة اليت فيها جيـيء املـسيح            

  .فيكاىفء كل واحد نظري أعماله له اد إىل أبد الدهور آمني
أقبل مـن الـسماء اإللـه       ) ١(من أجلك   تفهم يا أخي أنه     

القدوس العلى ليعليك من األرض إىل السماء، مغبوط يف ذلـك           
 مستحقاً لتلك السعادة، وإذ أنه     اليوم الذي حرص هنا كي يوجد     

 تباع األدوية السماوية والقدسية ألنه ليس هلا مثـن          أنال ميكن   
ترى من ال يعجـب ومـن ال        . ولكنها بالدموع توهب للكل   

، من ال يبارك كثرة حتننك أيها املخلص لنفوسنا ألنـك           ينذهل
فيا لقوتـك أيتـها     . ارتضيت أن تأخذ الدموع عوض أشفيتك     

الدموع؟ إنك تدخلني إىل السماء جماهرة كـثرية بـال مـانع            
  .وتأخذين طلباتك من اإلله القدوس

النوح خارجاً، يـنقض بنـاء      ) ٢(الضحك حيذف تطويب    
بل يفسد اجلسم،   ما ينفع النفس    الفضائل، حيزن الروح القدس،     

الضحك والدالة مثـل    . ليس فيه ذكر املوت وال تفكر العذاب      
فـأعطين  . ريح السموم تفسد مثار الراهب، وحيدرانه إىل أسفل       

يارب النوح والبكاء إذ بدون النوح لن يعرف اإلنـسان ذاتـه            
                                                           

 .٢٨٢بستان الرهبان ص  )١(
 .٢٠عن ميمر  )٢(



 }٩٤{

وليكن لنا النوح الذي ألجلك وليس ألجـل النـاس، لـنكن            
بعقولنا ضارعني  لقدس ومواهب الرب نائمني     مبتهجني بالروح ا  

إىل اهللا دائماً لكي ال نعدم ملك السموات واخلريات اليت أعدها           
  .للذين حيبونه

النوح يبين وحيفظ النفس وجيعلها نقية طاهرة، النوح يولـد          
النوح يطوب من الـرب     . العفة، يقطع الشهوات يقوم الفضائل    

 نوح وفـرحكم إىل     لذا قال أحد التالميذ ليتحول ضحككم إىل      
  ).١(غم، اتضعوا قدام الرب فريفعكم 

ماذا أصنع أنا اخلاطيء إذ مل أنح ومل أبـك علـى نفـسي              
بتخشع، أتكلم وما اعمل، ويلي كيف أاون ويلي كيف أتوان          

 بال عذر، ويلي    إنينيف خالصي؟ ويلي ألنين مبعرفة أخطيء ويلي        
أفعايل قد وقعت   فإنين بأقوايل حيسبين البعض من ذوي اليمني، وب       

  .يف اليسار
لكن لك وحدك أيها الصاحل أعترف خبطييت إذ تعرف كـل           

يـارب قـد   . األشياء وأنا صامت فليس شيئاً مكتوماً جتاهـك       
أخطأت إليك ولست أهالً أن أتفرس وأبصر علو السماء من قبل           
كثرة ظالمي، إنين من أجل لذة يسرية استهنت بالنار أنا أشقى           

  .كل الناس
                                                           

 .١٠ – ٩: ٤يع  )١(
 }٩٥{

على ذايت إذ يوجد يل وقت أيضاً تقبل فيـه          ) ١(كي  ليتين أب 
أتوسل إليك  . يل دموع فأبكي ليالً واراً    هب  ريب   فيا. الدموع

ويلي ماذا أصنع عند الظلمة القصوى حيث       .  تطهر وسخ قليب   أن
البكاء وصرير األسنان، ويلي ماذا أعمل حنو الزمهرير والعذاب         

ي ال ينام، ويلي يـا      الذي ال ينقضي، والدود النفاث بالسم الذ      
نفسي قد أخطأت فتويب ألن أيامك تعرب كالظل فبعـد قليـل            

ويلي يا نفسي إذ بأفعالك الدنسة قد أحزنت        . تنصرفني من ههنا  
فال متنح نفسك راحـة وال      . املالئكة القديسني الذين حيفظونك   

يا إخويت بعد وقت    . أجفانك نعاساً ليعطيك اإلله املتعطف معونة     
  خميفة وليس أحد من ههنا يرافقنا      أماكنعرب إىل   قصري البد أن ن   

  .ال والدين وال إخوة وال أصدقاء
فال تتواىن يف األعمال الصاحلة اليت سـنجدها يف وقتـها،           
ولنستيقظ يف هذا الدهر قبل أن تقبض علينا قوات الظلمة بعـد            

أولئك الذين ال يرهبون ملكاً وال يكرمـون أمـرياً وال           الفراق  
و كبرياً سوى الذي باألعمال الصاحلة يولون منه        يبجلون صغرياً أ  

  .منهزمني

                                                           

اآلن يقول الرب ارجعوا إىلَّ بكل قلوبكم وبالصوم وبالبكاء والنوح           )١(
 .١٢: ٢يؤ 



 }٩٦{

إن نفوس الصديقني بيد الرب ولن متسهم آالم، وجمـد اهللا           
حينئذ يصرخون فيستجيب هلم الرب فال نتـواىن يـا          . جيللهم

إخويت األحباء فإذا حانت ساعة الفراق تذبل تلـك اللـذات،           
  .تنحل وتزولويهلك التنعم، ويبيد الغىن وحب الرئاسة مجيعها 

 يف زمـن    )١(جماري املياه لوقت احلريق، وجماري الـدموع        
  .التجربة املاء خيمد هليب النار والدموع تطفيء شهوة الشر

مغبوط هو املتقي الرب، مغبوط هو اإلنسان الذي يف داخله          
  .خمافة اهللا إنه يطوب من قبل الروح القدس جهاراً

يغلب . العدوحقاً إن املتقي الرب سيكون خارج كل حيل         
بسهولة كافة مكائده الرديئة إذ ال يستأسره بشيء ألنه من أجل           
التقوى ال يقبل لذة الشهوة، ال يترته هنا وهنا ألنه ينتظر سـيده             

فاملتقي الـرب   ). ٢(لئال يأيت بغتة فيجده متوانياً فيشقه نصفني        
مستيقظ دائماً، وال يعطي ذاته نوماً إال مبقدار ألنـه يـسهر يف             

يف كل وقت يهتم بقنيته     ع ألنه   طجلرب املخوف وما يض   جميء ا 
الروحية، حيرص لئال يغيظ سيده، وكل حني خيتـرب األعمـال           
املرضية للرب حىت إذا جاز به ميدحه بأنواع كثرية، الذين يقتنون           

                                                           

 .٤٨٢لدير السريان ص  –حياة الصالة األرثوذكسية  )١(
 .٤٨ – ٣٢: ١٢لو  )٢(

 }٩٧{

من ليست عنـده    ). ١(تقوى اهللا تصري هلم سبباً خلريات جزيلة        
لعدو، ويصري حمزنـاً     ملكائد ا  عخمافة اهللا سيكون سريع االنصيا    

يتباهى باللذات ويسر بالراحات ويهرب مـن الـشقاء         . للذات
يرفض التواضع ويصافح الكربياء فيجيء الـرب ويرسـله إىل          

  .الظلمة األبدية
كل شيء فلم أجد ما أفضل مـن خـشية اهللا           ) ٢(تبصرت  

فقد أحبها يوسف البار فعقد له التاج علـى         . فطوىب ملن أحبها  
 أطفال  وتعشقها.  العظيم ففلق البحر بعصاه    وأحبها موسى . مصر

إا ألشهى من الذهب وأحلى من      . فأنقذم من النار  ) ٣(حنانيا  
لقد أوغلت يف طلب املال فإذ بـه يبقـى يف الـدين،             . الشهد

وتعشقت اجلمال فإذ به يفىن يف اهلاويـة، وتلمـست اإلخـوة            
يـث ال   واألحباء فلم جيدوين نفعاً فها إين أساق إىل الدينونة ح         

جنين من جهنم فـإن جمـرد ذكـره         فيا ريب   . خيلص األخ أخاه  
  .يزعجين

  

                                                           

 .٣، ٢ قول ٤٦عن ميمر  )١(
ملـار  ) من األدب الـسرياين     ( املنثورة يف األقوال املأثورة     الآليلء   )٢(

 .أغناطيوس يعقوب الثالث
 .الثالثة فتية حنانيا وعزريا وميصائيل )٣(



 }٩٨{

  ):١(إن الدموع ثالثة أنواع 
  . دموع من األمور الظاهرة وهذه مرة جداً وباطلة– ١
 دموع التوبة إذ تشتاق النفس للحياة األبدية وهذه نافعـة           – ٢

  .جداً
 دموع الندم حني ال يوجد وقت للتوبـة حيـث البكـاء             – ٣

  .رير األسنانوص
. خاف اهللا وأطرد الشيطان املريد أن خيدعك ويسرق أتعابك        

تيقظ يف حداثتك فإن توانيت ستوجد عبداً لآلالم ألن من غرق           
  .يف اللجة وإن تيقظ فاألمواج تغلبه

 )٢(حب التخشع لتنجو من أتعاب كثرية، ابك إذا صليت          
 لتجد نياحاً عندما متضي، اهتم بالعمل كحكـيم فـإن اهلـزء           

  .والضحك ال ينفعانك عند الرحيل
اتـق اهللا بكـل     . ال ختجل أن حتفظ التخشع بقلب متواضع      

ليكن لك تواضع ودعة فتحل عليـك       . قوتك فيقودك للخالص  
  .نعمة الرب

                                                           

 .٢٧عن ميمر  )١(
 .٢٧عن ميمر  )٢(

 }٩٩{

اختذ يف عقلك كل وقت خشية اهللا ألا مثـل سـيف ذي             
  .حدين يقطع كل شهوة شريرة متذكراً اليوم األخري املخوف

واألم  .ا احلنان، فكم تغلب نعمة رأفاتك     الطيور يغلب عليه  
ال حيتمل قلبها أن تترك ابنها يبكي فكم جزيل تعطفـك أيهـا             

  !احملب للبشر 
  .إن بكينا هنا سننجو هناك من النار اليت ال تطفأ

يا القتدراك أيتها الدموع فإنـك تـصعدين إىل الـسماء           
  .وتأخذين طلباتك من اإلله القدوس



 }١٠٠{

   
  اتتبكيت الذ

يف أحد األيام ضت يف دجى الليل وذهبت وكـان معـي         
  ).١(اثنان من اإلخوة إىل مدينة الرها 

رفعت عيين إىل السماء فعاينتها مثل مرآة صـافية صـقلها           
 إن تكن هذه    تعجبت كثرياً وقلت  . تتألأل مع الكواكب الالمعة   

الربايا تلمع هكذا مبجد عظيم، فالصديقون والقديسون الـذين         
مشيئة اإلله القدوس كم أوىل م أن يـشرقوا يف تلـك            يتبعون  

وللحني تذكرت جميء السيد املرهوب     . الساعة بنور جمد املخلص   
فاضطرمت عظامي، وانقطعت عين قويت، وبكيت بوجع قلب،        
وقلت بزفرات كيف أوجد أنا اخلاطيء يف تلك الساعة الرهيبة،          

  .وكيف سأمثل أمام الس الرهيب
ترته مع الكاملني، كيف أقف أنا اجلـدي        كيف أوجد أنا امل   

  مع اخلراف؟
  ؟.كيف أوجد أنا غري املثمر مع القديسني مثار العدل

                                                           

 .٢٠٠ املخطوط ١٣عن ميمر  )١(
 }١٠١{

القديسون يعرفون بعضهم يف املواكب السمائية فماذا أصنع        
وترى من يعرفين إذ الصديقون يف اخلدر السمائي واملنافقون يف          

  .النار
اذا أرى أنـا    يرون تعاذيبهم، والنساك فضائلهم، فم    الشهداء  

  !.سوى رخاويت واوين
إىل مىت جتذبك .. أيتها النفس اخلاطئة والكارهة حياا دائماً       
 األفكار اخلبيثة   أناهلموم على األرض وسوء األفكار؟ أما علمت        

اليت لك تصري كسحابة مظلمة قدامك حتجزك عن الوقوف أمام          
  .ق املفزعتتوقعني تباطؤ جميئه فإنه جييء عليك كالرباهللا وفيما 

احرصي يا نفسي تلك الساعة املخيفة لئال تبكي هنـاك إىل           
  .أبد الدهر

ال تصغ بتاتاً إىل هفوات اآلخرين وانتحيب على زالتـك، ال    
تبصري قط القذى الذي يف عني األخ والقريب بل تأملي اخلشبة           

.. اليت يف عينك تأمالً متواتراً، فانزعي أوالً اخلشبة من عينيـك            
ك فنوحي على عمى بصريتك، وكيف تظنني أنـك         وإن مل ميكن  

  .متنحني القريب نوراً
صريي يا نفسي طبيباً لذاتك كل سـاعة مث بعـد ذلـك             

  .تستطيعني شفاء أخيك السقيم



 }١٠٢{

ليس لك عذر على توانيك ألن اإلله الرحوم قـد أعطـاك            
  .املواهب متييزاً وفهماً معرفة روحانية فاعريف من اآلن ما يوافقك

وان أبكي فقاال ملاذا تبكي يا أبانـا هكـذا          لقد رآين األخ  
أنـوح  بكثرة؟ فقلت هلما يا ولدى احملبوبني من أجل خطاياي          

على ذايت ألن اإلله الصاحل أعطانا استنارة العلم وأنا أخالف يوماً           
فمن يكمل مشيئة الرب سيكون مغبوطاً يف تلك الساعة         . فيوماً

  .بل وكل الذين يعملون مسرته
 إخويت ليس لنا هنا معذرة ألننـا مبعرفـة          من أجل هذا يا   

خنطيء فلنتأمل كلنا تدبري اهللا وكافة املواهب اليت أعطانا ونعمته          
اليت دائماً تتعهد قلوبنا فإن وجدت راحة هلا تـدخل وتـسكن            
النفس كل حني سرمداً، وإن مل جتده نقياً نظيفاً تبتعد عنه للحني            

ننا متقلباً بل ومسترخني    مث لرأفته يتعهدنا حنن اخلاطئني الذين ذه      
خطايا البعض بأفكار رديئة فنوجـد دائمـاً        اجلسد، مفتكرين   

فإذا جاءت النعمة تفتقدنا    ... كطرحيني يف محأة نتنة من األفكار       
 ة تلك األفكار يف قلوبنا فتتنحى وتبتعد إذ ال جتد مدخالً          نجتد نتا 

ننـها  لتسكن فينا ومع هذا ال ميكنها أن تبتعد عنا باجلملة ألن حت           
أرأيت كيف حيبنا اإلله القدوس دائماً      . يضطرها أن ترحم الكل   

فمغبوط ذلك اإلنسان الذي حيرص يف كل وقت         خالصنا؟   مريداً

 }١٠٣{

نظيفاً للنعمة لكي جتد طيـب نـسيم الفـضائل          أن يكون قلبه    
  .الدهروطهارة النفس فتسكن فيه إىل أبد 

ذ نزل من   ماذا نقدم لإلله املتحنن على كافة خرياته ومواهبه إ        
السموات من حضن اآلب ومن أجلنا متجسداً من البتول، وأنه          

إن . فعن اللطمة وحدها ماذا نقـضيه     . من أجلنا لطم مثل عبد    
عشنا حنن على األرض ألف سنة ما نستطيع أن نقضي هللا ما هو             

  . من هذا أخشى يا ولدى احملبوبنيأنا. واجب عن نعمته
ؤثرة لئال تعرب أيامك يف     أيتها النفس امل  ) ١(أصغي إىل ذاتك    

الترته، ال تقبلي األفكار اخلبيثة لئال تضعف قوتـك يف حـرب            
ليكن يف ذهنك دائماً فكر السيد احللو ليكلـل سـعي           . العدو
حاضري جهاد نسكك فقد حان الوقت الذي يكلـل         . نسكك

اقنت الفضيلة مادام يوجـد     . فيندمون فيه ااهدون أما املتوانيني   
ويف .. ، كلماتك حياة يف لـسانك       يف مسعك  صدقاً   ،لك زمان 

  .قلبك دائماً صورة الرب، يف أعضائك تقومي العفة
اخلشبة تكرم إذا كان فيها صورة ملك مائت فكم بـاألكثر    

  .تكرم النفس احلاوية اهللا يف هذا الدهر ويف اآليت

                                                           

 . بتصرف١٢عن ميمر  )١(



 }١٠٤{

. أصغ أيها احلبيب فالشهوة مائتة أما جسدك فهـو حـي          
أحضر إىل  .  املوت لئال يقتلك    متنح جسدك احلي ذلك    أنفاحذر  

ذهنك النار اليت ال تطفأ والدود الذي ال ميوت ففي احلال ختمد            
اقتين صرامة مـن البدايـة      . التهاب شهواتك لئال تنغلب وتندم    

مقابل كل شهوة وال تعتاد التراخي فتكون كل حني حزيناً كئيباً           
من ضمريك  توبيخ  يف  فترى قدام الناظرين بورع لكن من داخل        

حترز من كل نفسك كل وقت أال تكون        . ذ قد ألفتك الشهوة   إ
ال تتـرك  . خالياً من املسيح ألن املسيح هو للنفس خنت ال ميوت    

ختنك احلقيقي لئال يتركك أنت وإذا تركك ستحب الغريـب          
، وإذا أفىن اإلنسان نعمته يوجد ممقوتاً       )العدو  ( اش  غالذي هو ال  

 قوتنا وزماننا يف جناسـاته      من ال يبكي إذ العدو قد أفىن      .. منها  
  .وشهواته الدنسة وال حيبنا قط أما اهللا فإنه حيبنا دائماً

  
اعترفوا بعضكم لبعض بالزالت    " يا إخويت لقد قال الكتاب      

فبتوسالتكم عين  ). ١(" وصلوا بعضكم ألجل بعض لكي تشفوا       
أجنو من اخلطايا املصطبغ ا وأصري معاىف، وأض مـن سـرير            

                                                           

 .١٦: ٥يع  )١(
 }١٠٥{

الدينونـة  فسدة الذي يل منذ طفولييت، واآلن أمسع عن         اخلطايا امل 
  .وجرائمي الكثرية) ١(وأاون خبطاياي 

أعظ كثريين أن يبتعدوا عن األشياء اليت ال تنفع وأنا تكمل           
س كظاهري،  ويلي أي خزي يل، ويلي أن باطين لي       . ىفّ مضاعفة 

ويلي فإن مل تشرق علىّ رأفات اهللا سريعاً فلـيس يل بأعمـايل             
  .ء واحد للخالصرجا

مل  يف الدنس، أقول عن عـدم األ       وأعيشأتكلم عن الطهارة    
  فأي عذر يل؟. وأعيش يف النجاسة ليالً واراً

فأتقدم إىل الرب اإلله العارف  .. ويلي أي عذاب قد أعد يل       
، إين أجزع أن أقوم     ئمكتومات قليب أنا املديون مبثل هذه املساو      

ألن الذين قدموا   السماء فتبيدين   للصالة لئال تنحدر على نار من       
فمـاذا  .. يف الربية ناراً غريبة خرجت من عند الرب فأحرقتهم          

  يكون يل من عظم ذنويب؟
لكين أثق برأفات اهللا وتوسالتكم عين فال تفتروا يف التضرع          

واظلـم  .. ألجلي ألعتق من عبودية تلك اآلالم فقد عمي قليب          
قيئه فإنه ليس يل ذهن     ذهين، وصرت مثل الكلب الذي يعود إىل        

                                                           

 .٢عن ميمر  )١(



 }١٠٦{

نقي، وال دموع يف صاليت إن تنهدت جفت دموع وجهي مـن    
  .اخلزي

. جاهدوا معي يا إخوة يف الصلوات طـالبني رأفـات اهللا          
أنريوا قليب يا من صـرمت       .. ليعطين أنا العطشان من ينبوع احلياة     

. أبناء النور أرشدوين أنا الضال إىل الطريق املـؤدي إىل احليـاة           
  .ىل باب امللك يا من صرمت للملك وارثنيأدخلوين إ

فلتدركين رأفات اهللا قبل أن تنكشف أعمال الظلمة جهاراً         
فأي خزي يكون يل عندما يقال يل إين تركت الطريق الروحانية           

  .وخضعت لآلالم
 وأشاء أن   أتعلمال أريد أن    . ال أريد أن أطيع وأشاء أن أطاع      

عمـل  أال أريـد أن     . ال أختار أن أتعب و أريد أن أُتعب       . اعلم
. م وأشاء أن أُكرم   ال أريد أن أكر   . وأشاء أن أحض على العمل    

ال أريد أن أُحتقـر وأشـاء أن        . عري وأشاء أن أُ   أعريال أريد أن    
ال أريد  . ال أختار أن أوبخ وأشاء أن أوبخ      . أتكرب على اآلخرين  

     ال أشاء أن أُنتهر وأريـد أن       . أن أرحم وأطلب من يترحم على
ال أختـار أن    . م اآلخرين ال أريد أن أُظلم وأشاء أن أظلِّ      . رانته

  .أُضر وأشاء أن أحلق األذى باآلخرين

 }١٠٧{

ال أشاء أن اجمد وأؤثر     . ما أشاء أن أمسع وأريد أن يسمع يل       
حكيماً يف الوعظ لكن لست يف العمل أقول ما جيـب           . أن أُجمد 

  .وأعمل ما ال ينبغي
بكوا على أنا الغريق باآلثـام      ابكوا على أيها احملبون النور، ا     
ابكوا على أنا الذي تركت     . أيها املبغضون الشر، واحملبون اخلري    

إذ . ابكوا على أيها املقتنون احملبـة الكاملـة       . العامل بالزي فقط  
ابكوا على أيها املقتنـون    . أحب قرييب باألقوال وأبغضه باألفعال    

 اآلب ابكوا على أنـا      أيها املشتاقون إىل  . الصرب أن الغري صبور   
ابكوا على أنا الغري مستحق أن أتفرس وأبصر علو         . الفاقد األدب 

أيهـا  . السماء أيها املقتنون وداعة موسى وأنا أضعتها بـإراديت        
ابكوا على يا مـن لـيس       . املقتنون صرب أيوب أنا الغريب عنه     

ابكوا على أنا الضعيف واجلبان يـا مـن         . لديكم قنية كالرسل  
ابكوا على يا مـن     . تم هيكل اهللا بال دنس وأنا قد دنسته       حفظ

تتذكرون املوت وأنا غري متذكر هذا السفر إنكـم تتـصورون           
ابكوا علـى أيهـا     . الدينونة اليت بعد املوت وأنا أتذكر ضدها      

عـضواً   الذي مل تترك اخلطية يفَّ       أناالوارثون ملكوت السموات    
  .صحيحاً

وم نفسي فال تتوانوا ألجلي     يا إخويت ها أنا قد كشفت كل      
أطلبـوا إىل   . أنا املتأمل لكن أطلبوا من الطبيب ألجلي أنا السقيم        



 }١٠٨{

الراعي من أجل اخلروف، وإىل امللك من أجـل األسـري، وإىل            
احلياة من أجلي أنا املائت ألنال اخلالص الذي لربنـا يـسوع            

  .املسيح ويرسل نعمته من أجل زلق نفسي
لذا فأنا حمتاج إىل    .. شد العميان   ال أزال أعمى وأروم أن أر     

 املظلم، وتسكن   ليضيء قليب ! صلوات كثرية حىت أعرف قدري      
يف عوض اجلهالة تلك املعرفة اإلهلية إذ ال يصعب على اهللا ذلك            
فكلما شق لشعبه طريقاً يف البحر، وأمطر عليهم املن وأعطـاهم           

فما يستطيع  ..السلوى كرمل البحر ومن صخرة روى عطشهم        
كم . أن يشفي أوجاع نفسي إال هو إذ يعرف أعماق قليب         أحد  

مرة بنيت حيطان بيين وبني اخلطية لكن هدمت إذ مل تؤسـس            
إين أطلب من .. ، فلذلك أقرع اآلن ليفتح يل       على التوبة اخلالصة  

يارب جردين عن كـل فعـل       .. صالحك صفحاً عن أعمايل     
  الوفاة ألنـه لـيس يف      ةخبيث لكي أجد نعمة أمامك يف ساع      

  .اجلحيم من يسبحك
ا حسنة هي الدالـة     أطوب حياتكم أيها احملبون املسيح أل     

أغبطكم يـا خـدام     . )١(وويلي ألن سرييت عاطلة وغري نافعة       
املسيح املخلصني ألنكم بسريتكم املستقيمة جعلتم ذاتكم أحباء        

  .اهللا واملالئكة
                                                           

  .٤٦عن ميمر  )١(
 }١٠٩{

. ين أغظـت اهللا بأعمـايل الباطلـة       من ال ينوح على؟ أل    
 أنتم الذين قد ورثتم الفـردوس بـسريتكم النقيـة           مغبوطون

إين متعجب منكم كيف ما عجزمت عـن مـسري          .. ومبحبتكم  
مسافة هذا الطريق من أجل ما يوافق أنفسكم وما هو أعجـب            
باحلقيقة كيف جئتم أنتم الشباعى إىل اجلائع؟ كيف أقبلتم أنتم          
أصحاب الندى الروحاين إىل املتعطش؟ كيف أنـتم املـالكون          

الوة الفضائل جئتم إىل املتمرغ باخلطايا؟ كيف يأيت األغنيـاء          ح
إىل الفقري؟ كيف يقبل احلكماء إىل اجلاهل؟ كيف جاء األطهار          
إىل الدنس؟ كيف جاء األصحاء إىل املريض؟ كيف ورد الـذين           
يرضون اهللا إىل من يبغضه؟ كيف جاء األحـرار إىل املأسـور،            

  واين؟كيف أقبل املهتمون باخلالص إىل املت
أنتم بالفضائل أرضيتم اهللا وأنا جبهلي أدان، أنتم باألعمـال          
احلسنة وبالطهارة صرمت طيباً للمسيح، وأنا بـشروري صـرت          

أقبلتم إىلَّ أيها احملبون املـسيح مريـدين أن         . بكلييت نتانة كريهة  
تعضدوا رخاويت وجتعلوا نفسي املتوانيـة مهتمـة وحريـصة          

ن يف الفـضيلة فـإذ قـد        وتشجعون صغر نفسي ألنكم كاملو    
التمستم بتواضع أن تقتبسوا مين أنـا النـاقص كـالم منفعـة             

  .وأمرمتوين ذا فإنين يف خزي أتكلم



 }١١٠{

 أوبخفإن بدأت أشري عليكم فإمنا أدين نفسي، وإن ابتدأت          
آخرين فإما أثلب ذايت ألن املخلص يقول أيها الطبيب اشـفي           

ـ      " وقال أيضاً   . ذاتك وه فـاحفظوه   كل ما قالوا لكم أن حتفظ
  ).١(  "ولكن حسب أعماهلم ال تعملوا ألم يقولون وال يفعلون

فإذا . فلذلك إن كنت دنساً لكنين أشري عليكم رأياً مستقيماً        
فيها إذ مـن ال     أطوب كل من يف هذه السرية املالئكية وازداد         

يغبط الذي يف تلك السرية واملتصرف بالطهارة من أجل اخلريات          
صى ومن ال ينوح على التواين إذ من أجل أمـر  العتيدة اليت ال حت  

 اخلري عنده خيرج عن     أعمالحقري يلقى خارج امللكوت وجلدب      
  .اخلدر السمائي

إنه يذم ويثلب فيحتمل بتمهـل      ) ٢(كم هي طول أناة اهللا      
وما يسخط، يستهان به فال حيقد، بل مينحنا بكثرة كل اخلريات           

  . التوبة ألنه صانع اخلرياتويرحم ألنه يريد أن يوصلنا كلنا إىل
ماذا أصنع أنا اخلاطيء ألنين تراب ورمـاد وال ميكـنين أن            

نـين إذ ال    أل. أحتمل شيئاً بل وال أشاء أن أحتمل كلمة أخـي         
  . اخلاطيءأناويلي ويلي . أغتاظ وإذا أُكرمت تشاخمتأُكرم 

                                                           

  .٣: ٢٣مت  )١(
 .٨٦ قول ٤٢عن ميمر ) ٢(

 }١١١{

ـ أيها االبن الوحيد اجلنس      يف الـساكن   . ا شـعاع اآلب   ي
دىن منه والذي ال يدرك، املنري بنعمتك كافة        الذي ال ي  ) ١(النور

ألنه مثل غرس جديد حيتـاج إىل       أضيء عقلنا املظلم    . املسكونة
 ،كلمتك يارب فتحت عيين املولـود أعمـى       . سقي املاء دائماً  

 بعينيه اجلسدانية أضاء ذهنه للحني ليشيد بال خوف         أبصروحني  
السيد ونكمـل    قلوبنا أيها    أعنيأضيء  . عن طبيبه فإنه إله الكل    

موعبة ناراً وحياة   بشوق مشيئتك دائماً فهي كأس دمك الرهيب        
فهبها لنا لالستنارة ولنتقدم هلا بإميان وشوق وقداسة ليصري لنـا           

إذ يشجب ذاته من مل ينظف نفسه ليقبل        . خلطايانا لإلدانة متعيناً  
  .امللك يف حجلته

النفس عروس املسيح املقدسة للخـنت الـذي ال ميـوت،           
روس هو األسرار اإلهلية فلتكن مـشتاقاً أن تقبـل اخلـنت            والع

السمائي لكيما يف يوم جميئه يصنع لك مرتالً عند أبيه ويكـون            
  .مدحيك كثرياً أمام رؤساء املالئكة واملالئكة والقديسني
  !أيها األخ ماذا يلتمس اهللا منك سوى خالصك؟

فإن مل تشأ أن تكمل وصاياه فإنك تقتل نفـسك وختـرج            
يشفق على ابنه الوحيد الـذي       مل   هإن. من اخلدر السمائي  ذاتك  

استيقظ مـن   . ي ما ترحم ذاتك   قبال خطية وحده، وأنت يا ش     
                                                           

 .١٧عن ميمر  )١(



 }١١٢{

افتح فمك مستغيثاً به، اطرح عنك ثقل       . نومك قليالً يا مسكني   
اهرب من  . خطاياك، ارحم نفسك، تضرع مبداومة، ابك كثرياً      

عـة، ادرس   ، امقت اخلبث أرفض الرذيلة، حب الودا      االسترخاء
  .التسبيح، احرص أيها األخ مادام يوجد وقت

 صر هـيكالً هللا     ،حب اهللا من كل نفسك كما أحبك هو       
تصري . فيسكن فيك فإن النفس احلاوية اهللا هي هيكل اهللا املقدس         

لالهوت وتتبادر دائماً إىل افتقادها مواكـب الـذين ال           مسكناً
لـسمائيون  أجسام هلم فمنذ يسكن الرب يف النفس فاملالئكـة ا       

يبتهجون ا وحيرصون دائماً أن يكرموا تلك النفس ألا هيكل          
  .سيدهم

 )١(تعالوا يا إخويت املباركني وامسعـوا فنفـسي تـوجعين           
وجواحني تؤملين أين هي الدموع، أين التخشع؟ حـىت حيمـي           

غري مـسكون   جسدي بالدموع والزفرات، ممن ينقلين إىل مكان        
، وحيث يكون الصمت، حيث     حيث ال يوجد البتة صوت البشر     

  .ال يوجد إنسان يعوق البكاء ويقطع الدموع
: فأرفع صويت وأبكي لدى اإلله بعربات مرة وأقول بزفرات        

 يوجعين، إذ أعـاين يـا       طاشفين يارب فأبرأ ألن قليب من اإلفرا      
تأخذهم مـن العـامل     سيدي قديسيك كذهب منتخب وهكذا      

                                                           

 .١٤عن ميمر  )١(
 }١١٣{

ذ رأى الثمار بلغت أواـا      الباطل إىل نياح احلياة مبرتلة الفالح إ      
فهكذا أنـت  . فيسارع إىل قطفها لئال تتلف من عوارض الفساد     

أيها املخلص جتمع العاملني الرب، وحنن الذين يف اوننا وقساوتنا          
مازال مثرنا مل يتغري، إذ لن نبلغ حسناً األعمال الصاحلة ونقطف           

إىل إىل خمازن احلياة فالثمر الذي لنا ليست له دموع تصل بـه             
اكتماله، وال ختشع البتة لتتباهى نضارته من نسيم العربات، وال          
تواضع أصالً ليظلل فوقه من شدة احلر، وال ترك قنية لتنتقل من            
األمور املضادة، وال حمبة اهللا القوية احلاملة الثمـار، وال عـدم            
  .االهتمام باألمور األرضية وال سهر وال عقل متيقظ يف الصالة

ضائل يوجد ما هو ضدها، حقد، وغضب       إذ عوض هذه الف   
ثمر لئال ينمو فينتفع ن وضجر عظيم هذه كلها كيف          اليعوقان  

  !تترك الثمر ينمو ويكتمل كما يليق؟
ويلي ويلي يا نفسي تكلمي وابكي إذ أين اآلبـاء النـساك            

  األبرار أين هم اآلباء الكاملني؟
  أين هم القديسون؟ أين املتيقظون؟ أين الساهرون؟

املتواضعون؟ أين الودعاء؟ أين الـصامتون والـذين يف         أين  
  السكوت؟



 }١١٤{

أين الودعاء والعادمون القنية؟ أين املتخشعون الذين أرضوا        
  الرب؟

  أين الذين كانوا يف الصالة النقية قدام اهللا كمالئكة منريين؟
أين الباكون خبشوع؟ أين الذين محلـوا صـليبهم وتبعـوا           

، بل وسلكوا طريق احلق؟     املخلص وسلكوا ذلك الطريق الضيق    
  طريق وصايا الرب وخدموا اهللا بسرية حسنة؟

وضمهم إىل ميناء احلياة والفرح اخلالـد   اهللا جداً    أحبهملقد  
ليتنعموا هناك يف فردوس النعيم إذ بفرح عظيم ساروا إىل اإللـه            

  .القدوس ومعهم مصابيحهم مضيئة
عض إذ  بل وال حنتمل بعضنا الب    . ليس فينا فضيلة مثل أولئك    

ألسنتنا حمماة على بعضنا، كلنا نلتمس الكرامة، نؤثر التشريف،         
نبتغي الراحة، حنب القنية، غري مثـابرين يف الـصلوات، غـري            

 نشيطني يف التنعم، بـاردين يف       ،خاضعني، ضعفاء يف السكوت   
 عاجزين عن الصاحلات، وحريصني يف      ، حارين يف الغضب   ،احملبة

  .السيئات
لقـد  . ال يبكي على حمبتنا الرخوة    نرى من ال ينتحب ومن      

كان آباؤنا مرآة صافية للناظرين بل وكانوا يبتهلون إىل اهللا من           
  .أجل أناس كثريين

 }١١٥{

ويلي ويلي يا نفسي يف أي زمان أنت؟ وإىل أية محأة قـد             
  بلغيت؟

وأي عذر يكون لنا أمام اهللا من أجل توانينا يف خالصنا إن            
 بتواضـع نفـسي     مل حنرص اآلن ونبكي بشدة ونتوب حـسناً       

غزيرة ويلـي أنـا     ليقل كل واحد منا بدموع      . ووداعة كثرية 
اخلاطيء ماذا دمهين بغتة، كيف عرب عمر رخاويت؟ وكيف أنـا           
الغيب سرق زماين؟ أين تلك األيام اليت قضيتها؟ وماذا أنتفع من           
كثرة هذه األقوال إذا رأينا القديسني يأتون مبجد يف الـسحب           

تـرى مـن    . ما حنن فنكون يف ضيقة عظيمة     ملالقاة ملك اد، أ   
  !يستطيع أن حيتمل ذلك اخلزي والتعيري

 قليالً أفكارنافلنستيقظ وننهض يا إخويت أحباء اهللا، ولنجمع        
 وجنثو أمام اهللا بعربات غزيرة متـضرعني        ،من هذا العامل الباطل   

بزفرات القلب لينجينا من العذاب املر، ولكي ال نفارق الـسيد           
، وأنا الغري املـستحق     جلناأ بذل ذاته للصلب من      احلبيب الذي 

 تسكبوا مـن أجلـي دموعـاً يف         أنواخلاطيء أتضرع إليكم    
صلواتكم وطلباتكم النقية طالبني ألجلي ألختشع ويستضيء قليب        
األعمى، كما أطلب إىل اإلله القدوس لكيما يعطيين نشاطاً قليالً          

 الغـري   مع حرص فأتوب مادام يوجد وقت مقبول للدموع أنـا         
املستحق احلياة أطلب إليكم أن تقبلوا استغاثة أفـرآم اخلـاطيء           



 }١١٦{

 نطلب غفران اإلله القدوس     أنأخيكم املسترخي، ولنحرص كلنا     
  .ألن الرب واقف على األبواب ليصنع انقضاء العامل الباطل

  .له السبح واد الدائم إىل األبد آمني
هـو  ، طني، قريب لكل مـا       )١(أنت إنسان تراب األرض     

إذا كنت ال تعرف كرامتك     . أرضي وحقري، ابن للجنس احليواين    
فاعزل ذاتك عن احليوانات باألعمال ال بـاألقوال، إذا كنـت           
ولوعاً بالسخرية فأنت ال ختتلف عن الشيطان وعندما زأ مـن           

  .قريبك فأنت فم إبليس
إذا كنت تسر بالضعفات واخلطايا بألفاظ جارحة فالشيطان        

اهرب . اغتصبت مكانه عنوةيف اخلليقة ألنك قد مل يعد له مكان 
من هذا يا إنسان ألن هذا أمر ضار ومؤذ، وإذا أردت أن حتيـا              
حسناً فال جتلس مع املستهزئني لئال تشترك معهم يف خطيتـهم           
ويف عقوبتهم، عليك أن تبغض السخرية حىت تصل إىل البكـاء،           

مسعت وارفض الطرب حىت تقتين طهارة النفس، وإذا صادف أن          
ساخراً على غري إرادتك فارسم على نفسك عالمة صليب النور          
واهرب عاجالً من هناك كالظيب ألنه حيث يسكن الشيطان ال          

                                                           

  :مترجم عن  )١(
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 }١١٧{

ـ       ف . يسكن املسيح  أنميكن   ا اإلنسان الذي يسخر من قريبـه إمن
يفسح مكاناً رحباً لسكىن الشيطان، ويصبح قلبه قلعة إلبلـيس          

ة أخرى ملثـل هـذا ألن       خطي أيوال حيتاج الشيطان إىل إضافة      
فبـسبب  . السخرية يف ذاا كافية أن تفتح املصراع للجميـع        

ضحك هذا الساخر حيزن البائس واملسكني وهو ال يعلم ذلـك           
وأمله بـال دواء    . جرحه ال يندمل وعلته ال شفاء هلا      . وال يدركه 

 يف  ليست يب حاجة أن اجعل لـساين      . وضربته ال تقبل العالج   
ان فيكفيه عاره املخجل وتكفيـه جرأتـه         اإلنس هذاتوبيخ مثل   

 فهذا الشرير مخـرياً   . طوىب ملن ال يسمعه وملن ال يعرفه      . الوقحة
  .إلبليس

ال تغضب إنساناً لئال يلقبونك بالشيطان فإن كنت تكـره          
أما إذا كنت حتب هـذا     . جمرد االسم فال تقترب من ذات الفعل      

وبـخ  أنظر إىل الطيـور و    . التصرف فال تغضب من هذا اللقب     
نفسك أوالً مما تراه فيها فكل نوع يلتصق جبنسه ومنها تتعلم أن            
تتفق مع رفيقك يف النري، وال تبتهج مبا يصيب الناس من املهانـة      

فإذا حدث شر ملن يبغضك     . حىت ال تكون أنت نفسك شيطاناً     
  .فال تفرح لئال ختطيء فإن سقط عدوك فتأمل من أجله واحزن

ألن كل   ) ٢٣: ٤أم  ( لياً  احفظ قلبك حىت ال خيطيء داخ     
سخر يديك يف   . أفكار اإلنسان وأفعاله سوف تعلن أمام اجلميع      



 }١١٨{

العمل ودع قلبك يهذي بالصالة، إياك أن حتـب األحاديـث           
البطالة ألن احلديث النافع يبين اجلسد والروح وخيفف من عبء          

  .عملك
لقد . بالنسبة للبار واملستقيم تصبح التجارب عوامل مساعدة      

لقد حل عليه   ). ١(يوب على التجارب بالتمييز واحلكمة      انتصر أ 
لقد أقضت العلة مضجعه ومل يتـذمر،       .  يشك أواملرض فلم يئن    

ذبل جسده وتداعت قواه ولكن إرادته الصاحلة مل تضعف، لقد          
أثبت كماله يف كل آالمه على قدر ما عجزت التجارب عـن            

لكن مل يصبه سحقه، كان إبراهيم غريباً عن وطنه وبيته وأقاربه و    
أذى بل لعل هذا عزز انتصاره يف جهاده، وهكذا يوسـف يف            

تأمل الـذين رافقـوا     . كملك مصر بيت العبودية انتقل ليحكم     
 احلكيم القوة   أيهاتأمل  . ، خلصوا آخرين من العبودية    )٢ (وحنانيا

اليت متتلكها احلرية ال شيء يستطيع أن يـصيبها بـأذى مـا مل              
  .تضعف اإلرادة

  يل حبياة الترف واملتعة فترك عهده مع اهللا ونـسيه          إسرائ أختم
فقدم عبادته آلهلة كاذبة، ونسى طبيعة خلقته،        ) ١٥: ٣٢تث  ( 

نسى أيام عبوديته يف مصر عندما استراح السبت يف الربية، كلما           

                                                           

  .٣٣٦ – ٣٣٥ pageعن املرجع السابق  )١(
 .أي الثالثة فتية حنانيا وعزريا وميصائيل )٢(

 }١١٩{

حاصرته الضيقات عندئذ فقط كان يعترف بالرب اإلله ولكـن          
، ال تلـتمس    عندما يسكن أرض الراحة كان ينسى الرب خملصه       

وإذا كنت حكيمـاً    . الراحة يف هذا العامل ألن هنا ارض الشقاء       
) األبديـة   ( فال تستبدل زماناً بزمان، ال تستبدل احلياة الباقية         

بالفانية، ال تستبدل األبدية بالزمنية، وال احلـق بالكـذب، وال           
اجلسم بالظل وال اليقظة بنوم الغفلة، وال الالئق مبا ال يليق، وال            

  .هر باألزمنةالد
  .امجع ذهنك وال تدع فكرك يطيش يف أمور خمتلفة ال تفيد

ال يوجد يف اخلليقة غين إال من هو خيـاف اهللا، والفقـري             
ما أشد حاجة اإلنسان وفقـره،      . احلقيقي هو من ال ميلك احلق     

حىت أنه يلتمس حاجته من املنبوذين والفقراء، وسوف تكـون          
د حقاً وكثريون يـسودون     حاجته هذه شاهداً ضده، إنه مستعب     

 سادته تنعـدم فـيهم      .عليه، مستعبد للمال، والثروة واملقتنيات    
اهرب من هـذا العنـاء      . الرمحة ألم ال يسمحون له بالراحة     

والتمس حياة الفقر ألا حتنو عليك كما حتنو األم على وحيدها، 
حتصن باحلاجة والعوز ألنه يطعم صغاره باألشياء املختـارة، إن          

مرضى الضمائر وحدهم   . ويلذ تذكاره حلقك  هني ولطيف،   نريه  
ـ ضعاف القلوب هـم     هم الذين يرفضون جرعة الفقر،        ذينال

جيزعون من نري العوز الشريف، من الذي أعطاك يا ابن اإلنسان           



 }١٢٠{

أن جتد راحة يف العامل؟ من الذي أعطاك يا وليـد التـراب أن              
وتطلعك تكون غنياً يف وسط الفقراء؟ ال تكن حاجتك ومهومك          

لآلخرين بسبب امليول والرغبات يكفيك طعام يومـك الـذي          
فـإذا  . تكسبه بعرق جبينك، ليكن هذا هو مقياس احتياجـك        

دعيت على وليمة فال تأكل منها إال على قدر حاجتـك، وال            
تأكل يف يوم طعام أيام ألن البطن ال تدخر طعاماً بل سـبح اهللا              

  .وأشكره
عطية شدد نفـسك يف     عندما تشبع حىت ال تغضب واهب ال      

يف كل شـيء أشـكره      . الطهارة حىت تكسب من ورائها نفعاً     
وسبحه كفادي نفسك حىت يعطيك حسب نعمتـه أن تـسمع          

  .وتعمل مشيئته املقدسة
لقد كتبت  . وإذا قدمت إليك مشورة احلياة فال تتغافل عنها       

إليك ما كتبت مما أخذته من تعاليم اآلخرين، فإياك أن حتتقـر            
ا سبقت يف الرحيل فاذكرين يف صـالتك يف كـل           كلمام وإذ 

  .وقت
أما بالنسبة لنا فيما    . صل وتضرع حىت تستمر حمبتنا صادقة     

خيتص ذه األمور فلنقدم السبح والكرامة لآلب واالبن والروح         
  .القدس اآلن وإىل األبد آمني

 }١٢١{

   
  الرجاء

) ١(أيها السيد القدوس إن نفسي حزينة وقد تقدمت إليك          
متضرعة أن تنقذها من العدو، وساجدة لك بتواضع صـارخة          
إليك من أجل ذلك الذي حيزا، قد جلأت إليك بشوق تعهدها           
فإنك إن أعرضت عنها هلكت، إن تفقدا من أجل رأفاتك فقد           

ن استجبت هلا ثبتت فـأيقظ      ظفرت إن أقبلت إليها خلصت، إ     
فـإين أغـار    " غريا ألا خطيبتك كما يقول بولس الرسول        

عليكم غرية اهللا أين خطبتكم لرجل واحد ألقدم عذراء عفيفـة           
  ).٢(للمسيح 

إنـين  .. أيها السيد أدبين برأفاتك وال تسلمين إىل يد العدو          
نعمة شفتيك ال حتصى إا متنح الشفاء    . لست أعرف آخر سواك   
جراحايت تشفى برأفاتـك دائمـاً مث       . لكافة الذين يقبلون إليك   

 الطبيـب وقـت صـحيت       أنسىيعاودها األمل من أجل اوين،      
ال أنس إنك حتملتين من أجـل حتننـك،      . فينساين وقت مرضي  

م إذا أطرفها طفلها ال حتتمل أن تبتعد عنه إذ تغلـب مـن              فاأل
                                                           

 . دير السريان– ميامر ٢٠٠ املخطوط ١٦عن ميمر  )١(
 .٢: ١١كو ٢ )٢(



 }١٢٢{

بالطعام وبتعـب    وكذا الطري يف كل ساعة يفتقد صغاره         ،حتننها
فإن تكن هذه اليت ال نطاق هلا، هلا مثل هـذا التحـنن     . يغذيهم

  .فكم باحلري حتننك
ها عني املاء تنبع دائماً بال انقطاع ومتنح املقبلني إليها املـاء            

وها عني جلة   . ، وبال حسد وغري حمتاجة إىل مديح بين البشر        جماناً
فس، وأنت غري   رأفاتك تبدو للسمائيني واألرضيني مدبراً كل ن      

نك ممجد جبوهر عظمتك    حمتاج إىل مديح، ومتجيد سائر الربايا أل      
وجالل جمدك الدائم وحمبتك نافعة دائماً خلالصـنا، وبـسابق          
علمك تعرف املقبل إليك فقبل أن يصل إىل الباب تفتح له، قبل            
أن جيثو ساجداً تقبله، وقبل أن ينبع دموعاً تتقاطر عليه رأفاتك،           

مه فتعطيه الغفران وال تذكر له ما مـضى مـن           يعترف عن آثا  
  .توانيه

تبصر التواضع والبكاء وخشوع القلب فتهتف أخرجوا احللة        
األوىل وألبسوه إياها اذحبوا العجل املسمن ولتفرح املالئكة أيضاً         

  ).١(معنا 
هكذا بنعمتك تقبل الذي يقبل إليك ألنك تتوق أن تبـصر           

سر حبـرص احلريـصني أن      الدموع وتعطش إىل معاينة التوبة وت     
  .يتوبوا

                                                           

 . االبن الضال٣٢ – ١٢: ١٥لو  )١(
 }١٢٣{

كما تقدم التالميذ وهـم سـائرين يف البحـر وأيقظـوك            
هكذا استجب لعربايت فإـا     ..  املبارك هدأت الرياح     كوبصوت

  .اراً وليالً
األطباء تعبوا اثين عشر عاماً ومل يشفوا نازفة الدم، أما أنت           

هدب ثوبـك فـأرح     ) ١(فمنحتها الشفاء إذ تقدمت وملست      
احلزينة من تعيري العدو أيها الطبيب املتحنن الذي صنعت         نفسي  

  .الصلح بني السماء واألرض
أنت غري املائت قدمت ألجلنا بل وصابرت على كل شيء          

يا سيدي إنين بنفس حزينة أصرخ وأتـضرع        . لذا حنن بال عذر   
فأنظر يا سيدي وازجر هؤالء اـربني       . إليك من أجل عدوي   

 وال أعلم، يـذهونين وال ختـشع،        فإم يف كل ساعة يسرقونين    
ومينعونين عن االستغاثة لك ألم عرفوا إنـين أهتـف إليـك            

هذا العامل يعطي حزناً أما احلـزن والتنهـد         إن فرح   . بدموعي
  .يسبب سروراً وحياة أبدية

 السيد إنين كل حني مريض لكن نعمتك متنحين الشفاء          أيها
اس يكللون وأناس   جماناً هناك أناس يف مصارعتهم ينهزمون، وأن      

حبياة مريرة يتذوقون حالوة احلياة األبدية، وقوم آخرون حبيـاة          
  .الرخاء يكتسبون مرارة العذاب األبدي

                                                           

 .٢٢ – ٢٠: ٩مت  )١(



 }١٢٤{

الذين حيبون اهللا بكل قلوم حماربته ليست لديهم شيئاً، أما          
  .الذين حيبون العامل فمحاربته عندهم بصعوبة وال حيتملوا

ون أشـياء العـامل،     مغبوطون باحلقيقة هم الـذين حيتقـر      
  .ومغبوطون هم الذين يبكون اراً وليالً لينجو من الرجز اآليت

الطوىب للذين يضيعون ذام بإرادم فإم يرفعون الطـوىب         
  .للمساكني فإن نعيم الفردوس ينتظرهم

الطوىب للذين يتعبون أجسادهم باألسهار وكثرة النسك فإن        
  .ابتهاج الفردوس معد هلم

روح القدس، الطوىب   ل صاروا يف طاعة هيكالً ل     الطوىب للذين 
، الطوىب للذين منطقوا أحقاءهم باحلق وهلم       للذين صلبوا ذوام  

مغبوط املقتين أعينـاً ملعاينـة      . مصابيح معدة يتوقعون عريسهم   
  .النصيب األبدي

الطوىب ملن نظر إىل تلك الساعة الرهيبة دائماً، الطوىب ملـن           
صري كاملالئكة ويتفطن أسـرار     صار على األرض بال أوجاع لي     

العلي وينطق ا ويعمل ويتجر ويربح غـري مهـتم باللـذات            
  .والشهوات

ليكن لنا دائماً فكر أقـوال الـرب واملالئكـة الرؤسـاء            
والشاروبيم والسارافيم واآلباء الرسل والـشهداء والقديـسني        

 }١٢٥{

وكافة الربايا اليت هلا ذلك بنعمة ربنا وخملصنا يـسوع املـسيح            
  .دائماً

. ابن اهللا احلي  ) ١(لك أجثو ساجداً أيها الرب يسوع املسيح        
أعطين ولكافة الذين حيبونك أن نعاينك مبجد يف ملكك ونرث          

  .مع كافة الذين أحبوك وتاقوا إليك أيها السيد الرب
يا أحبائي إن توانينا واضطجعنا يف هذا الزمان اليسري فـال           

  .ر عن خطايانايكون لنا دالة يف ذلك اليوم إذ ليس لنا عذ
إنه منذ أن نزل إلينا ربنا وخملصنا يسوع املسيح انتزع عنـا            

  .كل عذر ألنه وهب لنا حني جاء تلك احلياة األبدية
كنا أعداء فصاحلنا، أرضيني فصرنا مسائيني، مائتني فـدعينا         
غري مائتني، بين الظلمة فصرنا بين النور، عبيداً للخطية فحررنا،          

تائهني فأرشدنا، ممقوتني فأحببنا، ظاملني     مساكني فصرنا أغنياء،    
فزكينا، غري مرحومني فرمحنا، خاطئني فخلصنا، لقد كنا ترابـاً          
ورماداً فأبناء اهللا، عراة فسترنا وصرينا وارثني معه نظري ابنـه يف            

  .املرياث األبدي
هذه العطايا والنعم وهبها لنا ربنا فماذا نكافئه عنـها يـا            

  أحبائي؟
                                                           

 .٢١عن ميمر  )١(



 }١٢٦{

ا كل اعتناء واهتمام هذا العـامل الباطـل         هلموا فلنطرح عن  
تعـالوا يـا    . وخندمه حبرص ونشاط فها جميئه قد حان باحلقيقة       
فها قد انتهى   . إخويت لنستيقظ منتظرين ربنا اخلنت الذي ال ميوت       

الليل وأقبل النهار فيا بين النور بادروا إىل النور وأخرجـوا إىل            
 ،إمـساككم استقباله بفرح، أروه فضائلكم قدموا نـسككم و       

أسهاركم، أتعابكم، دموعكم، زهدكم، ال ترقـدوا وال ينظـر          
بل ليكن نظركم إىل العلي إىل ذلك اجلمال        . أحدكم إىل الوراء  

السمائي لنتأمل ذلك الفرح الذي ال ينتهي، والـذي ال تـشبع            
  .نفوسكم من معاينة جمده وائه وحسنه

ـ          ش من جيوع فليصرب ألن مائدة امللكوت تنتظره، ومن يعط
من يسهر ويصلي ويسبح    . فليثبت فها نعيم الفردوس قد اعد له      

ويبكي فليتأيد فإن سرور ربه يعزيه، وكل واحد منا يف ذلـك            
اليوم سريى أية فضيلة قد اقتناها من ههنا أو أي أتعاب صـرب              

  .عليها
.. فإذا أشهر الـشهداء تعاذيبـهم، والنـساك نـسكهم           

  هالكهم؟فاملضطجعون مباذا يفخرون هل بتوانيهم و
إنين أخشى يا إخويت أن يتم فينا ذلك القـول أن كـثريين             

 ويتكئون مع إبـراهيم وإسـحق       سيأتون من املشارق واملغارب   

 }١٢٧{

ويعقوب يف ملكوت السموات وأما بنو امللكوت فيطرحون إىل         
  ).١(الظلمة اخلارجية 

فهلموا نسجد ونبكي وننوح أمامه بشدة ليعطينا اسـتنارة         
ا، إذ جيعل أمامنا العثرات، واللـذات،       النفس فنعرف حيل عدون   

ن النسك وعجزاً عن    موطول زمان هذه احلياة احلاضرة، وجزعاً       
الصلوات ومبقدار ما حيرص على هذا حنرص حنن على التـواين           

لنعلم أن أيامنا قصرت، والوقت قد قرب، ورب اد         . والتهاون
سيجيء يف جمد ائه وقوات ملكه الرهيبة فيجازي كل واحـد           

فيا ريب ال جتازيين نظري أعمـايل بـل خلـصين           . نحو أعماله ك
بنعمتك وترآف على بتحننك فإنك أنت املمجد إىل أبد الدهور          

  .آمني
كثرية يـسقط ويقـوم     جرحت فال تيأس ألن ااهد مراراً       

اضي تشجعي يا نفسي وقويل منذ اآلن بـدأت ال          ) ٢(مكلالً  
طيور والوحوش، اخضعي   تلبثي يف اهلفوات لئال تدفعي طعاماً لل      

متضرعة خبطاياك إذا أردت الدخول إىل ملك الكـل فإنـه ال            
يطلب هدية فهو حمب للناس فتقدم بضمري نقي إذ قبل أن تفتح            
فمك قد تقدم فعرف نتائج قلبك فال تكتم األمل ألنه طبيب يرثي           

                                                           

 .١٢ – ١١: ٨مت  )١(
 .٢٨عن ميمر  )٢(



 }١٢٨{

شفى املريض املزمن بكلمة إذ قال له قم امحل سـريرك           . الكل
م ومشى، شفى األبرص وأقام لعـازر مـن         وامش ففي احلال قا   
  .وهكذا أعمال اهللا ال حتصى. املوت بعد أربعة أيام

لقد قال إذا كنتم وانتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكـم           
عطايا جيدة فكم باحلري اآلب الذي من السماء يعطي الـروح           

إنين قد  " فتقدم معترفاً خبطاياك قائالً     ) ١(القدس للذين يسألونه    
 يف السماء وقدامك ولست مستحقاً بعد أن ادعى لك          أخطأت

  ).٢" (ابناً 
لست مستحقاً أن امسي امسك ايد بشفيت اخلاطئة، يـا ريب           
أتضرع إليك أن ال تبتعد عين إذ لوال يدك تسترين لكنت هلكت            

كاللص الـيمني إذ    وترآف على كالعشار    .  الضال أناأعضدين  
 لتدعو أبـراراً بـل       يارب إنك قد جئت ال     سالفردووهبت له   

  .)٣(خطاة إىل التوبة 

                                                           

 .١٣: ١١لو  )١(
 .٢١: ١٥لو  )٢(
بستان الرهبان  " أي مكان للخطية حيث تكون التوبة       " قال أنبا إيليا     )٣(

 .٢٩٩ص 
 }١٢٩{

أيها احلبيب لتستقم صالتك كالبخور قدام اهللا ولتسمع قوله         
وليقيمنا معه ألن له اد واإلكرام والـسجود        . عظيم هو إميانك  
  .الدائم إىل األبد

قيل أنصيت أيتها السموات فأتكلم ولتسمع األرض أقـوال         
فهـو  . )١(دى كالمي   يهطل كاملطر تعليمي ويقطر كالن    . فمي

كالندى الذي حييي املوتى فاملوتى سينهضون والذين يف القبـور          
  .سيقومون

. إن كافة األشياء ممكنة لدى اهللا وليس شيء يصعب عليـه          
فإن ذكرت السموات وإن قلت األرض، إن ذكرت جلة البحار          

 وإن ذكرت حباراً أخرى كلها يف يده وكأا         وإن قلت األعماق  
  .كال شيء
من كال بكفه املاء وقاس الـسموات       " إشعياء النيب   يقول  

بالشرب وكال بالكيل تراب األرض ووزن اجلبال بالقبان واآلكام         
  ).٢(" بامليزان، من قاس روح الرب ومن مشريه يعلمه 

مـن  . مسعت فارتعـدت أحـشائي    " ويقول حبقوق النيب    
  .)٣" (الصوت رجفت شفتاي 

                                                           

 .٢، ١: ٣٢تث  )١(
 .١٣ – ١٢: ٤٠إش  )٢(
 .١٦: ٣حب  )٣(



 }١٣٠{

ات عدميي الفساد   ومويقول بولس الرسول سيبوق فيقام األ     
وحنن نتغري ألن هذا الفاسد البد أن يلبس عدم فساد وهذا املائت 

.  ابتلع املوت إىل غلبـة     : حينئذ تصري الكلمة  . يلبس عدم موت  
  ).١. (أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية

من أجل هذا ال يبكي املسكني وال يستعظم الغين، وال حيزن           
 يغتم العبد، وال يفتخر الـسيد  الضعيف، وال يتشامخ القوي وال   

فإننا من األرض ويف التراب يسكن جسمنا إىل أن جييء الـرب            
  .حييي أجسامنا املائتة

الصديقون فليفخروا بالرب ويسروا ألم مغبوطون كافـة        
تعالوا إىلَّ يا   " الذين يوجدون حينئذ أهالً لذلك الصوت املبارك        

  ).٢ " (اء العاملمباركي أيب رثوا امللك املعد لكم منذ إنش
فاصربوا اآلن يا صانعي العدل متحملني األتعاب من أجـل          
مرياث اهللا فإن تعب هذه احلياة الوقتية مينحكم دالة جزيلـة يف            
الدهر اآليت، وضيقة هذا العامل احلاضر تصري لكم نياحاً وعـزاء،    
والبكاء اآلن يسبب لكم فخراً ألنه مغبوطون هم كافة الصابرين          

ر يسكنون صهيون، الـذين خيـدمونين يبتـهجون         له، فاألبرا 
بالسرور، أما األشرار فيصيحون من أجل وجع قلوم ويولولون         

                                                           

 .٥٥ – ٥٢: ١٥كو ١ )١(
 .٣٤: ٢٥مت  )٢(

 }١٣١{

الذين خيدمونه يدعوهم باسم جديد وينـسون حـزم األول          
ستكون هلم مساء جديدة وأرضاً جديدة وما مل خيطر على قلبهم           

  .من السرور واالبتهاج
ك أيهـا الـرب     فإذا عرف أن لدي عمل حسناً أصرخ إلي       

الصاحل والفادي قائالً اغفر يل أنا اخلاطيء فإن ذلك العشار الذي           
يفوق حقاريت كان واقفاً على قدميه مطرقاً إىل أسفل ويقـرع           

  .صدره متضرعاً
ليك إفأنا مبا أين مفرط يف اهلفوت أنطرح على وجهي هاتفاً           
 غـري أيها املتحنن والطاهر املرهوب اللهم اغفر يل أنا اخلاطيء          

  .ستحق لئال تكون يل دينونةامل
وإذا أستجريء أن أمسي بلساين النجس وشفيت الدنسة امسك         
القدوس والفائق السبح إىل الدهور فلتصر يل االستغاثة يـارب          

  .بامسك الستنارة وقداسة اجلسد والروح
 ذكـرك   أوىلالبخور إذا ارتفع مل البيت نسيماً طيباً فكم         

لشهد الذي ميأل نفوس الذين     يارب الذي هو أحلى من العسل وا      
  .يتوقون إليك بإميان كل قداسة واستنارة



 }١٣٢{

الذي نزل من حضن اآلب وصار لنا طريقاً للخالص يعلمنا          
ىل إما جئت أدعو أبراراً بـل خطـاة   " بصوته اإلهلي   ) ١(التوبة  
  .)٢" (ال حيتاج األصحاء إىل طبيب بل املرضى " وأيضاً " التوبة 

هذه األقوال فال تسمعين إطالقـاً،      فإن كنت أنا الذي أقول      
إن ! وإن كان الرب نفسه يقوهلا فلم تتهاون حبياتك متوانياً عنها؟

 لذاتك جراحات من األفكار واألفعال فلم تتواىن عن         أنعرفت  
وممن ختاف؟ أمن الطبيب إنه ليس قاسياً، وال        جراحاتك اخلفية؟   

ول وكاويـاً   عدمي الرمحة والتحنن، إنه ال يستعمل دواء غري مقب        
يه فهو مملوء حتنناً    إلإن شئت أن تتقدم     . ألنه يداوي بالنصح فقط   

جاء ألجلك من حضن اآلب، من أجلك جتسد لتتقدم إليه بـال            
ومبحبة جزيلة  خوف، من أجلك تأنس ليشفي جراحاتك اخلفية،        

أيها اخلاطيء تقدم وأبرأ بسهولة، اطرح عنك ثقل        : يدعوك قائالً 
 ألن هذا الطبيب     ضع على جراحاتك دموعاً    عاًاتضاقدم  . اخلطايا

هل تعلـم   . السماوي الصاحل يشفي اجلراحات بالدموع والتنهد     
 ساعة يأمر الطبيب السماوي فيغلـق بـاب         أيةأيها احلبيب يف    

                                                           

 دير السريان، بستان الروح     – ميامر   ٢٠٠ املخطوط   ١٠عن ميمر    )١(
مثلث الرمحات املتنيح نيافـة     (  للقس شنوده السرياين     ٥١ ص   ١ج  

 ).األنبا يوأنس 
 .١٧: ٢مر  )٢(

 }١٣٣{

مداواته؟ اطلب إليك أن تتقدم وحترص أن تربأ فإنـه يـشاء أن             
  .يفرح بتوبتك املوكب السماوي

 فلنقل  تطيع أن ختلص البتة،   يف حال قوهلم قد هلكت وما تس      
  .لنا إله متحنن طويل األناة فال نيأس من خالصنا) ١ (هلم حنن

ألن الذي قال ال تصفح للقريب سبع مرات فقط بل سبعني           
 يصفح اخلطايا للمنتظـرين     أنمرة سبع مرات هو أوىل باألكثر       

فإن هم ازموا من تلك اجلهة يتبادرون من جهة أخرى        . خالصه
 إذ لكم إله متحنن وطويل األناة وغافر اخلطايا فلماذا          :قائلني لنا 

فنقـول إن كـان     . ال تستمتعون أكثر بلذات العامل مث تتوبون      
إن الكتاب حيذرنا قائالً إا الساعة األخرية فإىل أي ساعة ننتظر           

شيطان فتبيد القتال   لأمهلنا خالصنا يف فعل الشر قدام إهلنا قاتل ا        
ة فإذا جتمعت عليه وحوش الربيـة       مثل إنسان جالساً حتت شجر    

يقفز إىل أعلى الشجرة فال تضره ولتكن لك الشجرة هي خمافة           
اهللا فتكون النعمة تؤازرك يف سائر طرقك، وجتعل أعداءك حتت          

  .موطيء قدميك
فمـىت  . على املؤمنني أن يسلكوا يف هذا العمر      هكذا جيب   

افينا لئال عرض لنا حزن أو ضيقة فلننتظر راحة من اهللا ومعونته تو 
وكذلك إن صار   . يف كثرة احلزن واليأس يف اخلالص نصري موتى       

                                                           

  .٩٢ – ٩٠ قول ٤٢عن ميمر  )١(



 }١٣٤{

ولنأخذ . لنا فرح فلننتظر احلزن لئال بالفرح الكثري نتناسى النوح        
مثاالً الذين يسريون يف البحر فإذا أدركتهم شدة الرياح والشتاء          
الشديد ال ييأسون من خالصهم، بل يقاومون األمواج منتظرين         

كانوا يف اهلدوء والسكون يتوقعون تدفق األمواج       وإذا  . الصحو
فمن هنا يكونون يف يقظة كل حني لئال تـصري الريـاح بغتـة              

  .وجتدهم غري مستعدين فتنقلب السفينة م يف البحر
هكذا حنن حنتاج أن نرصد احلالني كليهما ألن املـستعد إن           

  .وافاه أمر ال يتعجب كمما كان ينتظره
ات خملصنا، بينما أنت ال تعرف      ميكنك أن تستمع لكلم   ال  
بينما ذهنك بعيد عنه فمن      وإذا كنت حتفظ أحكامه      )١(نفسك  

الذي يعطيك مكافأتك؟ من الذي يدخر لـك اجلـزاء؟ لقـد            
اعتمدت بامسه إذاً اعترف بامسه باألقانيم اآلب واالبن والـروح          

ـ القدس هذه الثالثة أقانيم لتكن حصناً حي       ك مـن التمـزق     مي
لقـد  . تابك الشك يف احلق لئال لـك بـسببه     ، ال ين  والصداع

 صـرت   ،اعتمدت باملاء ولبست املسيح عندما دعي امسه عليك       
فاحذر لئال تصري آلخر حىت ال      .  وختمه على جبهتك   ،عرشاً هللا 

                                                           

  :مترجم عن )١(
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 }١٣٥{

واحد هو الذي جبلنا برمحته؛ واحد هـو        . لك سيداً آخر  يكون  
الذي افتدانا على الصليب، إنه هو الذي يقود حياتنـا، وهـو            

إنـه  . حده له سلطان على ضعفنا، وهو وحده يهبنا قيامتـه         و
جيازينا حسب أعمالنا فطوىب ملن يعترف به، ويـسمع وصـاياه          

أنت أيها اإلنسان الذي هو فوق اجلميع الحظ طرقك         . وحيفظها
  .لئال تغضب بأفعالك اآلب الصاحل احلنون
طوىب لإلنسان امليت   ) ١(ما أعظم نعمة اهللا مرامحه ال تقاس        

  .ي يعلن له اهللا مرامحه وويل للنفس اليت ينكر عليها نعمتهالذ
: ٦غل  ( لل يا ابين بالرجاء، ازرع بذاراً صاحلة وال تفشل          

 ،فإن الزارع يبذر على رجاء، والتاجر يسافر على رجـاء          ) ٩
ال تبدأ  . كذلك أنت يا من حتب الصالح توقع املكافأة بالرجاء        

مالك بعالمة الـصليب    واختم كل أع  . يف عمل ما بدون صالة    
 ترسم عالمة الـصليب، أيـضاً يف        أناحلي، ال تغادر بيتك قبل      

 الشراب، يف النوم أو اليقظة، يف البيت أو يف الطريق،           أوالطعام  
كذلك يف وقت الراحة ال مل هذه العالمة ألنـه ال يوجـد             
حارساً لك مثلها، ليكن الصليب سوراً لك يف مقدمـة كـل            

  .ئك ولينفذوها باهتمام، علمها ألبناأعمالك
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 }١٣٦{

 التجيء إىل اهللا فهو ملجأ لك، وال يستحيل أو يتغري، اضبط          
الرجاء هـو عـزاء     . الضحك باآلالم واضبط حمبة اللهو باحلزن     

اآلالم، والصرب هو عزاء احلزن، آمن وصدق أيها العاقل ألن اهللا           
وإذا كانت عنايته ال تتخل عنك فال يوجـد         . هو الذي يقودك  

 يضرك وإذا كان خالص اإلنسان ميكن أن يـتم          شيء ميكنه أن  
على يد إنسان وجناة احلقري تتم على يد العظيم فكـم بـاألوىل             
االلتجاء إىل اهللا الذي حيفظ املؤمن، ال ختف بـسبب األعـداء            
الذين يهامجونك بالعنف ألن عني اهللا الساهرة سـوف حتفـظ           
روحك وتتحول األمور الضارة لصاحلك، لن يرغمك أحد على         

ريق إال إذا كان حبريتك، ال يقع أحد يف جتربة تفوق حـدود             ط
طاقته، ال شر يف التأديب إذا كان هدفه احلرية، فاألحـداث ال            

  .تناقض احلرية، ولكن اجتاهها يتغري لصاحل املؤمن

 }١٣٧{

   
  توبة املرأة اخلاطئة

) ١(امسعوا وتعزوا أيها األحباء عندما ترون رمحة اهللا للمرأة          
، نعم لقد وقف إىل جوارها عنـدما        ئة إذ غفر هلا خطاياها    اخلاط

بالطني فتح عيين األعمى حىت نظـرت       .. كانت هدفاً لالنتقاد    
، وأعطى الشفاء للمفلوج فقام ومشى ومحل  )٩يو ( عيناه النور   

حنن فقد أعطانا الآليلء أي جـسده       أما   ). ٢: ٩مت  ( فراشه  
معها يعطي الـشفاء    لقد أحضر أدويته خفية و    . ودمه األقدسني 

عالنية وكان يتجول يف أرض اليهودية كالطبيب حيمل أدويتـه          
 ) ٧لـو   ( معه، دعاه مسعان على وليمة لكي يأكل خبزاً يف بيته           

فسرت املرأة اخلاطئة عندما مسعت أنه كان جالساً يأكل يف بيت           
مسعان، وجتمعت أفكارها كالبحر وهاجت مشاعر احملبة يف قلبها         

لقد رأت حبر النعمة وكيف احنصر يف مكان واحـد          . كاألمواج
  !وقررت أن تذهب وتفرق كل شرورها يف أمواجه
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 }١٣٨{

لقد قيدت قلبها ألنه أخطأن قيدته بسالسل ودمـوع األمل،          
ماذا استفدت من الزنا وماذا أفـادتين       : وبدأت تبكي يف داخلها   

النجاسة، لقد أفسدت أصحاب العفة بال خجل، أفسدت اليتيم،         
سلبت التاجر جتارته وشـهوايت مل تـشبع كنـت          وبال خوف   

 كنت كعاصـفة يف     ،كالقوس يف احلرب وقتلت أبراراً وأشراراً     
ملاذا مل أكسب رجالً واحداً رمبا      . البحر وأغرقت سفن الكثريين   

  واحداً هو مـن    رجالً. استطاع أن يقومين وخيلصين من الدنس     
  .اهللا أما الكثريين فمن الشيطان

 داخلها أوالً مث بدأت تنفذها عالنية       رددت هذه األقوال يف   
فاغتسلت وأزالت من عينيها األصباغ اليت أعمتها، وامـرت         
الدموع فوق ألوان عينيها، خلعت من يـديها زينـة شـباا،            
ونزعت عن جسدها ثياب اخلطية ووضعت يف نفسها أن ترتدي          

خرجت وألقت عن نفـسها حـذاء النجاسـة         . رداء املصاحلة 
تسري يف طريق النسر السماوي، ووضـعت       ووجهت خطواا ل  

ذهبها يف راحة يدها ورفعته يف وجه السماء وبدأت تبكـي يف            
هذا يارب ما رحبته من شروري وبـه        . اخلفاء ملن يسمع جهاراً   

يتـام سـوف    سوف أشتري خالص نفسي، ما مجعته مـن األ        
  .أكسب به رب األيتام

 }١٣٩{

 محلـت . كانت تلهج ذه األقوال مث بدأت العمل جهـراً        
الصندوق األبنوس يف يديها مث ذهبـت       الذهب يف كفها ومحلت     

رآها التاجر فتعجب مث بـدأ      . مسرعة يف حزن إىل بائع العطور     
أما يكفيك أيتها الزانية أنـك      : يسائلها قائالً أول ما بدأ حديثه     

أفسدت مدينتنا؟ ماذا تقصدين ذا الشكل اجلديد الذي تظهرين         
. غراء ولبست زي االتضاع   لقد تركت أسلوب اإل   . به لعشاقك 

كان مظهرك خمتلفاً عن مظهر     حىت اآلن كلما كنت حتضرين إىلَّ       
كنت تلبسني أفخر الثياب وال حتضرين إال القليـل مـن           . اليوم

الذهب، كنت تطلبني أفخر األطياب حىت جتعلي جناستك جذابة         
لآلخرين، ولكن ماذا حدث اليوم ألن رداءك بسيط وأحضرت         

أنا لست أفهم سر هذا التغيري؟ وملـاذا هـذا          . معك ذهباً كثرياً  
الشكل اجلديد فإما أن ترتدي من املالبس مع مـا يتفـق مـع              
قدرتك وإما أن تشتري من العطور ما يتناسب مع ثيابـك ألن            

هـل ميكـن أن     . هذا العطر ال يتناسب وال يتفق مع هذا الزي        
يكون أحد التجار القاك وأحضر لك ثروة عظيمة مث وجدت أنه           

 حيب فيك زي الدنس، ومن أجل هذا تركت طريقك الشرير           ال
ولبست رداء الوداعة، وهكذا بوسائلك املختلفة تستويل علـى         

هذا األسلوب ألنه رجل عفيف     أما إذا كان حيب     . ثروة عظيمة 
لقد سقط يف هوة ال قرار هلا، سقط يف هوة تبتلع           ! إذاً فالويل له  

النصيحة كرجل ال   كل ما عنده من جتارة، ولكن أقدم لك هذه          



 }١٤٠{

يسعى إال ملصلحتك، حيسن بك أن تصريف كل عشاقك الذين مل           
يقدموا لك معونة منذ أيام صباك، وبالتايل تأخذين زوجاً واحداً          

  .يقوم اعوجاجك
قال تاجر العطور أقواله هذه حبكمة للمرأة الزانية، وبعد أن          

 هذا  ال تعطلين يا  : انتهى من حديثه أجابت املرأة اخلاطئة وقالت      
، نوال توقفين بسبب تساؤالتك لقد طلبت منك عطراً ليس باا         

ولكين سادفع قيمته بال تذمر فإليك هذا الذهب وخذ منه مـا            
خذ هذا الفاين وأعطين ما يبقـى       . شئت وأعطين الطيب الثمني   

 منه ما   أشتريويدوم وسأذهب إليه إىل ذلك احلي إىل األبد لكي          
  .ال يفىن

فقد قابلين اليوم رجـالً     ) التاجر   ( أما من كنت تتكلم عن    
عنده ثراء واسع قد سلبين وأنا أيضاً سلبته، سلبين كل تعـديايت            

، أما ما قلته عن الزوج فقـد        وخطاياي أما أنا فقد سلبت غناه     
ينحل ال  رحبت يل زوجاً يف السماء حيث يدوم ملكه إىل األبد و          

  .ملكوته، وهكذا أخذت الطيب مث مضت
. ا الشيطان فغضب وامتأل عقله باحلزن     ومضت سريعاً ورآه  

ابتهج مرة ولكنه عاد فحزن عندما أخذت الطيب، سر يف عقله           
الباطن ولكن إذ كان رداءها بسيطاً كان خيشى من تـصرفاا           
فرافقها وتابعها كما يقتفي اللص أقر التاجر، أنصت إىل مهسات          

 }١٤١{

شفتيها لكي يسمع صوت كلماا، كان يرقب عينيها عن قرب          
، إنـه   ى يف أي اجتاه خطواا وأراد أن يعلم إىل أين املـسري           لري

فمن كلماتنا يعرف هدفنا وهلذا     . الشيطان مليء بالدهاء واملكر   
أوصانا اهللا أال نرفع أصواتنا دون قلوبنا عند الـصالة حـىت ال             
يسمع الشيطان هذه الكلمات فيقترب منا وحياربنا كخـصم،         

تطيع أن يغري رأيها ظهر يف      وهلذا عندما رأى الشيطان أنه ال يس      
شكل رجل ومجع حوله مجاعة من الشبان يـشبهون عـشاقها           

أيتها املرأة وحياتك قـويل يل إىل    : القدامى مث وجه إليها احلديث    
أين أنت ذاهبة؟ وما معىن تعجلك ألنك تسرعني خطاك أكثـر           
من األيام األخرى، ما معىن وداعتك ألنك وديعة كاألمة؟ وبدالً          

 ما بالك تلبـسني ثيابـاً       ياملصنوعة من الكتان النق   من الثياب   
 ها أنـت تـسريين       وبدالً من احلذاء الفاخر يف قدميك      ،خشنة

اكشفي يل عن سر أفعالك ألين ال أسـتطيع أن          . حافية القدمني 
هل مات أحد أحبائك وأنت يف طريقك لكي        . أفهم هذا التغيري  

  .سنذهب معك للجنازة وسوف نشاطرك أحزانك. تدفنيه
بعد أن انتهى من حديثه أجابت املرأة اخلاطئة وقالت حسناً          و

قلت إين سأذهب ألدفن ميتاً، أدفن واحداً قد مات بالنسبة يل،           
خطية أفكاري قد ماتت وها أنذا ذاهبة لكي أدفنها، وأجـاب           

 يا امرأة سأقول لك إىل أيـن أنـت        : الشيطان على قوهلا بقوله   



 }١٤٢{

غرارك وهلذا أضع يدي    ذاهبة، فأنا أول عشاقك ولن أكون على        
  .عليك وأعطيك من جديد ذهباً أكثر مما سبق

ومل تعد تربطين   وعادت املرأة تقول لقد تعبت منك يا رجل         
بك رابطة احملبة لقد رحبت يل زوجاً يف السماء، إنـه اهللا فـوق              
الكل وسلطانه يدوم إىل األبد، وملكه ال ينتهي، إين أعيد عليك           

وال أكذب كنـت قـبالً خادمـة        هذه الكلمات وأقوهلا ثانية     
حىت اليوم، كنت قنطـرة يطأهـا       للشيطان منذ نعومة أظفاري     

ميه، وحطمت الكثريين، طالء العيون أعمى عيين وكنت أنا         دبق
عمياء وسط الكثريين ممن أعميتهم، كنت عمياء فلم أر أن هناك           

لكي أنال  الواحد الذي يعطي البصر للعميان؛ ها أنذا يف طريقي          
كنت مكبلة بالقيود وما    . لعيين وذا النور أضيء لكثريين    النور  

كنت أعلم أن هناك ذلك الواحد الذي حيطم األوثان ها أنذا يف            
طريقي ألحطم أوثاين وبالتايل أقضي على محاقـات الكـثريين          
كنت جرحية ومل أكن أعلم أن هناك ذلك الواحد الذي يـضمد            

هكذا حتدثت  . حاجلروح وها أنذا طريقي لكي أضمد هذه اجلرو       
 قلبه باحلزن، وبكى    ألالزانية حبكمة إىل الشيطان فأنّ وتوجع وامت      

وال أعرف مـاذا    وصرخ من أعماقه قائالً لقد غلبتيين أيتها املرأة         
  سأصنع؟

 }١٤٣{

وملا أدرك الشيطان أنه عاجز عن تغيري ذهنها أخذ ينـدب           
كيف ميكنين  . حظه العاثر هكذا قضى على كربيائي وفخر أيامي       

طريق مرتفع؟ كيف أصـيبها      هلا معثرة ألا تصعد يف       أن أضع 
بسهامي بينما حصوا ال تتزعزع؟ إذاً فألذهب هلا يف حـضرة           

هذه املرأة  يسوع إا على وشك الدخول وسوف أحدثه شاكياً         
إا زانية فرمبا يرفضها وال يستقبلها، وسأقول له أيضاً هذه املرأة           

ن الرجـال أسـرم     اليت يف حضرتك هي امرأة جنسة، وكم م       
أما أنت يارب فبار، كل الناس      . بشرورها، إا فاسدة منذ شباا    

جيتمعون لكي يعاينوك فإذا رأت البشرية أنك تتحدث إىل زانية          
  .فسوف يهرب اجلميع من حضرتك ولن جييئك أحد منهم

مث تغري تيار الفكر    . كانت هذه اخلواطر اليت دارت يف رأسه      
يسوع ألن اخلفيات ظاهرة أمـام      وقال كيف أدخل يف حضرة      

رف أن أهدايف ليست صـاحلة، وإذا  عينيه؟ إنه يعرف من أنا ويع   
سأذهب إىل بيـت    . ين فقد قضى على، وضاعت كل حيلي      وخب

 اخلفيات ليست معلومة لديه وسأضع أفكاري يف قلبه         مسعان ألن 
يا مسعان قل يل هـل      : وقد أصطاده ذه احليلة فسوف أقول له      

لذي يقيم يف بيتك رجل بار أم صديق األشرار؟ أنا          هذا الرجل ا  
رجل ثري وعندي من املمتلكات الكثري وأريد أن أدعوه حـىت           

  .يأيت ويبارك مقتنيايت



 }١٤٤{

ورد على الشيطان ذه الكلمات من اليـوم        وأجاب مسعان   
الذي رأيته فيه ألول مرة مل أر فيه شراً بل رأيت اهلدوء والسالم،     

في األمراض بال جزاء ويعاجل املـصابني       يش. واالتضاع والكياسة 
مر (  يايرس   هدعا. جماناً، يقف جبوار القرب ويدعو املوتى فيقومون      

ليقيم ابنته ويردها إىل احلياة مؤمناً انه يستطيع ذلـك،           ) ٢٢: ٥
وبينما كان معه يف الطريق شفا املرأة املريضة اليت ملست طـرف            

.  الذي كانت تعاين منه    ردائه، وللوقت فارقها األمل القاسي واملر     
مـىت  (  اجلياع كيف خيورون من ااعة       ورأىذهب إىل الربية    

. وجعلهم جيلسون على احلشائش وأطعمهم برمحته      ) ١٥: ١٤
وهاجت أمواج البحر    ) ٢٤: ١٤مت  ( يف السفينة كان نائماً     

األرملـة  . على التالميذ فنهض وانتهر الرياح وكان هدوء عظيم       
 ) ١١: ٧لو  ( ها الوحيد يف الطريق إىل القرب       اليت كانت تتبع ابن   

  .عزاها ورد إليها ابنها، ومأل قلبها بالبهجة والفرح
مـت  ( رجل أعمى كان صوته كفيالً بأن جيلب له الصفاء          

٢٢: ١٢.(   
: ٩مت  ( طهر الربص بكلمته ورد القوة إىل أطراف املفلوج         

  لنـور الرجل األعمى املتعب املتضايق أعطاه البصر فـرأى ا      ) ٢
كذا االثنني اللذين سعيا إليه وطلبا منه فتح أعينهما          ) ١: ٩يو  ( 

 }١٤٥{

وهكذا مسعت أنـا عـن شـهرته         ) ٣٠: ٢٠مت  ( يف احلال   
  .العريضة ودعوته لكي يبارك مقتنيايت ويبارك قطعاين

ال متدح إنساناً يف بدايته بل متهل حىت        : أجابه الشيطان قائالً  
سر روحه باخلمر، إذا خـرج      ترى ايته، هذا الرجل عاقل، ال ت      

إذاً فهو رجل بار وليس     .  يتحدث إىل زانية   أنمن بيتك ال ميكن     
  .صديقاً لألشرار

هذه األفكار قدمها الشيطان مبكر إىل مسعان مث وقف بعيداً          
  .يرقب ما حيدث

وأتت املرأة اخلاطئة مثقلة بتعـديام وتعلقـت بالبـاب،          
ها االبن املبـارك    أي: وضمت يديها يف ضراعة وحتدثت يف توسل      

 تغلق بابك   هلالذي نزل إىل األرض من أجل خالص اإلنسان،         
نـك مل   إأنا أعلم   . يف وجهي ألنك دعوتين، وها أنذا قد أتيت       

ترفضين، ريب افتح يل باب رمحتك حىت أدخل، ولكي أجد ملجأ           
كنت عـصفوراً وكـان الـصقر       . فيك من الشرير وكل قواته    

كنـت  . أوى يف شبكتك  يطاردين ولكين هربت ووجدت يل م     
. عجلة صغرية وأثقل النري ظهري وسوف ألقي مومي إليـك         

  .دعين أضع على كتفي نريك وأسري مع قطيعك
كانت الزانية تردد هذه الكلمات وهي باكية عند البـاب          

بدأ يوجه إليهـا    .. عندما نظر صاحب الدار إليها ورآها تغريت        



 }١٤٦{

الزانيـة ألن   يتـها   اخلطاب فاستهل حديثه قائالً اذهيب بعيـداً أ       
أمل يكفيـك   . صاحب هذا البيت رجل بار وكل رفقائه بال لوم        

أيتها الزانية ما أشعتيه من فساد يف املدينة كلها؟ لقـد جنـست             
األبرياء األطهار بال خجل، سلبت األيتام بال حياء، وقـضيت          

فمن هذا الرجل لن ينال قلبك      . على ثروات التجار ومل ختجلي    
شباكك فلن حتصلي على شـيء ألن هـذا         شيئاً ومهما ألقيت    

  .الرجل بار حقاً وكل الذين حييطون به بال لوم
ال شـك انـك     : ومل يكد مسعان يتوقف حىت أجابته املرأة      

حارس الباب وأنت تعرف الكثري من األسرار، سوف أعـرض          
 أنأمري يف الوليمة دون أن تلقى عليك تبعة ذلك وإذا مسح يل             

  . فأدخلأدخل سوف يأمر
 مسعان وأغلق الباب مث اقترب ووقف من بعيد وتباطأ          وجرى

ومل يعرض املوضوع يف الوليمة، ولكن العارف باخلفايا أومأ إىل          
 تعال هنا يا مسعان هل هنا من يقف بالباب؟ أيـاً          : مسعان قائالً 

كان هذا اإلنسان افتح له ودعه يدخل، دعه يأخذ ما حيتاج إليه            
بز ففي بيتك مائدة احلياة،     إن كان جائعاً وجوعه للخ    . مث ميضي 

 وعطشه إىل املاء فالينبوع املبارك يف بيتـك،         وإن كان عطشاناً  
ترفـق  . وإن كان مريضاً يطلب الشفاء فهوذا الطبيب احلقيقي       

لن . باخلطاة وامسح هلم أن يأتوا إىلَّ ألين من أجلهم وضعت ذايت          

 }١٤٧{

أصعد إىل السماء املكان الذي أتيت منه حىت أمحـل اخلـروف            
 ضل من بيت اآلب وأرفعه على كتفي، أنقلـه عاليـاً إىل             الذي
  .السماء

ريب هذه املرأة الـيت تقـف       : فأجاب مسعان وقال ليسوع   
بالباب زانية جنسة، وليست حرة إا فاسدة منذ طفولتها وأنت          
يارب رجل بار والكل مشتاق أن يراك وإذا رأوك تتحـدث إىل            

  .أحد منهمك ولن يرحب لزانية فسوف يتبدد الناس من حو
مهما كان هذا اإلنسان افتح له ودعه يدخل        : أجاب يسوع 

وال لوم عليك، ومهما كثرت خطاياه آمرك أن تقبله دون لـوم            
  .أو توبيخ

تعايل أدخلـي،  : واقترب مسعان من الباب وفتحه وهو يقول 
تقدمت املرأة اخلاطئة   . وافعلي ما تريدين معه، ذاك الذي مياثلك      

عند قدميـه، وأمـسكت بـذراعيها يف    مثقلة باخلطايا ووقفت    
صارت عيين جماري للدموع اليت ال تكـف        : ضراعة وهي تقول  

عن ري احلقول، واليوم قدمي لذاك الذي يفتش عن اخلطاة، هذا           
الشعر الكثيف يف خصالته أرجو أال يـضايقك حـني ميـسح            
جسدك املقدس، هذا الفم الذي قبل الزناة ال ترده عـن تقبيـل        

  .اخلطايا واآلثاماجلسد الذي يرفع 



 }١٤٨{

قالت كلماا للرب يسوع بينما يتهدج صـوا بالبكـاء،          
وختنقه العربات الغزيرة، بينما وقف مسعان من على بعد يتأمـل           
ويرقب ما سيفعله ا، لكن الذي يعرف ما يدور يف الـسرائر            

 تفكـر   اامسع ما أقوله لك يا مسعان فيم      : أومأ إىل مسعان وقال له    
. ية، عقلك يتصور، وروحك ختاجلها األفكـار      بالنسبة هلذه الزان  

لقد لقبت هذا الرجل بالبار ولكن ها هي الزانية تقبلـه، لقـد             
  .دعوته لكي يبارك مقتنياتك ولكن ها هي الزانية تعانقه

ا مسعان كان لدائن مدينان على الواحد مخـسمائة دينـار           ي
وعلى اآلخر مخسون وملا رأى الداين أن أحداً منهما ال يستطيع           

فمن منهما يقدم   .  يويف ما عليه ساحمهما كليهما وتنازل مبا له        أن
له شكراً أكثر؟ هل الذي ساحمه باخلمسمائة أم الـذي سـاحمه            

فأجابـه  . ؟ فأجاب مسعان وقال الذي ساحمه باألكثر      باخلمسني
يسوع قائالً أنت هو املدين باخلمسني وهـذه املـرأة مدينـة            

وماء لرجلـي مل تعـط      باخلمسمائة لقد دخلت بيتك يا مسعان       
ولكن هذه املرأة اليت تقول عنها أا زانية وأا منـذ طفولتـها             

 غسلت قدمي بدموعها ومـسحتهما بـشعر        ساقطة ودنسة قد  
فهل يليق يب أن أطردها يا مسعان دون أن تنال الغفران؟           . رأسها

اذهيب يـا   .. احلق احلق أقول لك إن امسها سيكتب يف اإلجنيل          
  .خطاياك، وسترت كل آثامك وإىل اية العاملامرأة مغفورة لك 

 }١٤٩{

تعـالوا  : نسأل اهللا أن حيسبنا مستحقني لسماع هذه الكلمة       
أدخلوا يا مباركي أيب رثوا امللك املعد لكل الذين يعملون إراديت           

  .وحيفظوا وصاياي، ولريمحنا يف كل زمان
  .الذي له اد الدائم إىل األبد آمني



 }١٥٠{

   
  خمافة اهللا

  .رأس احلكمة خمافة اهللا
  .من يؤمن بابن اهللا له حياة دائمة، وال تتعرقل خطواته

  .من يؤمن بابن اهللا جتري من بطنه أار ماء حي
  .خمافة اهللا تكثر املعرفة يف قلب اإلنسان والعمل حيقق العلم

الكور خيترب الفضة والذهب ويصفيهما وتقوى الرب ذب        
كذلك . يصنع سبائك حسنة  ديان  اإلنسان وتنقيه، الصائغ بالسن   

خمافة اهللا تنظف القلب من كل فكر شرير فلنعط جمداً ملن منحنا            
  .خمافته ألنه هو الذي أعطى اإلنسان علماً ومعرفة

احلكيم حيفظ وصايا املسيح ومن يسلك ـا ال خيـزى إىل            
  .األبد، ومن يهملها فهو جاهل ورجاؤه باطل

ت إىل احلياة، وال يعاين     من يعمل بوصاياه فقد انتقل من املو      
الظلمة إىل األبد بل ويصري وارثاً للحياة اخلالدة، إنه مغبوط ألنه           

  .يصنع مشيئة خالقه
  .رازفليس املكان جيعل اإلنسان تاماً لكن اإل

 }١٥١{

  .اتق الرب فتجد نعمة ألن خمافة اهللا تأيت بنا إىل الفضائل
 خمافـة   .خمافة الرب ينبوع احلياة، عقالً عاقالً، صيانة للنفس       

خمافة الرب تنمي احملبـة وتـذيب       . الرب تضيء النفس وتدبرها   
خمافـة  . خمافة الرب تقطع كل شهوة ردية وتبعد اخلطيئة       . الشر

روح القـدس، وتعطيهـا لـواء ملـك         لالرب متأل النفس من ا    
  .السموات

الرب يـشبه   ليس أعظم قدراً من خشية الرب، فالذي يتقي         
  .وراً يرشد اآلخرينمدينة حصينة موضوعة فوق اجلبل ون
  .اتق الرب فينقذك يف اليوم الشرير

امللك احلكيم يهتم مبواينء البحر، وذو الفهم ال يتـواىن يف           
حدود أمالكه، وكالمها يصلحان للملـك لكثـرة خربامـا          

  .ويقظتهما
األخ وامسع الكتب اإلهلية لكيما تنتفع ألنه كما يف     أصرب أيها   

 بارد هكذا األقـوال اإلهليـة       احلر يشتاق اإلنسان إىل كأس ماء     
تكون مبثابة الندى البارد للنفس فإن كنت ال حتتمل مساع الكالم           
فكم باحلري العمل بذلك الكالم اإلهلي، ومن هنا تدرك أنـك           

  .متوان



 }١٥٢{

إذا وقفت للصالة اعرف بني يدي من أنت ماثالً؟ ولـتكن           
ألنه إذا أخذ إنسان بيـده      .. نفسك وقلبك كله ناظراً إىل اهللا       

دراهم ومضى إىل السوق ليبتاع بقراً هل ينشغل باخلنازير؟ أليس          
  .كل فكره يف األشياء اليت جاء ألجلها إىل السوق

ال تعط الشاب اجلموح دالة وال تطلق شيخاً أن يفعل أفعاالً           
  .غري واجبة

املخافة والتواضع واحملبة تعلي رأس الناسك وعنـد نياحتـه          
  .يضيء مشرقاً

مثل صموئيل النيب فإنه    .. باب شيوخاً   خشية الرب جتعل الش   
  .أرضى اهللا وأفاد الناس، اما الذين عدموا التقوى سقطوا

ويقظة يسرية تسترد خسارة    . توان قليل ينتج خطيئة عظيمة    
  .كبرية

  .مباذا يقوم الشاب طريقه حبفظه إياه أقوالك
ذا جيب أن يسلك الذي مع اإلخوة أن يقـتين خمافـة اهللا             

ها تتولد احملبة والفرح والسالم والطاعـة وطـول         والعفة اليت من  
الروح والصرب وما يليق باملسيحيني، ويكون سريعاً إىل االستماع         
بطيئاً عند التكلم، مبتعداً عن الغضب ألن غضب اإلنـسان ال           

  .يصنع عدل اهللا، سامعاً وبصرياً باألمور النافعة والغري فانية

 }١٥٣{

 هو لك أما الغـد      ال تقل اليوم أخطيء وغداً أتوب، فاليوم      
  !فلست تدري ملن يكون؟

   ).١٦: ٤يع ( اقتربوا إىل اهللا فيقترب إليكم 
طوىب للنفس اليت تسكن فيها خشية اهللا، من ال خيدم سـيد            
واحد سيخدم كثريين، ومن ال خيضع لرأس واحـد سيخـضع           
  .لكثريين، ومن ال يثبت يف صناعة واحدة سيهتم بأعمال كثرية

  .ميان، والتقوى، واملعرفةفالويل ملن ليس له اإل
إن مل تزرع فال تقلع ما هو مغروس، وإن مل تصمت فـال             
تضاد الصامتني، وإن مل تسبح الرب فال تبطل الذين يـسبحون           

  .الرب
الغين إذا تكلم يصمت له اجلميع، فكم باحلري اهللا الـذي           

طوىب لإلنسان الذي يبـدأ بـسرية       . خياطبنا يف الكتب املقدسة   
  .خافة اهللاحسنة ويكملها مب

يوجد أناس كرتوا هلم أمواالً أما أنت فاكرت لك صـلوات           
البعض يفرح باألغاين املوسيقية، أم أنـت فـافرح         . وصدقات

آخرون يسرون بالبطر والسكر، أمـا      . بالترنيم والتسبيح للرب  
وآخرون يبتهجون باللـذات،    . أنت فتمسك بالنسك والقداسة   

آخرون يسرون باـد    . أما أنت فافرح إذا صنعت مشيئة الرب      



 }١٥٤{

الباطل، أما أنت فابتهج بالرب الذي أعد إكليل اـد للـذين            
  .حيبونه

اإلنسان احملب للمسيح هو برج مصون والكامل احملبة هـو          
  .سور ضخم ال ينقب

.. أحبب خمافة اهللا من كل نفسك وهي تشفي جراحاتـك           
ألنه بقدر ما حتب نفسك تقوى اهللا ال تقع يف فخ العدو، بـل              

  .ن من النسر الطائر إىل العلوتكو
لنهتم بوقت االنتقال ومنقت األمور األرضية اليت ال تنفعنـا          

بـل  . بشيء وقتئذ إذ ال يسافر األب مع ابنه وال األم مع ابنتها           
فلنقدم أعماالً صاحلة حىت يـستقبلونا ـا يف         . عمل كل واحد  
  .مدينة القديسني

هللا، وال  ال تؤجل التوبة وال تصادق من ليس لـه خـشية ا           
تتسابق مع املتهاونني خبالصهم فاملعاشـرات الرديئـة تفـسد          
  .األخالق اجليدة، ويقول أيضاً يا ابين احفظ مشوريت وال تتركها

فلنكثر يف عمل الرب بكل     . اجلهاد قليل واألجر ال يوصف    
فالطوىب لإلنسان املتقي الـرب إذ      . قلبنا وقوتنا ما دام لنا وقت     
  . للذين حيبونهسيأخذ اإلكليل الذي أعده

 }١٥٥{

مغبوط اإلنسان الذي لديه خمافة اهللا فإنه يطوب من الـروح           
القدس جهاراً، واملتقي الرب باحلقيقة يكون بعيداً عن مجيع حيل          
العدو، بل ويغلب بسهولة كافة مكائده الرديئة ألنه ال يكـون           

  .أسرياً لشيء ما
من أجل التقوى ال يقبل لذة اجلسد وشهواته ألنـه ينتظـر            

  . لئال يأيت بغتة فيجده متوانياً بل يسهر منتظر جميئهسيده
اخلائف اهللا ال يكون بطاالً بل يهتم كل حـني بروحانيتـه            

  .ويكون مستعداً لكي ميدحه الرب عند جميئه
. أما غري اخلائف اهللا فيكون سريع االصطياد ملكائد العـدو         

يتواىن يف أعماله يكرت لشهواته ولذاته، يسر بالراحـة، يـرفض           
تضاع ويصافح الكربياء فعندما جييء سيده يرسله إىل الظلمة         اال

  .األبدية
لتكن خشية اهللا يف قلبك أيها احلبيب مثل الـسالح بيـد            

  .اجلندي



 }١٥٦{

   
  حمبة اهللا

حب اهللا من كل نفسك كما أحبك هو، صر هـيكالً هللا            
فيسكن فيك اإلله العلي فإن النفس احلاوية هللا هـي يف ذاـا             

  .مقدساً هللاهيكالً 
عندما يسكن الرب يف النفس فاملالئكة السمائيني يفرحـون         

  .ا وحيرصون على وقارها ألا هيكالً لسيدهم
ه ومقت العـامل  مغبوط هو اإلنسان الذي أحبك من كل قلب      

فمـن  . واألشياء اليت فيه ليقتنيك وحدك أيها اإلله كرت احليـاة         
أحب اهللا حباً صافياً وذهنه يف العالء فهناك يستضيء ويشبع من           
حمبة اهللا، ألن حمبة اهللا باحلقيقة مملوءة سروراً وحالوة ومغبـوط           

  .باحلقيقة من ذاقها
  !من يستطيع أن يصف حالوة حمبة اهللا ؟

رسول يقول ال العلو الذي فوق وال العمق الـذي          فبولس ال 
أسفل وال هذه احلياة نفسها وال املوت املنتظر وال مجاعة املالئكة           
والرؤساء والسالطني وال خليقة أخرى تستطيع أن تفصل النفس         

  .عن حمبة اهللا
 }١٥٧{

حمبة اهللا يف النفس املشتاقة إليه جتعل حواسها متأللئة الضياء          
 لتعاين اهللا الذي أحبتـه والـشهداء        فتجعلها تبغض األرضيات  

ميكن للسيف ذي   والقديسون الذين ذاقوا حمبة اهللا يعلموننا أنه ال         
  .احلدين أن يقطعها

األمراء قطعوا الشهداء أما حمبتهم هللا فلـن يـستطيعوا أن           
حرقـوا  . حمبة اهللا ال يقطعها سيف وال تطفئها نـار        . يقطعوها

  .األعضاء أما احملبة فلم يفكوها
احملبة أعطاها السيد املسيح لكنيسته لتتزين دائماً باحملبة        هذه  

  .ألا عربون اهللا للنفس
  .احملبة عمود قاعدة راسخة يف النفس

هذه احملبة أنزلت االبن الوحيد إلينا، فقد تأنس اإلله فشاهدنا          
ذه احملبة صارت   . من ال يرى وذه احملبة فُتح لنا باب الفردوس        

من أجل هذه احملبة تـأمل      .  الذي ال ميوت   النفس عروساً للخنت  
  .الذي ال يتأمل

كنـت بـال    . ن أجلكم ملقد كنت غري مائت فحوكمت      
. خطية فلُطمت ألجلكم، صـلبت ألجلكـم واسـتهزىء يب         

  احتملت كل األشياء ألجلكم وانتم ماذا احتملتم ألجلي؟



 }١٥٨{

ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العامل كله وخـسر         " قال الرب   
  ".فداء عن نفسه ذا يعطي  ماأونفسه 

ن اهللا مل يسر    إ. اإلنسان أفضل من كافة العامل وملكه وأمواله      
باخلليقة أن تشاركه وتتحد بطبيعته ال السماء وال الـشمس وال           
القمر وال النجوم وال البحر وال شيئاً آخر إال اإلنـسان الـذي             

ألن هذه األشياء مجيعها تستبدل باحليـاة     . أحبه أكثر من مجيعها   
  .األبدية

احملبة احلقيقية اليت حتب ا اهللا تقطع كسيف ذي حدين كل           
حمبة أخرى للعامل وال يستطيع أي شيء من هذه األرضـيات أن            

ال شرف وال شهوة وال ثروة وال ربـاط          ،مسك تلك النفس  ي 
فالنفس اليت حتب اهللا وحده ال حتب معه شيئاً آلخر من           . بشري

ة مبشيئة اهللا وحده اليت تغلب كل فمحبتها كلها متعلق . هذا العامل 
  .أخرىحمبة 

.  حيب اهللا بكل القلب والطاقـة والقـوة        أناإلنسان حيتاج   
ويصلب نفسه وجسده يف وصاياه املقدسة بال انقطاع ليستطيع         

  .أن ينال احلياة األبدية، اليت وعد ا حمبيه
 ترثه حتسب كـل هـذه   أنالنفس اليت أحبت اهللا واشتهت   

ن ألف سنة يف هذا العامل حتسب مثـل حبـة           األشياء حقرية أل  

 }١٥٩{

 مللكوت السموات الذي ال   واحدة من كافة رمل البحر بالنسبة       
  .يعرب عنه وال يوصف

قيل ماذا يفصلنا عن حمبة املسيح أشدة أم ضيق أم اضـطهاد            
أم جوع أم عطش أم سيف؟ كال ال شيء يفصلنا عـن حمبـة              

  .املسيح
يبصره كيف حيب   إن الرسول يقول من ال حيب أخاه الذي         

  .ويقول أريكم طريقاً أفضل جداً. اهللا الذي مل يبصره
إن كنت أتكلم بألسنة الناس واملالئكة وليست يل حمبة فقد          

وإن عرفت كافة األسرار وإن     . صرت حناساً يطن أو صنجاً يرن     
  .كان يل إميان حىت أنقل اجلبال وليس يل حمبة فلست شيئاً

ت جسدي وليـست يل     إن أطعمت مجيع أموايل وإن أحرق     
  .حمبة فلست أنتفع شيئاً

احملبة تتأىن وترفق، احملبة ال حتسد، وال تغار، وال تفتخر، وال           
 بالظلم،  ىبالسوء وال تسع  تطلب ما لنفسها وال حتتد وال تفكر        

تصرب على كـل    . تفرح باحلق حتتمل كل شيء ترجو كل شيء       
  .احملبة ال تسقط أبداً. شيء

عن قوة احملبة فاقتنـها يف كـل        أيها احلبيب ها قد مسعت      
  .أعمالك ليكون لك مدحياً من اهللا



 }١٦٠{

. أتشاء أن حتب خملصنا يسوع املسيح، امقت احملبة البـشرية         
  م البطن، الس       كر، الكلمات الرديئة، اجلسد والشر، أمثال هذه
  .اليت ايتها املوت

كن كثري احملبة للجميع وال ختجل من نفسك فرب خجـل           
كن مصاحلاً للجميـع    . ء جيلب شرفاً ونعمة   جيلب خطيئة، وحيا  

  .لتؤهل أن تدعى ابناً هللا
فخدمه يعقوب براحيل سبع سنني     ) " ١(يقول سفر التكوين    

   ).٢٠: ٢٩تك " ( وكانت عنده كأيام يسرية من حمبته هلا 
أن من أحب شيئاً يصري التعـب       لقد علمنا الكتاب بذلك     

حمبة اهللا يف قلوبنـا     الذي يتعبه من أجله سهالً عليه، فإن كانت         
فإا جتعل تعب وصاياه سهالً لدينا وبثالثة أشياء تكثر حمبـة اهللا        

  :فينا
مداومة قراءة كتب اهللا املقدسة، إذ ا يتخشع القلب         : أوالً

  .دائماً وخياف اهللا ويعرف وصاياه املقدسة
  .حيفظ وصاياه ويعمل ا مجيعها: ثانياً
  .تمرة بال فتورنقاوة القلب والصالة املس: ثالثاً

                                                           

 .عن تفسري سفر التكوين ملار أفرآم السرياين )١(
 }١٦١{

فإذا الزمنا هذه الثالث متت فينا حمبة اهللا املستمرة وسـهل           
علينا تعب وصاياه كما أن حمبة راحيل جعلت التعب سهالً على           

  .يعقوب، فكانت راحيل مثال احملبة
من كثرت حمبة اهللا يف قلبه يستلذ العمل بوصاياه ويـذوق           

ـ           سدانية احلالوة يف عمله كما يذوق اجلسد حالوة لذاتـه اجل
  .الفانية
كما مل يصل يعقوب إىل راحيـل حـىت كمـل هـذين             و

األسبوعني كذلك ال يصل اإلنسان على حمبة اهللا وعدم األوجاع          
إال بترك كل شر بالتمام، وعمل كل الرب بالكمال وبنعمة الروح           

  .القدس يصل إىل حمبة اهللا



 }١٦٢{

   
  االتضاع

اع هكـذا ابتـداء     كما ابتداء الصاحلات وكماهلا هو االتض     
  .الشرور وايتها هو الكربياء

فكل تقشف وكل طاعة وكل فقر اختياري وكل علـم إن           
  .كان ينقصها االتضاع فهي باطلة

احلكيم يتكرب حبكمته والقوي بقوته، والغين بثروته، واحلسن        
ـ        . اجلمال جبماله  نيني اوهكذا الشرير ال يفتر عن جتربـة الروح

ه، والناسـك بنـسكه، والـصامت       فاملطيع جيعله يتعظم بطاعت   
بصمته، واملتضع باتضاعه، والعامل بعلمه، أما املعرفة احلقيقية فهي         

  .املقترنة باالتضاع
إن يزرع الزوان يف الكل ولذلك رب اد أعطانا سـالحاً           

 فقولوا إننا عبيـد     إذا عملتم كل الرب   " ضده وهو االتضاع قائالً     
 ميدح نفـسه هـو      ليس من " وبولس الرسول يقول    " بطالون  

، فإن كنا نتعب     )١٨: ١٠رو  " ( املزكى بل من ميدحه الرب      
يف اخلدمة فال نتعظم على الصامتني ألن الرب قد مدح مرمي أكثر   

  .من مرثا ألا اختارت النصيب الصاحل الذي ال يرتع منها

 }١٦٣{

ب أال نترفع على املتعبني يف اخلدمة لـن         وإن كنا صامتني جي   
 ما جئت ُألخدم بل ألخدم وأبذل نفـسي         "الرب يعلمنا قائالً    
  ".فدية عن كثريين 

وإن جلسنا يف مكان هاديء ماذا ينفعنا ذلك املكـان إن مل            
غري نـاظرين علـى     " وبولس الرسول يقول    . نعمل يف اتضاع  

لـذلك ال   ".  ال ترى فأبدية     اليتاألشياء اليت ترى ألا وقتية أما       
  .جتعل الفضيلة سبباً يف سقطة الكربياء

إن كنت غنياً فإنك مل تبلغ غىن إبراهيم أب اآلبـاء الـذي             
وإن أوكل إليـك االهتمـام بـشعب        . جعل ذاته تراباً ورماداً   

 بل وصار مناجيـاً هللا      .فموسى النيب كان رئيساً لشعوب كثرية     
 فلم يترفع قلبه ومل يتوان عن التواضع قط إذ          ،ايناً جمد الرب  عوم

 جداً أكثر   كان موسى وديعاً  و" شهد عنه الكتاب املقدس قائالً      
  ".من كافة الناس املوجودين على األرض 

، فإنك مل تبلغ عظمة     وإذا كنت ذا قوة وبأس والبساً التاج      
أنـا دودة حقـرية ولـست       "داود امللك الذي وضع ذاته قائالً       

  ".إنساناً
وإن كنت ذا نسك وحكمة فإنك مل تبلـغ الثالثـة فتيـة             

  .س منسحقة وروح متواضعةإذ ابتهلوا بنف. ودانيال النيب



 }١٦٤{

ـ         نفإن كان الصديقون هلم هذا التواضع، فكم يليق بنـا حن
  !اخلطاة؟

عن من يترفع يكون سالكاً باجلسد كمـا يقـول بـولس            
الرسول إن كنتم تعيشون باجلسد فستموتون وإن كنتم متيتـون          

  .أعمال اجلسد فستحيون
كم من مصاعب احتملها بولس الرسول إذ قـال ألهـل           

تعاب أكثر، يف الضربات أوفر، يف الـسجون        يف األ : كورنثوس
إنه بعـد أتعـاب      ). ١١كو  ٢( .  يف امليتات مراراً كثرية    ،أكثر

إين ما أحتسب ذايت قد     " كثرية ومصاعب وفرية يقول يف اتضاع       
ليبعد عنه أفكار الكربياء ألن من يتشامخ يـشبه         " أخذت شيئاً   

  .من يعري اهللا بفضائله
منا االتضاع باألقوال فقط بل باألعمال      الرب له اد مل يعل    

تعلموا مين فإين   " إذ ائتزر مبئزر وغسل أرجل تالميذه وقال هلم         
  ".وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم 

من : إن جاءتك أفكار العدو فاألحرى بك أن تقول لذاتك        
؟ وهـل صـنعت     أنت؟ وإىل أي حد وصلت؟ هل أنت إيليا         

ه أغلق السماء فلم متطر ثالث سـنني        معجزات مثله؟ إذ بصالت   
وأيضاً أحـدر   ! وستة أشهر وبصالته أيضاً أعطت السماء مطراً      

وإن كنت قد اقتنيت اإلميان فأقم   .. من السماء ثالث مرات ناراً      
 }١٦٥{

بصالتك املوتى، وفتح أعني العميان، أطرد الشياطني ألنه قد قال          
"  منها   ظموأعإن من يؤمن يب يعمل األعمال اليت صنعتها أنا          " 
ن قال أحد ما إذا مل نعمل تلك املعجزات فهل ليس لنا رجاء             إو

يف خالصنا؟ فنقول لنا رجاء يف اخلالص إن اعترفنا بضعفنا، ألن           
  .الضعيف يلتمس رمحة وليس تعظماً

إن كنا نطلب الرمحة فنحتاج إىل االتضاع، وذا االتـضاع        
ذكرنا الـرب   يف تواضعنا   " نه قد كتب    أل. تكون لنا مراحم اهللا   
  ".فخلصين اتضعت " و " وخلصنا من أعدائنا 

بالكربياء نستند على الرياح وبه نزج بأنفسنا إىل اللجة، فال          
تقبل مرض الكربياء لئال يسرقك العدو، وتيقظ من تعايل أفكار          

  .بالذات ألنه بذلك تربط شبكة على رجليكاالعتداد 
 الـذي   بالتواضع اغسل ذهنك ونظفه من السم القاتل مثل       

يكنس بيته فإنه ينحين على األرض وينظفها، فكم باحلري حنتاج          
  .أن ننحين باهتمام كبري واتضاع أكثر ألجل تنظيف نفسنا

ال تترك داخلك األشياء اليت يرذهلا اهللا ألن النفس املتواضعة          
أيـة  " نه مكتـوب    يسكن فيها اآلب واالبن والروح القدس أل      

  ". للنور مع الظلمة  أية خلطةأوشركة للرب مع اإلمث 



 }١٦٦{

فلنهرب من الكربياء اليت يبغضها الرب وحنب تواضع العقل         
الذي به أرضى الرب كافة الصديقني ألن قربان عظيم، و جمـد            

العقـل ديـن الفريـسي،      وكرامة لكل من اقتناه فباسـتعالء       
ولنتضرع إىل الرب أن يؤهلنا للمرياث      . وباالتضاع تربر العشار  
  . ملكوت السمواتمع الودعاء األبرار يف

 ينقل صخرة فإنه يضع العتلة حتتـها ال فوقهـا           أنمن يشاء   
  .وحينئذ يدحرجها بسهولة وهذا منوذج االتضاع

حنن يف جفاف من الرب دائماً لعدم االتضاع والتأديب، فـال           
  .جنيد حتريك اداف وندبر

  .يف اإلنسان املتواضع تستريح روح احلكمة
هب النقـي فاحتـسب     إذا ظهرت يف أعني إخوتك كالذ     

نفسك مثل إناء ال حيتاج إليه فتفلت من الكربياء املمقوتة من اهللا            
  .والناس

  .ال يكن وجهك فقط مطرقاً إىل األرض بل وقلبك أيضاً
إن رأيت إنساناً قد نال رتبة عالية على األرض فال تعجـب        

  .من هذا بل تعجب من الذي يبغض الشرف األرضي
واحلسود مثل  .. ية وال مثر فيها   املتكرب مثل شجرة مرتفعة و    

  .مثر ي من ظاهره وتالف يف داخله
 }١٦٧{

    
  اجلهاد الروحي

إن أراد احد أن ميضي إىل مدينة مسافتها مخسون غلوة، فإن           
سار تسعة وأربعون غلوة وتبقى غلوة واحدة، هل يقـول إنـه            
وصل هذه املدينة؟ لقد ترك أهله ووطنه ومل يـصل إىل هـذه             

  .ملدينةا
وربنا يسوع املسيح يقول من يصرب إىل املنتهى فذاك خيلص،          
وقال أيضاً من يضع يده على احملراث وينظر إىل الوراء ال يصلح            

ألن امرأة لوط حني التفتـت إىل الـوراء         .. مللكوت السموات   
  .صارت عمود ملح

وبولس الرسول يقول أنسى ما هو وراء وامتد على ما هـو            
  .قدام

 أمااحلبيب فإن هذا العامل سيمضي وشهوته تزول        اصرب أيها   
ألننا غربـاء يف هـذا      . من يصنع مشيئة اهللا فإنه يثبت إىل األبد       

  .العامل
إن أتعايب يف   .. إن احلكمة تقول باطل األباطيل الكل باطل        

لذلك جيـب   ..  عنها حساباً    وأعطيالباطل يرثها بعدي آخرين     



 }١٦٨{

حلياة ومعطي ما مل تسمع     الواهب ا أن تكون أتعايب لإلله الصاحل      
  .به أذن ومل خيطر على قلب بشر ما أعده اهللا للذين حيبونه

هناك تكون يف حضن إبراهيم مع أليعازر إن صربت علـى           
التعيري، حيث يهرب احلزن    األحزان واخترت املسكنة واحتملت     

والوجع والتنهد وتعاين احلياة والنور الذي لربنا يسوع املـسيح          
  .ح وسرور ال يرتعه أحداً منك إىل األبدفادي نفوسنا، وفر

أيها احلبيب إن زهدت العامل وصرت عابداً للرب فتيقظ ألن          
إن أتاك مرض جسدي افرح ألن اإلكليـل        . حيل العدو كثرية  

قريب، وإن أتاك الضجر انتظر الصرب من اهللا، إن حدثت لـك            
خسارة أرضية تذكر يوم النياح، وإن وافاك ظلم كـن طويـل            

  .نه قريب من يربراألناة أل
إن نلت شتائم واضطهادات فداوم الفكر يف آالم املخلـص          

  .يسوع املسيح
بلـيس فيهـرب    إقاوموا  " أيها احلبيب امسع الرسول يقول      

وصل عين أنا الشقي ألن خطاياي قد علـت رأسـي،           " منكم  
  .ولريمحك اإلله الصاحل ويبلغك إىل ملكه وجمده ألنه هو رجاؤنا

 }١٦٩{

نسان يصرب  لفكرك يا نفسي إن ذلك اإل     إن رأيت تاجراً قل     
. ع األشياء الوقتية ويشتهي هذه الفانيات     على هذه األتعاب ليجم   

   يف األشياء الباقية اليت ال تزول؟أتواىنفهل 
يا نفسي  : إن أبصرت أناساً متخاصمني يتقاضون قل لفكرك      

إن هؤالء القوم هلم هذا االهتمام الذي أدى إىل اخلصام ألجـل            
 كما  افعة، وأنا مدين بربوات قناطري أفال تسجدين هللا       أشياء غري ن  

  حيق لتنايل الصفح؟
إن رأيت الذين يبنون البيوت قل لنفسك إن هؤالء حيرصون          

  إلمتام تلك البيوت فلماذا أنا أاون باملساكن السماوية؟
 نستبدل ما   أنلكن جيب   . ليس له اية  إن ذكر تلك األمور     

  .وحانيةنبصره يف هذا العامل بأشياء ر
ألبكي على خطاياي اراً    .. من يعطي لعيين ينبوع دموع      

وليالً، وأقول للضحك ابتعد عين، وللدموع تعايل ألن خطاياي         
  . الرب وهفوايت ليس هلا عددأمامكثرية جداً 

أشري عليك بأن تسلك فضائل اآلباء واإلخوة األبرار وكيف         
احد إميانه  رعاً بالسالح الروحي، فترى يف و     دكان كل منهم مت   

الذي ال يتزعزع، وآخر اتكاله على اهللا، وآخر فيه احملبة الكاملة           
هللا والقريب، وآخر يسلك مبخافة اهللا يف سرية حية بـال لـوم             



 }١٧٠{

حافظاً نفسه من كل أمر خبيث، وآخر ميتدح ألجـل سـريته            
  .احلسنة

 للذين صاروا مثل الكواكب، أحـدهم عنـدما         صر مشااً 
تنوعة فإنـه يهـرب إىل اهللا بالـصالة         حيارب من العدو بآالم م    

ويلتصق بالتخشع فيأخذ معونة النعمة، ويغلب تلـك األفكـار          
  .الشريرة

وآخر يتوب عن الزالت ببكاء غزير نائحاً علـى خطايـاه           
 بالصوم والتعـب    جسدهمعترفاً يف الصلوات واألسهار ويشقي      

  .والنوم على األرض واحلزن
 كثري يكون   هادنه جب أل.. فجاهد حمارباً كجندي إىل املوت      

  .خالص النفس
باملسكنة والفقر والضيقات الكثرية يستطيع كل أحد أن ينال 
اخلريات الكثرية املعدة للصديقني، ألن الباب ضـيق والطريـق          

  .كرب املؤدي إىل احلياة األبدية
سري القديسني وماثل أحدهم يف الصالة، وآخر يف        أنظر إىل   

  .واضعه وهكذاصفاته، وآخر يف ورعه، وآخر يف ت
إن هؤالء الكواكب يضيئون أمام عينيك كل يوم فأسلك يف          

  .ضيائهم واقتفي آثارهم تدخل معهم املساكن األبدية

 }١٧١{

 الستقبال   مصباحك منتظراً ومستعداً   وأشعلمنطق حقويك   
  .سيدك

كن مثل شجرة حسنة اخلضرة، حاملـة أمثـار الفـضائل،           
ال يـسرق   و،  واحذر من دودة الكربياء لئال تفسد تواضـعك       

الكذب صدقك، وال يغش السبح الباطل ختشعك، وال يـسلب          
الغضب طول أناتك، وال تفسد اخلصومة سالمك، وال يقطـع          

  .احلقد احملبة
  .ال تشوه اللذة شوقك إىل اهللا فتخسر نعيم الفردوس

ال جتنح مييناً أو يساراً لئال تسقط يف هوة اخلطية فتموت، بل            
  .ي للملك السمائي وصل عينطريق وصايا اهللا للسعيف جاهد 

يقظة جزيلـة يف شـبابك لتوجـد يف    استيقظ أيها احلبيب  
  .أواخرك مؤدباً خمترباً

أخـرى كـثرية    ال تقل إين شاب ويليق يب أن أعيش سنيناً          
أما تعرف أيها األخ    . فتفرح اآلن وتنعم وعند شيخوختك تتوب     

 أن العدو يطغيك ذه األقوال، ألنه وإن كنت وأنت شـاباً يف           
كـل  تستطيع أن تصرب على األتعاب وحتتمل       عنفوان حداثتك   

إن ! نسك وال تتوب، فإن شخت أال تتعطل بضعف الشيخوخة؟        
أمهلت التوبة يف حداثتك ماذا تعمل؟ فامسع إذن صوت الـسيد           



 }١٧٢{

احلقيقي القائل اسهروا إذن وصلوا ألنكم ال تعرفون اليـوم وال           
  .الساعة

 وليالً فاحذر لئال جيـد      إن العدو ال يكف مقاتالً لك اراً      
عقلك متشاغالً عن وصايا اهللا فيزرع زوانه وجيعل األواخر أشر          

  .من األوائل

 }١٧٣{

    
  الصرب واالحتمال

  . يعادله إن امتزج بالتواضعليس للصرب شيء
موهبة الصرب يعطيها الرب للذين حيبونه، والذين يتمسكون        

  .به ينقذهم اهللا من أحزان كثرية
  .برجاً وبدون معرفة ال تقنت فضيلةالصرب ال تبين بغري 

ال يوقد سراج بدون زيت، وبدون اإلميان ال يقتين العـزم           
الصاحل، ومن يرفض األدب يبغض ذاته، ومن ال يرفض التـوبيخ         

  .حيب نفسه
من يؤثر أن يصري وارثاً هللا باإلميان، فليتمسك قبل كل شيء           

ت ابشجاعة الـضيق  بالصرب وطول الروح وجيب عليه أن حيتمل        
  .والشدائد إما أمراض وآالم جسدية، وإما تعيريات من الناس

قال الرب من ال حيمل صليبه كل يوم ويتبعين فال يـستطيع            
  .أن يكون يل تلميذاً

إن العدو يلقي يف النفس الضجر وصغر النفس لئال يكون هلا           
كيف أن اآلباء رؤساء اآلباء واألنبيـاء والرسـل         فتأمل  . رجاء



 }١٧٤{

هداء عربوا طريـق األحـزان فـاحتملوا اآلالم وتلـذذوا           والش
  .بالضيقات، فنالوا األكاليل السمائية

يا ابين إن تقدمت لتخدم الـرب       : ويقول يشوع بن سرياخ     
  ".أعد نفسك للتجارب قوم قلبك وأصرب 

مجيع الشدائد اليت تأتيك اقبلها كالصاحلات فبغري علم اهللا ال          
  .من هذه مجيعهايكون لك شيء 

طوىب لكم إذا طردوكم وعريوكـم وقـالوا        " قول الرب   ي
للوا ألن  افرحوا و . عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبني      

طوىب للمطـرودين م    " كما قال   " أجركم عظيم يف السموات     
   ).٥مت " ( أجل الرب ألن هلم ملكوت السموات 

مل تصبكم جتربة إال بشرية ولكن اهللا  " ويقول بولس الرسول    
 يدعكم جتربون فوق ما تستطيعون بل سـيجعل مـع           أمني ال 

   ).١٣: ١٠كو ١" ( التجربة أيضاً املنفذ لتستطيعوا أن حتتملوا 
بل نفتخر أيضاً يف الضيقات عاملني أن الضيق        " وكتب أيضاً   

ينشيء صرباً والصرب تذكية والتذكية رجاء والرجاء ال خيزى ألن          
رو " ( قدس املعطى لنا    حمبة اهللا قد انسكبت يف قلوبنا بالروح ال       

٥ – ٣: ٥.(   

 }١٧٥{

وبصربكم تقتنـون   . وقال الرب من يصرب إىل املنتهى خيلص      
  .ومن يترجاه ال يرده. فمن يثبت يف الرب ال خيزى. أنفسكم

الناس مييزون بعقلهم مقدرة حتمل كل من البغل أو اجلمل،          
والفخاري يتقن صنع األواين يف أتون النار لكي توافق استعمال          

 لئال تتلف فإن    فال يتركها زيادة لئال حتترق أو يتركها أقل       الناس  
كانت هذه األمور يف األشياء الفانية، فكم باحلري معرفة اهللا اليت           
ال تدرك وال قياس هلا، إذ حبكمته يعلم ما حتتاج إليه كل نفـس              
بشرية من الضيقات والتجارب اليت تؤهلها مللـك الـسموات          

  .واحلياة األبدية
ري غزالً دقيقاً إن مل يدق وميشط كثرياً ومبقدار         القنب ال يص  

هكذا النفس اليت حتب اهللا باحملن      . ما يدق وميشط يصري نقياً أيضاً     
والتجارب والصرب على األحزان تصري يف روحانية تؤهلها ملرياث         

  .ملكوت السموات
الطفل ال يبين مدناً وال يغرس غروساً، هكذا الـنفس الـيت            

ومل ختترب باألحزان والتجارب ال تـصلح       رب إىل راحة اجلسد     
  .للملك

إن صغر النفس هو سهم العدو الذي به جـرح كـثريين،            
تـشجع  " فلنأخذ الصرب سالحاً لصغر النفس، ولنردد القـول         



 }١٧٦{

وهذا القول يوافـق إن صـمنا إن        " اصرب للرب   . وليتأيد قلبك 
  . إن صلينا، إن صنعنا شيئاً آخر،سهرنا

حصد، ارفض اجلـسد والـسبح     جاهد ما دمت جتد وقتاً لت     
  .الباطل

مغبوط باحلقيقة ذلك اإلنسان املقتين طول الـروح، فهـو          
نه جزيل العقل، ويكون يف سرور كل حني، فرحاً يف االبتهاج أل          

يتكل على الرب ويترجاه، الطويل األناة بعيداً عن الغـضب، ال           
يل إىل السخط سريعاً وال إىل الشتيمة واألقـوال الباطلـة، إذا    مي
لم ال حيزن وال يقاوم، متيقظاً يف كـل وقـت، ال مييـل إىل               ظُ

اخلصومة، يفرح باألحزان يتوق إىل كل عمل صاحل، إذا أمر ال           
  .جياوب يشفي نفسه بطول أناته

مغبوط يا إخويت من اقتىن الصرب ألن الـصرب فيـه رجـاء             
  .ألن من يصرب إىل املنتهى فذاك خيلص. والرجاء ال خيزي

ألنه بالصرب يالمس كل فـضيلة،      . ثريةالصرب فيه فضائل ك   
يسر باألحزان حيسن يف الشدائد، يفرح بالضيقات، كامـل يف          
احملبة، يبارك يف الشتائم يـسامل يف اخلـصومات، شـجاع يف            
السكوت، ال ينقطع عن الترتيل، مستعد لألصـوام، صـابر يف           

اب، يهـتم بالـسرية الفاضـلة، يـسر         الصلوات، حسن اجلو  

 }١٧٧{

 متهلل القلب، حريص على     ،جممع اإلخوة باخلدمات، صاحل يف    
  .األسهار، يهتم بالغرباء، يعتين باملرضى

صربت للرب  " املقتين الصرب يتزين بكل عمل صاحل ويقول        
  ".صرباً فأصغي إىلَّ 

يا حبييب امحل الضعيف فإن القوي ال حيتاج إليك ألنه قـد            
كتب أن األصحاء ال حيتاجون إىل طبيب بل املرضى، فـامحلوا           

  . الذين ال قوة هلمضعف
إن العدو يسلح اإلخوة املتوانني كثرياً على احلريصني جـداً          
لكن احلريصني جيدون يف املتوانني صـناعة مفيـدة إذا محلـوا            

  .أمراضهم من أجل الرب



 }١٧٨{

    
  تعاليم متنوعة

 فتجد حكمة وفهمـاً يف أوان       اختذ يا أخي األدب منذ حداثتك      @
  .الشيب

@  من يومن يـرد   ..  بسقطة اآلخرين، فإنه يسقط مضاعفاً       تشم
  .إنساناً من طريق ضالله خيلص

إن رأيت ناسكاً بيده أطعمة فال تدينه ألنك لست تدري ملـن             @
  !يقدمها ؟

  .من يضبط عينيه يستر نفسه، أما طموح الشهوة يضل العقل @
هل ميكن جلزيرة يف البحر أال تلطمها األمواج، كذلك حنـن ال             @

  .ا أن نقطع ورود األفكار لكن ميكننا أن نصدهاميكنن
حمبة الذات، حمبة الفضة، السبح     : أربعة آالم تقبل الشفاء بصعوبة     @

  .الباطل، السعي للرئاسة
اقتلع األمل قبل أن يتأصل فيك، وقبل أن يغرس جذوره، اقتلعـه             @

  .من أسفل احلفرة، فإن أمهلته فإنه يسود عليك
د الشياطني، ومن يصلي مترتهـاً فهـو   من يصلي بيقظة فإنه يبد    @

  .مغلوب منهم
 }١٧٩{

عدم األمانة تنتج تراخي النفس، وتراخي النفس ينـتج التـواين            @
والتواين ينتج النسيان، والنسيان ينتج الغفلة، والغفلة تنتج اليأس         

  .واليأس ينتج املوت
النفس املتوانية ال تقرأ الكتب بفهم، أما النفس اليقظة فإا تقبل            @

  .وال اإلهلية مثل أرض عطشى إىل املاءاألق
 وال تدخل إىل بيتك ما حياربـك بـه          ،ال حتبس خروفاً مع ذئباً     @

  .العدو، وال تتراخ للفكر بل ضع خمافة اهللا أمام عينيك
البيت املبين على الرمل ال يثبت، هكذا النسك املختلط مبـديح            @

  .الناس ال يثبت
تل إلهلي ما دمت موجـوداً      إذا قمت لتسبح اهللا ردد قول اهللا أر        @

لئال تأتيك أفكاراً غريبة تزعج ذهنك، لكن رتل بالروح ورتـل           
وقلب ينشغل عن   .. الدموع يف الصالة موهبة عظيمة      . ذهنبال

إذا اونت بالفانيات   .. السمائيات يربطه الشياطني باألرضيات     
  .تأخذ الباقيات

  .الدخان يطرد النحل هكذا الرذيلة تطرد املعرفة @
وتكلم بأقوال  ..  تقتين اإلفراز الذي هو كرت الفضائل        أناجتهد   @

  .نافعة
أتؤثر أن تكون عظيماً كن آخر الكل، ولتقتين امساً صاحلاً اجعل            @

  .أعمالك بوداعة



 }١٨٠{

 وال تشارك الذي يصنع الشر فإن اهللا        ال تصنع بإنسان آخر سوءاً     @
اً يف  وال تترفع عليه وال يكون حمتقـر      .. يفحص القلوب والكلى    

ومن يظن أنـه قـائم      . " عينيك ألنك ال تعلم ماذا يكون الغد      
  ".فلينظر أال يسقط 

فـإذا  " اهللا يقاوم املستكربين أما املتواضعني فيعطيهم نعمـة         "  @
أبصرت إنساناً هادئاً متواضعاً اعلم أن أصله سيثبت ألن لديـه           

  .خمافة اهللا
  .حلياةمن وجد طريق طول األناة والصرب فقد وجد طريق ا @
عصفور يستدعي عصافري معه إىل القفص، واخلاطيء يـستدعي          @

الشرور، فتمثل باحلارين بالروح السالكني يف الطريق       من مثله إىل    
الضيقة لتدرك احلياة األبدية ألن الطريق الواسعة ترشد سالكيها         

  .إىل اهلالك
من حيسد أخاه على جناحه يبعد نفسه من احلياة الدائمة، ومـن             @

  .أخاه يكون شريكهيشدد 
 تصري وحشاً مثل    أنجيد أن تقطع الغضب بالبشاشة أفضل من         @

  .واإلنسان احلكيم جيد لذته يف البكاء أكثر من الضحك.. النمر 
من يعطي فمي حكمة وشفيت حصناً لئال أهلك ألنـك يـارب             @

ريب اغفـر يل أنـا      .. " بكالمك تتربر وبكالمك تدان     " قلت  
  .ح عيين وابعد عين كل شهوة رديةاخلاطيء وال تعطين طمو

 }١٨١{

أيها احلبيب ال تصدق األحالم اخلادعة فإن كـثريين أضـلتهم            @
فأي قدر قد بلغنا حىت نعـاين منـاظر املالئكـة؟           .. وسقطوا  

  .التواضع جناح عظيم وال سقوط فيه
من يرحم املساكني يشبع من اخلريات، ومن ال يرحم يغلق عليه            @

نجو، ومن يتكل على إنـسان ال       السماء، من يتكل على الرب ي     
  .يعاين اخلريات

  .ذهن والنسك اجليد ينقيهالاألطعمة الكثرية تطغي على  @
  .من حيفظ الوصايا حيب نفسه ومن يتهاون ا خيسر نفسه @
أياماً مرة، واملتواضع القلب الصبور يسر      املتكرب والغري مطيع يرى      @

  .وجد مثل مجالهبالرب كل حني فاإلنسان الصابر واملتواضع ال ي
  .ال تكن يدك ممدودة لألخذ مقبوضة عن العطاء @
العاقل حيصن ذاته باحملبة، واجلاهل يكرت البغضة، ال حتتقر أخـاً            @

ألنه كتب أن أمراء كثريين قد افتقروا، بينما كثريون مل يفكروا           
  .يف ذلك ولبسوا التاج

  .احلكمة احلقيقية هي أن تعمل كل شيء حسب مشيئة اهللا @
  .احلسن اخللق كثري األصدقاء، واحملب الرب حيفظ وصاياه @
 فتأخـذ   أكرم الشيوخ من أجل الرب، وشارك الشاب املتـأمل         @

  .أجرك من الرب



 }١٨٢{

فسك يف النار الـيت ال      ناهرب من اخلطية لئال حترق جسدك مع         @
  .تطفأ

اإلميان يلد الطهارة، واالتضاع والطاعـة يلـدا طـول األنـاة        @
  . واحملبة تلد الصرب والرجاء،ة فتلد الدموعوالنسك، أما التوب

التأديب فتجده يف شيخوختك، وازرع حقلـك يف أيـام          اختر   @
وإذا أعطيت موهبة فـال تعلـو       .. شبابك لئال ينبت فيه شوكاً      

  .بذهنك ألنه ليس فيك شيئاً جيداً ما مل تأخذه من اهللا
الرجل العاقل حيفظ وصايا اهللا، ومن حيفظها يقـتين فـردوس            @

 النعمة الصاحلة أفـضل     ،أفضل من غىن جزيل   النعيم، اسم صاحل    
أعط اإلنسان اليائس كالم تعزية فيشدد      .. من الذهب والفضة    

  .الرب قلبك
أكرم اجلميع من أجل الرب وال تطلب إكراماً فتجد نعمة لدى            @

  .الرب
ال تعط مسعك لألقوال الرديئة لئال تدنس فكرك ألنه كمـا أن             @

  .نني هكذا الكالم الرديء يضر النفسالدخان يضر العي
وكـثري  . ال توجد حكمة وال عقل    توجد خمافة الرب    ال  حيثما   @

يف أفكار الصديقني حكمـة أمـا       . الكالم ال ينجو من خطيئة    
املنافقون فتدبريهم غش، من يقدم اآلخرين يف الكرامـة جيـد           

  .إكراماً
 }١٨٣{

لكـن  البطالة لذيذة لكن ايتها مرة، وإن عملت فإنك تتعـب           @
  .أخرياً تفرح

، ومن يعضد الصديقني يتألأل مضيئاً،      غىن يسقط المن يتكل على     @
من يفرق ماله جبهل ويبدده يصري حمتاجاً، ومن يفرقه بإميـان يف            
الرب ال خيذل إىل األبد، ألنه كتب فرق أعطى املساكني وبـره            

  .يبقى إىل األبد
تكـون  اسكب دموعاً قدام الرب، وال يسكن يف قلبك حقداً ف          @

  .صالتك مثل خبور يصعد أمامه
 يف النهم البطن يهتم بأشياء كثرية أما الناسك فيـضاهي غـزاالً        @

  .غابة
إن شئت أال ختطيء احفظ خمافة اهللا، وتفكر أن اخلطيئـة مثـل              @

اجلبال العالية أو جلة البحر املرعبة، أو مثل هليب نار اآلكلة، وأن            
قبـل أن   .  تسقط فيها  العدو حيرص أن يصغرها يف عينيه إىل أن       

فليس صعباً أن يعرض شيئاً رديئـاً،       . تبدأ أمراً ما تفطن يف ايته     
  .لكن الرديء هو االستمرار يف الشر

ول يأخذ إكليل الغلبة،    إذا حدثت خماصمة بني أخني فإن تاب األ        @
  .ويكلل الثاين إن قبل التوبة

الذي يرضي الناس حيرص أن يرضي كثريين ليس مـن أجـل             @
  .، أما املتقي الرب فيحفظ وصاياه، ويسلك يف نورهاالرب



 }١٨٤{

الغضب لإلنسان حفرة، ومن يغلب الغضب يعرب تلك احلفـرة           @
  .قفزاً

من حيب األدب حيب احلياة، وكما أن اجلليد والثلج ينقـصان            @
أيضاً كمـا يزهـو     . خضرة النبات هكذا اخلطيئة تنقص القلب     

باألعمـال  النبات عند سقوط األمطار هكذا القلـب يزهـو          
  .الصاحلة

أما الصامت فهـو    . الغضوب وكثري الصياح يكون كثري احللفان      @
  .حكيم الغضب هو عدمي احلياء واخلجل ويعقبه الندم واحلزن

أيها احلبيب ال تفحص كثرياً كيف هذا أو ذاك، بل آمن بالرب             @
وصدق أقواله وهو يضيء ذهنك، ألنه مبقدار اإلميـان تكـون           

 وبـار يف كافـة      ،ب صادق يف مجيع أقواله    النعمة للنفس، فالر  
  .أفعاله

الفكر املنشغل باألمور األرضية غري خمترب للفضيلة، مـن حيـب            @
  .السالم يرث السالم

اإلنسان الوديع يقمع الغضب ويرده، وكما أن البلـوط يـريب            @
اخلنازير هكذا األفكار اخلبيثة تريب الشهوات الرديئة، الغـضب         

 ،الصورة، وخيـبط العقـل    ي ألنه يغري    واحلقد يشابه سم األفاع   
ويضعف القوة، أما احملبة والوداعة فإا تبطل هذا كله، وعـالج       

  .احلقد هو تذكار خمافة اهللا ويوم النياح

 }١٨٥{

أيها احلبيب تذكر ايتك وكف عن احلقد، وتذكر املوت ألنـه            @
  بعد قليل ستدخل إىل القرب فهذا العمل الرديء ماذا ينفعك؟

وقد كتب  .  امحل الضعيف فإن القوي ال حيتاج إليك        احلبيب أيها @
  .أن األصحاء ال حيتاجون إىل طبيب بل املرضى

إن رأيت إنساناً نال رتبة عظيمة على األرض فال تعجب مـن             @
  .هذا، فاألعجب من هذا هو أن يبغض اإلنسان اد األرضي

إن ظهرت أمام إخوتك مثل الذهب النقي فتفكر يف ذاتك إنك            @
  .ناء ال حاجة له لتفلت من الكربياء املرذول من اهللا والناسمثل إ

خطأ باألمس فال تنظر إليه كخاطيء ألنه قد        أإن شاهدت إنساناً     @
  .يكون عمل صاحلاً بعد ذلك، وذلك يبعدنا عن اإلدانة

  .حطب الغابة ال يشبع النار، وأيضاً اجلسد ال يشبع نياحاً @
، حمبة خملصنا يسوع املسيح     كن مصلحاً لآلخرين لتدعى ابناً هللا      @

هي أن ترذل احملبة البشرية اليت حتوي م البطن، السكر، احلسد،           
  . وأمثال هذه اليت ايتها املوتالشر، الفجور، احلزن اجلسدي

صادق إنساناً خياف اهللا ليعلمـك خمافـة اهللا، وال تـصاحب             @
 املتهاونني، وليكن الرب أمامك كل حني ألنه ينجي املتـوكلني         

الرجل املتسلح مرهوب يف احلرب والالبس اإلميان مرهوب        . عليه
  .األعداء الذين ال يرونلدى 



 }١٨٦{

فلكـي  . النار يشعلها احلطب والغضب يشعله استعالء الـرأي        @
تسكن الغضب أسلك طريق الوداعة واالتـضاع، يف الوديـع          

  .واملتواضع تسكن روح احلكمة
ك هواناً، الكرامـة     احلبيب ال تشتهي الكرامة فتجلب لذات      أيها @

  . تعمل كل شيء حسب مشيئة اهللاحلقيقية هي أن
الراعي املستيقظ ال يسلم الغنم املؤمتن عليها، أما النائم فيـصري            @

  .صيداً للوحوش
من ال يعرف الكتب يضل الطريق، ويضل ضالالً مضاعفاً مـن            @

  .ايعرف الكتب ويتهاون 
، ذكر املوت والدينونة    من حيب الطهارة والعفة يكون هيكالً هللا       @

  .سيف لشيطان الضجر، واحملب للغرباء حنطة نقية
  .لوم اإلنسان لذاته كل حني يهدم اخلطايا @
  .ن مثاره مملوءة من سم املوتالضجر وعدم اإلميا @
العاقل يبذل نفسه يف اخلدمة من أجل السالم، واجلاهل ينـشيء            @

  .خصومات
وال تنقاد باجلملـة هلـذا      انتهر شيطان الزنا كما تطرد الكلب،        @

ثر النار، كذلك بالفكر الـرديء      االفكر، فإنه بسبب شرارة تتك    
 الشهوات الرديئة، ابغض ذكرها أكثر من نتانة احلمأة، ألنه          تزداد

 }١٨٧{

كما يفرح اخلرتير مبرغاة احلمأة، هكذا تفرح الشياطني بالزنـا          
  .والنجاسة

لـصرب، ويف   يف الطهارة يسكن النور العظيم والفرح والسالم وا        @
الزنا يسكن الضجر والنوم الذي ال يشبع منه والظلمة، والرسول          

  .بولس يقول أما الشهوات الشبابية فاهرب منها
  .لتكن خمافة اهللا يف قلبك مثل السالح بيد اجلندي @
  .يف مجيع أعمالك تذكر آخرتك فإنك لن ختطيء @
كـان  إن كان هناك لؤلؤة ستعطي لنا أال نسارع لنأخذها؟ فإن            @

ذلك االهتمام ألجل أمور أرضية، فكم باألوىل يليق بنا ألجـل           
  فائدتنا الروحية؟

كن حاراً بالروح مثل اآلباء القديسني لتـشاركهم ملكـوت           @
  .السموات

إن كنت تعمل وأتاك روح الزنا ارفع يداك للـصالة وإن ثقـل              @
  .عليك احين ركبتيك فإن صالة اإلميان حتارب عنك

 لئال تزعجك اخلياالت الشريرة يف      قداً على أحد  ال تنام وأنت حا    @
ال تتعظم على قريبك، نج أخاك من اخلطية فينجيك الرب          . الليل

  .يف يوم الدينونة
  .ليس ما يعادل الصرب إن مزج باحملبة @



 }١٨٨{

  .أيها الرب أعطين أن أبصر خطاياي لئال أدين أخي @
كما الوداعة للمتقي الرب مثل سلسلة ذهب يلبسها اإلنسان، و         @

سل حلو يف فم اإلنسان كذلك األقوال اإلهلية حلوة لدى          لعأن ا 
  .النفس اليت ختاف اهللا

إن أكلت خبزاً وشبعت فأعط جمداً لإلله الـذي أشـبعك، وإن       @
صرت إىل أقل من شبعك فأعط جمداً لإلله الذي أعطاك قـوة،            

  .وال تدين الذين يأكلون
 خائباً لـئال    وال تفرح بالذي عاد   ال تضحك على حزن إنسان       @

  .يسخط الرب عليك وال جتد ناصراً لك يوم احلزن
ال يوجد أردأ من إنسان له ماء حلواً وال يسقي نفساً ظامئـة،              @

وإنسان جالساً بقرب عني ماء وال يأخذ منه ما يسكن عطشه،           
  .أو من له كتاباً وال يقرأ فيه

من الضجر يأيت باإلنسان إىل صغر النفس، أو استعالء الرأي، و           @
  .حيب الرب ينجو من كالمها

واملستيقظ ال يتـهاون بـساعة      الكسالن خيسر أرباحاً كثرية،      @
  .واحدة

الغري مطيع يذهب إىل مواضع كثرية، أما املتواضع القلب فيطيع           @
الرب، املبتديء احلكيم يسمع ملن أكثر منه يف الرب، أما الغـري            

  .مطيع فيكون يف أتعاب
 }١٨٩{

تعل، والـدموع يف الـصلوات ختمـد        املاء يطفيء اللهيب املش    @
الشهوات الرديئة، وكما تزدهر خضرة النخيل على الـشاطيء         

  .هكذا تزدهر صداقة اإلخوة يف الرب
من يكرم الذي أعظم منه قدراً يفرحه الذين أصغر منه، وصالته            @

  .تستجاب
إن طلب منك املتوسط يف شيء فال تتوان، ألن يوسف توسـط             @

  .ل واحد، لذلك رفع اهللا من شأنهألجل مصر كلها وليس ملرت
البس اإلميان مرهوب عند    لالرجل املتدرع مرهوب يف احلرب وا      @

  .األعداء الذين ال يرون
  .غذاء النار احلطب وغذاء الغضب استعالء الرأي @
  .كافة احلطب ال تشبع النار واجلسد ال يشبع نياحاً @
  .نج أخاك من اخلطية ينجيك الرب يف يوم الدينونة @
  .ال تسمع أخطاء الغرباء لئال يصري خطأك مسموعاً لدى الكل @
فتضيع . يا أخي امتنع عن اخلالعة واملزاح لئال تصري عادم احلياء          @

  .غىن العفة
من هو أوفر عجزاً ممن هو عطشان وهو جالس بقرب عني املاء             @

وال ميد يده ليأخذ ما يسكن عطشه، ومن هو أكثر توان ممـن             
  كه وبتواين عن القراءة فيه؟يكون له كتاب ميل



 }١٩٠{

ضاللة الرجل أال يعرف الكتب املقدسة ويضل ضالالً مـضاعفاً           @
  .من يعرفها ويتهاون ا

كل يوم كل اخلبز الذي تعطيه لك حكمة اهللا واشرب من املـاء    @
  . لينمو عقلك باستنارة العلمةينالنابع من الصخرة الروحا

 باطننـا وأبـواب     كيف ميكن أن مننع الدخان من الدخول إىل        @
  .إن كرهت الدخان فاحفظ أبوابك. حواسنا مفتوحة

إننا تم جيداً بالبيت الذي من حجارة وطني وخشب ألجـل            @
  أجسادنا واملرتل الذي أفضل من ذلك هل تم به؟

حمبـة  : أربعة أشياء هلا شرف املناقب واخلامس صاحل هللا والناس         @
افـة اهللا وشـباب      بوداعة وعدل، وأخ حيفظ أخاه مبخ      اإلخوة

خيضعون للشيوخ ورئيس حيب إخوته كما حيب ذاتـه ويهـتم           
  .خبالص نفوسهم

جماوبة األخ لقريبه مبحبة مثل العسل والشهد يف الفم، ومثل املاء            @
  .البارد للعطشان يف وقت احلر

  .األفكار الدنسة مثل األشواك والقرطب يف زرع جيد @
  .قرض الثوبالوقيعة تدنس النفس مثل السوس الذي ي @
  .العداوة يف القلب مثل الدودة اليت تنخر اخلشب @

 }١٩١{

ال تكرم حمبة الفضة أكثر من هجر القنية، وال حتب والديك أكثر             @
  .من املسيح وال تسر بالعامل أكثر من ملك السموات

ال يكن لك حب الشهوات أكثر من حمبة اهللا، وال تشوه شوقك             @
  .م الفردوسإىل اهللا وال ختسر بسبب األطعمة نعي

ال ترفض إنساناً لئال تسخط خالقه، وال تعري أحداً ألنك ال تعلم             @
  .ماذا يصيبك، ال تترفع بقلبك لئال تسقط فتجلب لذاتك هواناً

ملعون هو احلسد ألنه جيعل األخ يبغض أخاه، فجعل قايني يقتل            @
أخاه هابيل، وعيسو رام أن يقتل يعقـوب، وجعـل يوسـف            

  .احلسد يلد البغضة، والبغضة تلد القتلمبغوضاً من إخوته، ف
   ).٣٤خر ( ال حتضروا أمامي فارغني  @
 أمر عـاملي  يف الصالة ال تكن قائماً جبسدك، وعقلك يفكر يف           @

ومن يصلي جبسده دون عقلـه      . فتصري قائماً أمام اهللا بال شيء     
 ومل يقرب   ب له أدىن ما عنده مثل قايني،      نه قر أل. فهو يهني اهللا  
  .لاله مثل هابيله أفضل م
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