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  لقديسي القرن الرابع امليالدي

  القديس غريغوريوس
  رئيس متوحدي قربص

  و
  

  القديس يوحنا التبايسي
  املتوحد جببل أسيوط بصعيد مصر

  الطبعة الثانية
  م٢٠٠٥ –ش ١٧٢٢

  تنقيح وتقدمي  
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 }٧{

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

  تقدمي
صدر هذا الكتاب ألول مرة عن دير السريان العامر سـنة           

 سنة بعد تصحيح بعض     ٥٣ وها حنن نعيد نشره بعد       ، م ١٩٥٢
 ،األخطاء املطبعية وتنقيح بعض العبارات والكلمات الغامـضة       

 وأيضاً شباب الكنيسة السائر يف      نعيد نشره لفائدة اآلباء الرهبان    
طريق الفضيلة والذي يتوق إىل حياة الروحانية والتعمـق فيهـا           
لينهل من منابعها اآلبائية األصيلة العميقة املشبعة حىت يـسري يف           

 طريق اآلباء الذين سبقونا يف هذه الـدروب         ،الطريق الصحيح 
ـ     ام واختربوها منذ القرن الرابع وهم ينريون لنا الطريـق بكلم

  .اململوءة نعمة وحياة واملمسوحة بالروح القدس
 " اجلزء الثاين    –اآلباء احلاذقون يف العبادة     " هذا الكتاب   

 القديس  ،الثنني من آباء الكنيسة القديسني الكبار يف القرن الرابع        
غريغوريوس السرياين رئيس متوحدي قربص من الرهبان السريان     

ي املتوحد جببـل أسـيوط       والقديس يوحنا التبايس   ،األرثوذكس
 وكان يسمى يوحنا النيب أو      ،بصعيد مصر يف القرن الرابع أيضاً     

يوحنا الرائي لكثرة نبواته وحكمته وتعاليمه ورؤاه الروحانيـة         
  .حينما وصل إىل درجة عالية من الروحانية وااللتصاق باهللا
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 }٨{

 كتب عن طريق الرهبنة واإلقامة يف القالية وتدابريها         األول
 كتب عن السكون والتدابري الروحانية وآالم       والثاين ،وفضائلها

 كما كتب مقاالً على طريقة الـسؤال        ،النفس وطريقة شفائها  
  .واجلواب بني التلميذ واملعلم

كلها مقاالت عميقة ونافعة للسائرين يف الطريق الروحـي         
والطالبني هللا بكل قلوم حىت يتشربوا من تعاليم اآلباء الدمسـة           

  .لنفس وتشبعها وتقويها وتسندها يف طريق جهادهااليت تسمن ا
نسأل اهللا أن جيعل هذا الكتاب سبب بركة لكل من يقـرأه            

  .عةبليستفيد من هذه التعاليم اآلبائية املش
بشفاعة أمنا العذراء القديسة مرمي والقديسني غريغوريـوس        

 وبصلوات أبينا املكرم أب ومعلـم       ،السرياين ويوحنا األسيوطي  
  . اجليل البابا األنبا شنوده الثالثرهبان هذا

  ،،ونعمة الرب تشملنا مجيعاً آمني
  úbnß@bjãþa@ @

א   א
  ٢٠٠٥ سبتمرب ١١

  ١٧٢٢وت تأول 
  

رأس السنة القبطية

 }٩{

CUN  QE~W  باسم اهللا القوي  ICXUROC 

òß†Ô½a@ @
 تيقظ الـوعي    ، باخلري العميم ألبناء الكرازة املرقسية     ئمما ينب 

 بتشوقه الزائد لالرتواء من ينـابيع اآلبـاء         الروحي يف الشعب  
 امتـازت  وتلهفه على دراسة مؤلفات القديسني الـيت         ،األولني

  .بالعمق والروحانية ودقة التأمل واخلربة الطويلة ونقاء الغاية
اآلباء احلـاذقون يف    " فما أن ظهر اجلزء األول من كتاب        

ما عكف   ك ،حىت نفذت طبعته األوىل يف أيام معدودة      " العبادة  
بعض كبار أساتذة اجلامعات على دراسة األسس النفسية الدقيقة         

 وال غرابة إذا أدهـشت روح       .اليت قامت عليها فلسفته العميقة    
 عقول  ،احلكمة اإلهلية اليت كتب ا آباؤنا القديسون يف املاضي        

مفكري العصور احلديثة اليت أغلقت فيها احلياة املاديـة علـى           
ا يف النطاق املادي احملدودالروح املنطلقة فقيد.  

وهذا اجلزء الثاين عبارة عن مقتطفات من ميامر القـديس          
كُتب أصالً  ) القرن الرابع   ( غريغوريوس رئيس متوحدي قربص     

باللغة السريانية مث ترمجت إىل العربية يشتمل أيضاً على جمموعة          
  من ميامر ورسائل القديس يوحنا التبايسي املتوحد جببل أسيوط        

وقد كُتبت أصالً باللغة اليونانية وهـي اللغـة         ) لقرن الرابع   ا( 
 إال أن الترمجة العربيـة      .الرمسية املنتشرة يف مصر يف ذلك العصر      
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 }١٠{

اليت وصلتنا يف خمطوطات األديرة مأخوذة أصالً عـن الترمجـة           
. ستطيع احلصول على األصل اليوناين     ومل ن  .امليامرالسريانية هلذه   

  بية متأثرة بأسلوب الكتابة السرياين لذلك جاءت النصوص العر
 أسـتاذ   –وقد تكرم األستاذ الفاضل الدكتور مراد كامل        

 بكتابة نبذة متهيديـة عـن       –اللغات السامية جبامعة فؤاد األول      
  .الشكرحياة كال القديسني فنقدم له وافر 

وعند إعداد الكتاب للطبع عهدنا إىل التقليل مـن تنقـيح           
إضافة احلواشي وشـواهد اآليـات      األسلوب واالقتصار على    

وتصحيح بعض األخطاء النحوية حىت حنتفظ بـروح الكتابـة          
  .القدمية

ويالحظ أن القديس غريغوريوس بصفته رئيساً للمتوحدين       
دارت معظم كتاباته حول حمور النسك والفضيلة والـدرجات         

 وهي رغم صعوبتها إال أا معزية ومثرية        .العليا للرهبنة والتوحد  
  . الفضيلةألشواق

وتليها كتابات القديس يوحنا التبايسي وهي متتاز بسهولتها        
ومعاجلتها الكثري من املواضيع احليوية اليت م كل مؤمن حيـب           

  .اجلهاد يف سبيل الفضيلة

 }١١{

 فال يقـرأ الكتـاب      . أن يدقق يف فهم اجلمل     ئوعلى القار 
 ئكقصة عابرة فهو كتـاب روحـي عميـق ملـيء باملبـاد            

 . حتتاج إىل إمعان يف الفكر وتركيز يف التأمـل         واالختبارات اليت 
  اسـتمر  فال تتضايق بل     ،فهم بعض اجلمل يف أول األمر     وقد ال ت 

 ، ألن القراءة يف كتب الفضيلة ملهبـة للروحيـات         .يف القراءة 
ضـطرابات اهلمـوم    ا ومهدئة للعقل من     ،ومشوقة إىل الصالح  

 ومـع   .لطاهرة ومصدر للصالة النقية ا    ،العاملية واألفكار الشريرة  
كل هذه الفوائد فإنك إذا تابعت القراءة ستشبع بروح الكاتب          

 فتفهم قصده وتتضح لك املعاين الـيت        اصطالحاتهوتتعرف على   
  .أُشكلت عليك يف األول

  .لذلك ال متل من القراءة فيه حىت تنال هذه الربكات
الرب نسأل أن جيعل هذا الكتاب بركة لقارئيه والعاملني مبا          

  .فيه
  ،، اد الدائم إىل األبد آمنيله

  ð]…„ÃÖ]<ì‚éŠÖ]<†è< <
< <á^è†ŠÖ]  
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  متهيد
ìí‰ìÌíŠËa@í†ÔÛa@ @

”Î<ë‚uçjÚ<‹éñ…< <
  )تنيح يف أواخر القرن الرابع امليالدي ( 

  وبـالرئيس  ، وبـأيب الرهبـان    ، ويلقب أيضاً بالراهـب    :امسه  
  )رئيس الدير ( 

  )١(وسـة  هو فارسي األصل من قرية نستري من أعمال س         :حياته
ويقال أنه ذهب إىل مدينة نصيبني على أثـر رؤيـا           ) األهواز  ( 

 . مث انتقل منها إىل الرها ليدرس يف مدرسة الفرس هنـاك           .رآها
 مث أرسل إىل جزيـرة      ،)٢(ودخل دير طور عبدين يف جبل األزل      
  .قربص لريأس رهباا السريان هناك

وبعد أن مكث مدة يف قربص تركها وعاد إىل صـومعة يف            
  .بل األزل وظل ا حىت تنيح هناكج

                                                           

سوس هي اآلن بالد خورستان اليت تقع على اخلليج الفارسي شرقي           ) ١(
  شط العرب وهي املنطقة اليت عرفت قدمياً باسم عيالم

جبل األزل يف حوض الدجلة ويشرف على سهل نصيبني بـالقرب            )٢(
 .من ديار بكر

 }١٣{

وأمـا  : " )١( ويقول صاحب كتـاب تـاريخ سـعرت       
       فإنه  )٢ (ارهابغريغوريوس الذي عمل كتاباً يف تدبري الرهبنة ود 

 ويذكر يف كتابه الذي عمله أن بعض الرهبـان          .من أهل تستر  
 خذ هذا   :لهرأى يف منامه رجالً صار إليه ودفع إليه خامتاً وقال           

  .ك تتسلط أن تكتب كل ما تريدهاخلامت فإن
 ورأى  .وملا فكر يف نفسه يف الرؤيا تصورت له التـدبريات         

 ،السماء مفتوحة وسيدنا املخلص جالساً على كرسـي جمـده         
 واملـوتى   ،وأجناد املالئكة وقوفاً بني يديه واألرض قد اضطربت       

 ، فخرج من نومه إىل نصيبني وأعتـل ثالثـة شـهور           ،يقومون
 فرأى مالكني بزي الرهبان قد قربا منـه         ،وأشرف على املوت  

  )٣( وهذه الرؤيا تشاكل كل ما رآه أورغيس .وأبرياه
 )٤ (مث انتقل من نصيبني إىل الرها وأقـام يف اإلسـكول          " 

                                                           

عرت هي الكردستان ومل يعرف مؤلف هذا التاريخ ولكـن مـن        س )١(
م وقد نشر يف جمموعة الباترولوجيـا       ٨٢٨ كتب بعد سنة     احملقق أنه 
 .الشرقية

 .كلمة سريانية معناها حياة الرهبنة )٢(
  أي أورجيانس )٣(
 .أي املدرسة )٤(



 }١٢{

  متهيد
ìí‰ìÌíŠËa@í†ÔÛa@ @

”Î<ë‚uçjÚ<‹éñ…< <
  )تنيح يف أواخر القرن الرابع امليالدي ( 

  وبـالرئيس  ، وبـأيب الرهبـان    ، ويلقب أيضاً بالراهـب    :امسه  
  )رئيس الدير ( 

  )١(وسـة  هو فارسي األصل من قرية نستري من أعمال س         :حياته
ويقال أنه ذهب إىل مدينة نصيبني على أثـر رؤيـا           ) األهواز  ( 

 . مث انتقل منها إىل الرها ليدرس يف مدرسة الفرس هنـاك           .رآها
 مث أرسل إىل جزيـرة      ،)٢(ودخل دير طور عبدين يف جبل األزل      
  .قربص لريأس رهباا السريان هناك

وبعد أن مكث مدة يف قربص تركها وعاد إىل صـومعة يف            
  .بل األزل وظل ا حىت تنيح هناكج

                                                           

سوس هي اآلن بالد خورستان اليت تقع على اخلليج الفارسي شرقي           ) ١(
  شط العرب وهي املنطقة اليت عرفت قدمياً باسم عيالم

جبل األزل يف حوض الدجلة ويشرف على سهل نصيبني بـالقرب            )٢(
 .من ديار بكر

 }١٣{

وأمـا  : " )١( ويقول صاحب كتـاب تـاريخ سـعرت       
       فإنه  )٢ (ارهابغريغوريوس الذي عمل كتاباً يف تدبري الرهبنة ود 

 ويذكر يف كتابه الذي عمله أن بعض الرهبـان          .من أهل تستر  
 خذ هذا   :لهرأى يف منامه رجالً صار إليه ودفع إليه خامتاً وقال           

  .ك تتسلط أن تكتب كل ما تريدهاخلامت فإن
 ورأى  .وملا فكر يف نفسه يف الرؤيا تصورت له التـدبريات         

 ،السماء مفتوحة وسيدنا املخلص جالساً على كرسـي جمـده         
 واملـوتى   ،وأجناد املالئكة وقوفاً بني يديه واألرض قد اضطربت       

 ، فخرج من نومه إىل نصيبني وأعتـل ثالثـة شـهور           ،يقومون
 فرأى مالكني بزي الرهبان قد قربا منـه         ،وأشرف على املوت  

  )٣( وهذه الرؤيا تشاكل كل ما رآه أورغيس .وأبرياه
 )٤ (مث انتقل من نصيبني إىل الرها وأقـام يف اإلسـكول          " 

                                                           

عرت هي الكردستان ومل يعرف مؤلف هذا التاريخ ولكـن مـن        س )١(
م وقد نشر يف جمموعة الباترولوجيـا       ٨٢٨ كتب بعد سنة     احملقق أنه 
 .الشرقية

 .كلمة سريانية معناها حياة الرهبنة )٢(
  أي أورجيانس )٣(
 .أي املدرسة )٤(



 }١٤{

 ومضى إىل القديسني الـذين يف جبـل االزل          )١ (وتعلم ومتهر 
  .وخدم بني أيديهم وترهب

  ومل يكـن حيـسن     . يف جزيرة قـربس    )٢(عمروصار إىل   
 وكان  . وأقام على ذلك سنتني    ، فجعله الرهبان بستانياً   ،اليونانية

إذا فرغ من عمله وشغله يصري إىل بعض املشايخ يـتعلم منـهم            
 وظهر ألهل   .اليونانية حىت حذقها يف مدة يسرية وصار يتكلم ا        

 وطرح بعض األعداء يف البستان ناراً مل يتمكنوا من          ،الدير فضله 
 فبعد عنهم وصلى ورسم     . مفارقة موضعه   فأنكروا عليه  .إطفائها

 فجعلوه رئيساً عليهم فأحسن .صليباً على النار فطفئت من وقتها    
  . مث تركهم وعاد إىل مغارته يف جبل االزل.تدبري الدير والرهبان

 علـى   )٤( يعذلـه  )٣ (وكتب إليه موسى رئيس اإلقلرييقيني    
وعرفـه يف   مضيه إىل بلد اليونانيني فأجابه بأن اهللا أمره بـذلك           
 وأنه يتوقع   ،كتابه كيف كشف ألرقديس رئيس األساقفة خربه      

  .موافاته

                                                           

  .كلمة سريانية معناها تعمق يف العلم )١(
 .كلمة سريانية معناها دير )٢(
  أي اإلكلريوس )٣(
  .املعىن أيضاً يف العربيةكلمة سريانية معناها يلومه وتستعمل ذا  )٤(

 }١٥{

 األول  ،وعمل كتاباً كبرياً يف ديار الرهبنة وجعله ثالثة أجزاء        
   .مواعظ والثاين الرؤيا اليت رآها والثالث الرسائل

  ." بعد مدة ودفن يف مغارة مار أوجني )١(واستناح
ه كتاب يف تدبري الرهبنة جعلـه        ول ، كتبها بالسريانية  :مؤلفاته  

   :على ثالثة أجزاء
  . مواعظ لألساقفة:األول 
  . يف الرؤيا اليت رآها:الثاين 

 ضمنه رسائله وهـي موجهـة إىل تيـودوروس          :الثالث  
 ويظهر أن أبيفانيوس املقصود هنا هـو أبيفـانيوس          ،وأبيفانيوس

 – ٣٦٧وأسقفيته من سـنة     ( أسقف سالميس يف جزيرة قربس      
 ويظهر من أسلوب الكتابة أنه كتبها إليـه قبـل أن            ، ) م ٤٠٣

   .يرسم أبيفانيوس أسقفاً
 وله صـلوات  ،وله رسائل يف الرد على أسئلة خمتلفة للرهبان 

  .هي يف الواقع خمتارات مجعت من كتاباته وعددها أربعون
وله ميامر مل تصلنا كاملة منها امليامر اليت حنن بصدد نشرها           

 الرابع واخلامس والسادس والسابع والثامن      وهي خمتصر من امليمر   
   .يف حياة النسك

                                                           

  .استناح أي تنيح ومعناها بالسريانية استراح أو مات )١(



 }١٤{

 ومضى إىل القديسني الـذين يف جبـل االزل          )١ (وتعلم ومتهر 
  .وخدم بني أيديهم وترهب

  ومل يكـن حيـسن     . يف جزيرة قـربس    )٢(عمروصار إىل   
 وكان  . وأقام على ذلك سنتني    ، فجعله الرهبان بستانياً   ،اليونانية

إذا فرغ من عمله وشغله يصري إىل بعض املشايخ يـتعلم منـهم            
 وظهر ألهل   .اليونانية حىت حذقها يف مدة يسرية وصار يتكلم ا        

 وطرح بعض األعداء يف البستان ناراً مل يتمكنوا من          ،الدير فضله 
 فبعد عنهم وصلى ورسم     . مفارقة موضعه   فأنكروا عليه  .إطفائها

 فجعلوه رئيساً عليهم فأحسن .صليباً على النار فطفئت من وقتها    
  . مث تركهم وعاد إىل مغارته يف جبل االزل.تدبري الدير والرهبان

 علـى   )٤( يعذلـه  )٣ (وكتب إليه موسى رئيس اإلقلرييقيني    
وعرفـه يف   مضيه إىل بلد اليونانيني فأجابه بأن اهللا أمره بـذلك           
 وأنه يتوقع   ،كتابه كيف كشف ألرقديس رئيس األساقفة خربه      

  .موافاته

                                                           

  .كلمة سريانية معناها تعمق يف العلم )١(
 .كلمة سريانية معناها دير )٢(
  أي اإلكلريوس )٣(
  .املعىن أيضاً يف العربيةكلمة سريانية معناها يلومه وتستعمل ذا  )٤(

 }١٥{

 األول  ،وعمل كتاباً كبرياً يف ديار الرهبنة وجعله ثالثة أجزاء        
   .مواعظ والثاين الرؤيا اليت رآها والثالث الرسائل

  ." بعد مدة ودفن يف مغارة مار أوجني )١(واستناح
ه كتاب يف تدبري الرهبنة جعلـه        ول ، كتبها بالسريانية  :مؤلفاته  

   :على ثالثة أجزاء
  . مواعظ لألساقفة:األول 
  . يف الرؤيا اليت رآها:الثاين 

 ضمنه رسائله وهـي موجهـة إىل تيـودوروس          :الثالث  
 ويظهر أن أبيفانيوس املقصود هنا هـو أبيفـانيوس          ،وأبيفانيوس

 – ٣٦٧وأسقفيته من سـنة     ( أسقف سالميس يف جزيرة قربس      
 ويظهر من أسلوب الكتابة أنه كتبها إليـه قبـل أن            ، ) م ٤٠٣

   .يرسم أبيفانيوس أسقفاً
 وله صـلوات  ،وله رسائل يف الرد على أسئلة خمتلفة للرهبان 

  .هي يف الواقع خمتارات مجعت من كتاباته وعددها أربعون
وله ميامر مل تصلنا كاملة منها امليامر اليت حنن بصدد نشرها           

 الرابع واخلامس والسادس والسابع والثامن      وهي خمتصر من امليمر   
   .يف حياة النسك

                                                           

  .استناح أي تنيح ومعناها بالسريانية استراح أو مات )١(



 }١٦{

@í†ÔÛaïíbjnÛa@bäyìí@ @
  ) م ٣٩٠حوايل سنة ( تنيح يف القرن الرابع امليالدي 

 هو الراهب القديس يوحنا املتوحد جببل مدينة أسـيوط          :امسه  
ويسمى ) أي الصعيدي   ( ولذلك يسمى األسيوطي أو التبايسي      

  . ويوحنا الرائيأيضاً يوحنا املتوحد
ال نعرف عن حياته وال رهبنته شيئاً يذكر وإمنا نعرف          : سريته  

 – ٣٧٩مـن   ( أنه كان معاصراً للقيصر ثيؤدوسيوس الكـبري        
   .)م ٣٩٥

 له مؤلفات عديدة ومن املالحظ أن معظمها وصل إلينا       :مؤلفاته  
يف الترمجة السريانية وهي معروفة عند اليعاقبة والنـساطرة مـن        

 ومل تصلنا مؤلفاته باللغة اليت كتب ا وهـي علـى            .نالسريا
   . مع أن الترمجة السريانية ترمجت عن اليونانية.األغلب اليونانية

  :ونعرف له املؤلفات بالسريانية 
 والثـاين   ،األول عن حياة الرهبنـة    :  كتاب يف ثالثة أجزاء      @

  . والثالث عن الكمال،اآلالم
خس وأبولس  يسهة إىل هي  اليم على صورة رسائل موج    وله تع  @

  .وتودولس وأطرفيس وأوسابيس ومرقيانس وليونطيس
  .وله رسائل إىل اإلخوة عن العامل اجلديد والوعد املستقبل @

 }١٧{

  .وله ثالثة ميامر عن اية العامل والندم واحتقار العامل @
وله كذلك حوار مع أوطرفيس وأوسـابيس عـن الـنفس            @

 وآخر عـن    . توماسيس  وحوار عن حياة اآلخرة مع     .وآالمها
  .العماد مع تيوجنس

وله ميامر على طريقة السؤال واجلواب بـني أخ ومتوحـد            @
  . فصال٢٢ً سؤاالً وجواباً يف ١٦وأخرى تشمل 

  .وله ميامر على طريقة املعلم واملتعلم @
  مـن الرسـالة إىل روميـة       ) ١٨ : ٨ص  ( وله ميامر على     @

ى الفريـسي    وعل .من الرسالة إىل أفسس    ) ١١ – ٦ص  ( و
والعشار وعلى الصوم وعلى مخيس العهد وعلى صلب املسيح         

  .وعلى عظة اجلبل
  . )٣ ص ،١٣ – ٩ : ٢( وله كذلك شروح على أيوب  @
وله ميامر على التثليث وعلى حسن حظ األشرار وسوء حظ           @

  .األخيار يف هذا العامل
  .وله تعاليم يف حتديد بعض املعاين يف الفضائل والالهوت @
  .له صلوات تتلى ملناسبات خمتلفةو @
 أما يف العربية فقـد      .هذه هي مؤلفاته اليت وصلتنا بالسريانية      @

وهـي   ) ٢٣٩حتمل رقم   ( عرفنا خمطوطة يف مكتبة باريس      
 وميمر  ،)أي يف القالية    ( ميمر يف تدبري اإلقامة     : تشمل على   
 ، وجواب خمتصر عن سؤال يف حيـاة الرهبنـة         ،عن الصالة 



 }١٦{

@í†ÔÛaïíbjnÛa@bäyìí@ @
  ) م ٣٩٠حوايل سنة ( تنيح يف القرن الرابع امليالدي 

 هو الراهب القديس يوحنا املتوحد جببل مدينة أسـيوط          :امسه  
ويسمى ) أي الصعيدي   ( ولذلك يسمى األسيوطي أو التبايسي      

  . ويوحنا الرائيأيضاً يوحنا املتوحد
ال نعرف عن حياته وال رهبنته شيئاً يذكر وإمنا نعرف          : سريته  

 – ٣٧٩مـن   ( أنه كان معاصراً للقيصر ثيؤدوسيوس الكـبري        
   .)م ٣٩٥

 له مؤلفات عديدة ومن املالحظ أن معظمها وصل إلينا       :مؤلفاته  
يف الترمجة السريانية وهي معروفة عند اليعاقبة والنـساطرة مـن        

 ومل تصلنا مؤلفاته باللغة اليت كتب ا وهـي علـى            .نالسريا
   . مع أن الترمجة السريانية ترمجت عن اليونانية.األغلب اليونانية

  :ونعرف له املؤلفات بالسريانية 
 والثـاين   ،األول عن حياة الرهبنـة    :  كتاب يف ثالثة أجزاء      @

  . والثالث عن الكمال،اآلالم
خس وأبولس  يسهة إىل هي  اليم على صورة رسائل موج    وله تع  @

  .وتودولس وأطرفيس وأوسابيس ومرقيانس وليونطيس
  .وله رسائل إىل اإلخوة عن العامل اجلديد والوعد املستقبل @

 }١٧{

  .وله ثالثة ميامر عن اية العامل والندم واحتقار العامل @
وله كذلك حوار مع أوطرفيس وأوسـابيس عـن الـنفس            @

 وآخر عـن    . توماسيس  وحوار عن حياة اآلخرة مع     .وآالمها
  .العماد مع تيوجنس

وله ميامر على طريقة السؤال واجلواب بـني أخ ومتوحـد            @
  . فصال٢٢ً سؤاالً وجواباً يف ١٦وأخرى تشمل 

  .وله ميامر على طريقة املعلم واملتعلم @
  مـن الرسـالة إىل روميـة       ) ١٨ : ٨ص  ( وله ميامر على     @

ى الفريـسي    وعل .من الرسالة إىل أفسس    ) ١١ – ٦ص  ( و
والعشار وعلى الصوم وعلى مخيس العهد وعلى صلب املسيح         

  .وعلى عظة اجلبل
  . )٣ ص ،١٣ – ٩ : ٢( وله كذلك شروح على أيوب  @
وله ميامر على التثليث وعلى حسن حظ األشرار وسوء حظ           @

  .األخيار يف هذا العامل
  .وله تعاليم يف حتديد بعض املعاين يف الفضائل والالهوت @
  .له صلوات تتلى ملناسبات خمتلفةو @
 أما يف العربية فقـد      .هذه هي مؤلفاته اليت وصلتنا بالسريانية      @

وهـي   ) ٢٣٩حتمل رقم   ( عرفنا خمطوطة يف مكتبة باريس      
 وميمر  ،)أي يف القالية    ( ميمر يف تدبري اإلقامة     : تشمل على   
 ، وجواب خمتصر عن سؤال يف حيـاة الرهبنـة         ،عن الصالة 



 }١٨{

 وعن كيـف    ، وعن سبب عدم معرفة أنفسنا     ،وبةوأسئلة وأج 
 ومعظـم هـذه     .تقام صحة النفس بأن ال مترض بالشكوك      

اآلبـاء  " األبواب وردت يف هذا اجلزء الثاين مـن كتـاب           
  ،،"احلاذقون يف العبادة 

  الدكتور  
  ØÚ^Ò<]†Ú< <

  أستاذ اللغات السامية  
  جبامعة فؤاد األول  

 }١٩{

ìí‰ìÌíŠËa@í†ÔÛa@áîÛbÈm@åß@ @
Ú<‹éñ…íßfâ†Ö]<Ðè†<»<”Î<ë‚uçj< <

ÉiaŠÛa@Šàî½a@åß@ @

إن الذين يريدون أن يسريوا يف الطريق الضيقة اليت للفضائل          
بقوة ومعونة ربنا يسوع املسيح لكي يبلغـوا احليـاة الـسعيدة       
ويتنعموا بذلك النور املمجد الذي ليس لـه شـبه وال قيـاس             

الـيت هـي    فليتحفظوا من كل قلوم ذه الثالثة أمور املقدسة         
   مثلما علم الطوباين بولس ووعظ قـائالً       اإلميان والرجاء واحملبة  

أما اآلن فليثبت اإلميان والرجاء واحملبة هذه الثالثـة ولكـن           " 
ألين أعرف باحلقيقـة أن      ) ١٣: ١٣ كو   ١ " ( أعظمهن احملبة 

األساس املستقيم احلق جلميع التعليم املسيحي ولـسائر التـدبري          
ي للنصرانية هو حمدود وحمصور ذه الثالثـة        املمجد العايل الذ  

حىت أن موسى ملا قبل األلواح املكتوبة بإصبع اهللا مبـدأ مجيـع             
 حب الرب   .امسع يا إسرائيل الرب إهلك واحد هو      " الوصايا قال   

   "إهلك من كل قلبك ومن كل قوتك وحب قريبك كنفـسك          
ضع وأيضاً ربنا وإهلنا يسوع املسيح يف بشارته و        ) ٤: ٦تث  ( 

ذا يعرف اجلميـع أنكـم      " احلب لتالميذه كعلم وراية قائالً      
  . )٣٥: ١٣يو " ( تالميذي إن كان لكم حب بعضاً لبعض 



 }١٨{

 وعن كيـف    ، وعن سبب عدم معرفة أنفسنا     ،وبةوأسئلة وأج 
 ومعظـم هـذه     .تقام صحة النفس بأن ال مترض بالشكوك      

اآلبـاء  " األبواب وردت يف هذا اجلزء الثاين مـن كتـاب           
  ،،"احلاذقون يف العبادة 

  الدكتور  
  ØÚ^Ò<]†Ú< <

  أستاذ اللغات السامية  
  جبامعة فؤاد األول  

 }١٩{

ìí‰ìÌíŠËa@í†ÔÛa@áîÛbÈm@åß@ @
Ú<‹éñ…íßfâ†Ö]<Ðè†<»<”Î<ë‚uçj< <
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إن الذين يريدون أن يسريوا يف الطريق الضيقة اليت للفضائل          
بقوة ومعونة ربنا يسوع املسيح لكي يبلغـوا احليـاة الـسعيدة       
ويتنعموا بذلك النور املمجد الذي ليس لـه شـبه وال قيـاس             

الـيت هـي    فليتحفظوا من كل قلوم ذه الثالثة أمور املقدسة         
   مثلما علم الطوباين بولس ووعظ قـائالً       اإلميان والرجاء واحملبة  

أما اآلن فليثبت اإلميان والرجاء واحملبة هذه الثالثـة ولكـن           " 
ألين أعرف باحلقيقـة أن      ) ١٣: ١٣ كو   ١ " ( أعظمهن احملبة 

األساس املستقيم احلق جلميع التعليم املسيحي ولـسائر التـدبري          
ي للنصرانية هو حمدود وحمصور ذه الثالثـة        املمجد العايل الذ  

حىت أن موسى ملا قبل األلواح املكتوبة بإصبع اهللا مبـدأ مجيـع             
 حب الرب   .امسع يا إسرائيل الرب إهلك واحد هو      " الوصايا قال   

   "إهلك من كل قلبك ومن كل قوتك وحب قريبك كنفـسك          
ضع وأيضاً ربنا وإهلنا يسوع املسيح يف بشارته و        ) ٤: ٦تث  ( 

ذا يعرف اجلميـع أنكـم      " احلب لتالميذه كعلم وراية قائالً      
  . )٣٥: ١٣يو " ( تالميذي إن كان لكم حب بعضاً لبعض 



 }٢٠{

وأعطاهم أيضاً احلب كسالح وبه غلبوا مجيـع صـنوف          
فلهـذا  .ضاللة وبه حطموا احلصون الشاخمة وعساكر األعداء      لا

 أنه به   ،ةينبغي لكل من يعمل وجياهد يف هذه اجلندية الروحاني        
 يكمل كل عمل سريته وتدبريه الروحاين وليضع        ،أعين احلب 

 ويأخذ له آلة    .أساس بنيانه عليه ألنه هو وصية املسيح له اد        
العمل هلذه الصناعة الوحيدة هذه الفضائل اليت هي طول الروح          
واالحتمال والطاعة واملسكنة واهلدوء والتواضع هذه كلها مـع         

ع النسك والتجرد والنوم على األرض      احلب والصوم والصالة م   
طانيات يوالثبات يف القالية والسكون فيها واخلدمة والقراءة مع امل       

وأن ال حيسب اإلنسان نفسه شيئاً وهدم األفكار مع القيود من           
 هذه كلها هي أواين وآالت صناعة الوحدة والفلـسفة          .داخل

ـ        ية اإلهلية والذين يبنون بنيام ويثبتون أساسـاته حـسب وص
إىل فوق ال خياف من األمطـار       ) البناء  ( سيدهم فكلما يصعد    

والسيول ورياح الزوابع غري الطبيعية وال من أكمنة الـشياطني          
ألم هكذا تعلموا من عظيم البنائني يسوع املسيح ربنا ألـم           

تعلموا مين فإين وديع ومتواضـع      " أنصتوا لقوله ومسعوه يقول     
وكل الذين   ) ٢٩ :١١مت   ( "القلب فتجدوا راحة لنفوسكم     

اونوا بذوام وأمهلوا تلك اآللة اليت ذكرناها لصنعة الوحـدة          
ونبذوا األسلحة اليت هي الفضائل اليت ذكرا فـإم يـضعون           
أساساً على الرمل ألم مل يسألوا وال فتشوا وتعلموا حسناً ليبنوا           

 }٢١{

ـ         وا كيـف  بنيام كالصناع املاهرين يف األبنية املقدسة ومل يعرف
يضعوا األساسات املستقيمة حسب الواجب بل وضـعوا مـن          
ذوام بغري مشورة الصناع احلكماء فلما بدت األمطـار غـري           
الطبيعية والزوابع جداً واشتد الظالم وبدت األودية تسحب من         
كثرة السيل وأحاطت ببنيان األساس الضعيف فلم يقدر علـى          

 هذا هو بنيان    ،الثبات وحده فسقط وكانت سقطته عظيمة جداً      
الراهب اجلاهل السائر حسب رأيه والذي مل جيعل تدبريه حسب          

 فإن مثـل    .مشورة آبائه الروحانيني بتلك الفضائل اليت ذكرت      
هذا يصري مهدوماً من الشياطني ومضحكة وهزءاً لسائر األرواح         

وتعرض له هذه الشرور ألجل الظنـون الرديئـة الـيت           .النجسة
د الباطل مع شيطان الضجردخلت عليه من شيطان ا.  

 مين يا إخويت الرهبان واحترسوا ذه السرية اليت ـا           امسعوا
ال تتكلوا على حكمتكم   .خمفي وحمفوظ خالص وحياة أنفسكم    

 ألن الشك   وال على معرفتكم بل اتبعوا باتضاع مشورة آبائكم       
هو معوق ومستأصل مجيع الفضائل وكمثل سجن يقيـد كـل           

عرفة بأم يظنون أم بغري ضـوائق كـثرية         تالميذه يف عدم امل   
  .يدخلون ملكوت السماء

إن سيدنا يسوع املسيح ملا طرق برمحته هذه السرية سـفك           
إن شئت أن تكون    " دمه أوالً عليها وكملها بصلبه حسب قوله        



 }٢٠{

وأعطاهم أيضاً احلب كسالح وبه غلبوا مجيـع صـنوف          
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 يكمل كل عمل سريته وتدبريه الروحاين وليضع        ،أعين احلب 

 ويأخذ له آلة    .أساس بنيانه عليه ألنه هو وصية املسيح له اد        
العمل هلذه الصناعة الوحيدة هذه الفضائل اليت هي طول الروح          
واالحتمال والطاعة واملسكنة واهلدوء والتواضع هذه كلها مـع         

ع النسك والتجرد والنوم على األرض      احلب والصوم والصالة م   
طانيات يوالثبات يف القالية والسكون فيها واخلدمة والقراءة مع امل       

وأن ال حيسب اإلنسان نفسه شيئاً وهدم األفكار مع القيود من           
 هذه كلها هي أواين وآالت صناعة الوحدة والفلـسفة          .داخل

ـ        ية اإلهلية والذين يبنون بنيام ويثبتون أساسـاته حـسب وص
إىل فوق ال خياف من األمطـار       ) البناء  ( سيدهم فكلما يصعد    

والسيول ورياح الزوابع غري الطبيعية وال من أكمنة الـشياطني          
ألم هكذا تعلموا من عظيم البنائني يسوع املسيح ربنا ألـم           

تعلموا مين فإين وديع ومتواضـع      " أنصتوا لقوله ومسعوه يقول     
وكل الذين   ) ٢٩ :١١مت   ( "القلب فتجدوا راحة لنفوسكم     

اونوا بذوام وأمهلوا تلك اآللة اليت ذكرناها لصنعة الوحـدة          
ونبذوا األسلحة اليت هي الفضائل اليت ذكرا فـإم يـضعون           
أساساً على الرمل ألم مل يسألوا وال فتشوا وتعلموا حسناً ليبنوا           

 }٢١{

ـ         وا كيـف  بنيام كالصناع املاهرين يف األبنية املقدسة ومل يعرف
يضعوا األساسات املستقيمة حسب الواجب بل وضـعوا مـن          
ذوام بغري مشورة الصناع احلكماء فلما بدت األمطـار غـري           
الطبيعية والزوابع جداً واشتد الظالم وبدت األودية تسحب من         
كثرة السيل وأحاطت ببنيان األساس الضعيف فلم يقدر علـى          

 هذا هو بنيان    ،الثبات وحده فسقط وكانت سقطته عظيمة جداً      
الراهب اجلاهل السائر حسب رأيه والذي مل جيعل تدبريه حسب          

 فإن مثـل    .مشورة آبائه الروحانيني بتلك الفضائل اليت ذكرت      
هذا يصري مهدوماً من الشياطني ومضحكة وهزءاً لسائر األرواح         

وتعرض له هذه الشرور ألجل الظنـون الرديئـة الـيت           .النجسة
د الباطل مع شيطان الضجردخلت عليه من شيطان ا.  

 مين يا إخويت الرهبان واحترسوا ذه السرية اليت ـا           امسعوا
ال تتكلوا على حكمتكم   .خمفي وحمفوظ خالص وحياة أنفسكم    

 ألن الشك   وال على معرفتكم بل اتبعوا باتضاع مشورة آبائكم       
هو معوق ومستأصل مجيع الفضائل وكمثل سجن يقيـد كـل           

عرفة بأم يظنون أم بغري ضـوائق كـثرية         تالميذه يف عدم امل   
  .يدخلون ملكوت السماء

إن سيدنا يسوع املسيح ملا طرق برمحته هذه السرية سـفك           
إن شئت أن تكون    " دمه أوالً عليها وكملها بصلبه حسب قوله        



 }٢٢{

فحب املسيح   ) ٢٤ :١٦مت  " ( كامالً فخذ صليبك واتبعين     
 يكون له تلميـذاً     وكل من حيبه ويريد أن     خملصنا هو الصليب  

فليصلب نفسه مع جسده مقابل الشهوات اهليولية والتنازالت        
 مثل النمور اليت متص من أنفسنا دم        الطبيعية الكامنة يف أجسادنا   

حياتنا األبدية وقد قال بولس الرسول عن هذا املوت االختياري          
  .أن أميتوا أعضاءكم اليت يف األرض الزنا وما تبقى

ي له أن يكفر بذاته ويهرب من كل هذه       الذي حيب ربنا ينبغ   
اإلحساسات ألن موت املسيح هذا جيعل النفس نشيطة حريصة         
ويظهر هلا مجيع املنازل ويشجعها قبالة الشياطني ويصري هلا معرب          
املعرفة الذي هو ترتيبها إىل امليناء ألنه أفرز نفسه وتربأ بالكليـة            

م قبالتها بتغـصب    من مجيع اآلالم القاتلة والشهوات املهلكة وقا      
 واحتمل ألجل   ،وقسر وببغضة النفس واجلسد طردها من عنده      

 ووضع له   ،حب املسيح موت الصلب مع النسك يف مجيع املآكل        
 ألنه مل يبتعد عنها بالكمال ومل يـدن إليهـا           .قانوناً مبعرفة فيها  

بالكلية حىت بلغ املعرفة وأدرك احلكمة باملشورة ودبـر حياتـه           
انه مع بطنه وأقام حارساً على مجيع حواسـه         بالتجربة وجلم لس  

ووضع حداً للنوم الطبيعي وأحب السكون أكثر من كل شـيء           
وأكثر لذاته التواضع واحملقرة ليكون غري حمسوب وال معـروف          
ألن حب املسيح يوجد ذه األصول وباألكثر حب القريب ألن          

 وأحب سالمة نفسه واصـطلح مـع        .هذه جتذب له مراحم اهللا    
 }٢٣{

عدائه ذه الفضائل مع التصور الذي من داخل رتب كل          مجيع أ 
  . وطلب إىل اهللا بالصلوات فاستجاب له وأعطاه قوة.أيام حياته

إن كل من كان حريصاً نشيطاً يف سرية الرهبنة هذه هـو            
 ونظر  ،الذي قد حظى من السماء بالدعوة والوعد مبرياث البنني        

طاء كـل واحـد     نور جمد اهللا الذي جيود به على الرهبان النش        
حسب عمله ومقدار رتبة املعرفة اليت أدركها وأكثر من هـؤالء           
هم الذين يعملون الفضائل ويغصبون أنفسهم ألجل حمبة املسيح         

 ومن ذلك النور يقتنون نظـرة       .ويدركون احلياة األبدية احلقيقية   
  .مقدسة ا تصري عقوهلم شاخصة لكل ناحية

والضجر الشنيع الـذي     وإمهاهلم   احنالهلموأما الذين ألجل    
أدخله عليهم الشيطان فصاروا جهالء غـري طـائعني آلبـائهم           
الروحانيني بسبب القساوة واملقاومة اليت ألقاها فيهم بأفكـاره         
الشريرة فهم تلك السفينة اليت اصطدمت بصخرة عدم الطاعـة          
ونقب باطنها وضاعت مجيع الوسق اليت فيها وانكسر قلعها من          

وصادفهم جنون رديء وتشتيت عقل بسبب      الريح غري الطبيعي    
وثوب شيطان البطنة عليهم وحتريت عقوهلم وحظى م شيطان         
اد الباطل ونفخهم ومألهم ضاللة وأعمى عقوهلم بكل الظنون         

إم ملا  " الرديئة اليت للشيطان معلمهم مثلما قال بولس الرسول         
اء غـري   مل يعرفوا اهللا أسلم الرب للعقل الباطل ليصنعوا األشـي         
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  .أن أميتوا أعضاءكم اليت يف األرض الزنا وما تبقى

ي له أن يكفر بذاته ويهرب من كل هذه       الذي حيب ربنا ينبغ   
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 ووضع له   ،حب املسيح موت الصلب مع النسك يف مجيع املآكل        
 ألنه مل يبتعد عنها بالكمال ومل يـدن إليهـا           .قانوناً مبعرفة فيها  

بالكلية حىت بلغ املعرفة وأدرك احلكمة باملشورة ودبـر حياتـه           
انه مع بطنه وأقام حارساً على مجيع حواسـه         بالتجربة وجلم لس  

ووضع حداً للنوم الطبيعي وأحب السكون أكثر من كل شـيء           
وأكثر لذاته التواضع واحملقرة ليكون غري حمسوب وال معـروف          
ألن حب املسيح يوجد ذه األصول وباألكثر حب القريب ألن          

 وأحب سالمة نفسه واصـطلح مـع        .هذه جتذب له مراحم اهللا    
 }٢٣{

عدائه ذه الفضائل مع التصور الذي من داخل رتب كل          مجيع أ 
  . وطلب إىل اهللا بالصلوات فاستجاب له وأعطاه قوة.أيام حياته

إن كل من كان حريصاً نشيطاً يف سرية الرهبنة هذه هـو            
 ونظر  ،الذي قد حظى من السماء بالدعوة والوعد مبرياث البنني        

طاء كـل واحـد     نور جمد اهللا الذي جيود به على الرهبان النش        
حسب عمله ومقدار رتبة املعرفة اليت أدركها وأكثر من هـؤالء           
هم الذين يعملون الفضائل ويغصبون أنفسهم ألجل حمبة املسيح         

 ومن ذلك النور يقتنون نظـرة       .ويدركون احلياة األبدية احلقيقية   
  .مقدسة ا تصري عقوهلم شاخصة لكل ناحية

والضجر الشنيع الـذي     وإمهاهلم   احنالهلموأما الذين ألجل    
أدخله عليهم الشيطان فصاروا جهالء غـري طـائعني آلبـائهم           
الروحانيني بسبب القساوة واملقاومة اليت ألقاها فيهم بأفكـاره         
الشريرة فهم تلك السفينة اليت اصطدمت بصخرة عدم الطاعـة          
ونقب باطنها وضاعت مجيع الوسق اليت فيها وانكسر قلعها من          

وصادفهم جنون رديء وتشتيت عقل بسبب      الريح غري الطبيعي    
وثوب شيطان البطنة عليهم وحتريت عقوهلم وحظى م شيطان         
اد الباطل ونفخهم ومألهم ضاللة وأعمى عقوهلم بكل الظنون         

إم ملا  " الرديئة اليت للشيطان معلمهم مثلما قال بولس الرسول         
اء غـري   مل يعرفوا اهللا أسلم الرب للعقل الباطل ليصنعوا األشـي         



 }٢٤{

رو " ( الواجبة وهم مملوءون من كل إمث وزنا ومرارة وغري ذلك           
من أجل عدم طاعتـهم ملـشورة ووعـظ آبـائهم            ) ٢٨ :١

الروحانيني فلهذا جردم الشياطني من عمل الفضائل املقدسـة         
ومألم جبميع ما قاله بولس بأم ظنوا أنه من غـري حـب اهللا              

أخذوا لذوام الراحـة    وحفظ وصاياه يستطيعون أن يدركوا وي     
  .اإلهلية والفرح الذي يعطي املتوحدين من أجل عملهم النشيط

إن اجلبة السوداء والرأس احمللوق والقالية والصلبان احلمراء        
واأليقونات املذهبة واملكتبة املزينة ليست هي تدبري الرهبنة بـل          
األعمال النشيطة التعبة اليت تظهر أمثـار الروحـانيني للعمـال           

شطاء اليت هي اإلفرازات واألفهام املقدسة ووجدان احلكمـة         الن
واملعرفة اإلهلية من األعمال اليت تكون من حـب اهللا ومبـشورة        

  .الشيوخ
الراهب الشره الذي يريد أن يتدبر بشره البطن لن يدرك          
األمثار اليت يرجوها من عمله وال يذوق احلالوة اليت من العمل           

  .اإلهلي
يريد أن يسري مع زوابع وأمواج اـد        الراهب اجلاهل الذي    

الفارغ ويشتهي أن يدبر السفينة احلاملة الغىن املقدس إىل مينـاء           
الراحة اليت هي عدم التأمل وذلك بدون حمبة اهللا املقدسة وغلـوة            

 }٢٥{

احلب وحرارة األعمال الروحانية فإنه ال ميكن أن يسكن فيـه           
  . حكمتهاملسيح ويكون له إناءاً طاهراً ويظهر فيه إشراق

 ال النشيط حببه وحمبته هللا وبطول روحه وصربه        الراهب العم
 يـسري إىل    .يف العمل اإلهلي وموته كل يوم ألجل حب املسيح        

األمام يوماً بعد يوم ونعمة ربنا تساعده تلك اليت مـن أجلـها             
يعمل وعلى اتكال سيدنا جياهد فمن أجل مداومته واهتمامـه          

نة املقدسة اليت هي عـدم تـأمل        البد له أن يدخل إىل تلك املدي      
ال النشيط حافظ الوصايا واملهـتم بطاعـة         هذا هو العم   .العقل

سيدنا الذي قال من يهلك نفسه من أجلي ومن أجل بـشاريت            
  .جيدها للحياة الدائمة

   ال يقدر أن يقتين حكمة ومعرفـة       إن الذهن النشيط العم
 تلـك   يةباحلق بدوام اجتهاده يف الفضائل وحبه للوصايا اإلهل       

احلكمة اليت ا حيس وينظر القوة املقدسة اليت يف األفهام اإلهليـة       
ويتفطن بتحقيق بالقوة املقدسة جبميع الطبائع املعقولة واحملسوسة        
ويصعد إهلياً بالعقل اللطيف جبميع التاوريات اإلهلية اليت تظهـر          
عليه يف وقت الصالة مبسرة اهللا ومن هناك يبتلع مـن الفـرح             

إذ مبعونة سيدنا يرفعه إىل اهللا فوق مجيع حاسـة اآلالم           والراحة  
 ويسكنه يف امليناء اهلاديء الذي هو احملل املقدس الـذي           ،اهليولية

 ذلك املوضع الذي ال يعرف هو ذاته فيه من أجل           .هو عدم التأمل  



 }٢٤{

رو " ( الواجبة وهم مملوءون من كل إمث وزنا ومرارة وغري ذلك           
من أجل عدم طاعتـهم ملـشورة ووعـظ آبـائهم            ) ٢٨ :١

الروحانيني فلهذا جردم الشياطني من عمل الفضائل املقدسـة         
ومألم جبميع ما قاله بولس بأم ظنوا أنه من غـري حـب اهللا              

أخذوا لذوام الراحـة    وحفظ وصاياه يستطيعون أن يدركوا وي     
  .اإلهلية والفرح الذي يعطي املتوحدين من أجل عملهم النشيط

إن اجلبة السوداء والرأس احمللوق والقالية والصلبان احلمراء        
واأليقونات املذهبة واملكتبة املزينة ليست هي تدبري الرهبنة بـل          
األعمال النشيطة التعبة اليت تظهر أمثـار الروحـانيني للعمـال           

شطاء اليت هي اإلفرازات واألفهام املقدسة ووجدان احلكمـة         الن
واملعرفة اإلهلية من األعمال اليت تكون من حـب اهللا ومبـشورة        

  .الشيوخ
الراهب الشره الذي يريد أن يتدبر بشره البطن لن يدرك          
األمثار اليت يرجوها من عمله وال يذوق احلالوة اليت من العمل           

  .اإلهلي
يريد أن يسري مع زوابع وأمواج اـد        الراهب اجلاهل الذي    

الفارغ ويشتهي أن يدبر السفينة احلاملة الغىن املقدس إىل مينـاء           
الراحة اليت هي عدم التأمل وذلك بدون حمبة اهللا املقدسة وغلـوة            

 }٢٥{

احلب وحرارة األعمال الروحانية فإنه ال ميكن أن يسكن فيـه           
  . حكمتهاملسيح ويكون له إناءاً طاهراً ويظهر فيه إشراق

 ال النشيط حببه وحمبته هللا وبطول روحه وصربه        الراهب العم
 يـسري إىل    .يف العمل اإلهلي وموته كل يوم ألجل حب املسيح        

األمام يوماً بعد يوم ونعمة ربنا تساعده تلك اليت مـن أجلـها             
يعمل وعلى اتكال سيدنا جياهد فمن أجل مداومته واهتمامـه          

نة املقدسة اليت هي عـدم تـأمل        البد له أن يدخل إىل تلك املدي      
ال النشيط حافظ الوصايا واملهـتم بطاعـة         هذا هو العم   .العقل

سيدنا الذي قال من يهلك نفسه من أجلي ومن أجل بـشاريت            
  .جيدها للحياة الدائمة

   ال يقدر أن يقتين حكمة ومعرفـة       إن الذهن النشيط العم
 تلـك   يةباحلق بدوام اجتهاده يف الفضائل وحبه للوصايا اإلهل       

احلكمة اليت ا حيس وينظر القوة املقدسة اليت يف األفهام اإلهليـة       
ويتفطن بتحقيق بالقوة املقدسة جبميع الطبائع املعقولة واحملسوسة        
ويصعد إهلياً بالعقل اللطيف جبميع التاوريات اإلهلية اليت تظهـر          
عليه يف وقت الصالة مبسرة اهللا ومن هناك يبتلع مـن الفـرح             

إذ مبعونة سيدنا يرفعه إىل اهللا فوق مجيع حاسـة اآلالم           والراحة  
 ويسكنه يف امليناء اهلاديء الذي هو احملل املقدس الـذي           ،اهليولية

 ذلك املوضع الذي ال يعرف هو ذاته فيه من أجل           .هو عدم التأمل  



 }٢٦{

 ومن ههنا يبدأ    .الذهول بواسطة االنتقال العجيب الذي يكون له      
من حتايالت وتراكيب الشياطني    أن يكون شجاعاً وغري مغلوب      

الذين يتماكرون لكي يصطادوا ويهلكوا بتاوريـام العقـول         
البلهاء واألذهان الساذجة لكي ويقبلوها من التـدبري احلقيقـي          

 وبعد هذا يعطي هلم إفـراز  .واملعرفة املقدسة اليت هي حياة األبد    
 بعد ذلك يف التنقل بسرعة وبدهـشة        ئاألرواح املضادة مث تبتد   

 كل هذه األمور تتولد من الضيقات       .تداخل يف األسرار املقدسة   ت
   .اليت ألجل املسيح هذا هو عربون الصديقني

ليس أحد يضع يـده علـى احملـراث          " قد علمنا ربنا أنه   
فكـل   ) ٦٢ :٩لـو   " ( ويلتفت إىل الوراء يصلح مللكوت اهللا    

ها ما  األفكار احلادثة جتذب العقل فمنها ما جيذبه إىل األمام ومن         
 فاليت ترد عقل املتوحد إىل الوراء تسمى هادمة         .جيذبه إىل اخللف  

فينبغي لنـا أن     .أما اليت جتذبه إىل األمام فتدعى نافعة ومعضدة       
نفرز بني األفكار املالئكية واليت تكون من الطبع واليت مـن           

 .حيل ومكر الشياطني تلك اليت توسوس ا يف آذان الـنفس          
سن أولئك الذين قد نقوا قلـوم مـن         وحيظي ذا اإلفراز احل   

 الذي بـشروره    ،احلسد واحلقد والغضب الذي هو خبار اخلطية      
 فالذين عملوا الفضائل هربوا من كل عمـل         .يعمي عيين النفس  

املضاد الذي هو حمبة أهوية اجلسد وكل ضد موضوع بـاآلالم           
اهليولية وأدركوا الذكاوة مع نقاء القلب وبواسطة التواضع اقتنوا         

 }٢٧{

احملبة ااملقدسة اإلهلية تلك اليت فعلوها مع أقارم ألنـه بفعـل            
الرمحة اليت صنعوها مع كل أحد بسبب اتضاعهم وجدوا واقتنوا          

  .ألنفسهم الرمحة
فاذكروا أيضاً التاوريا اليت هي النظرة املقدسة واقتنوا بالعمل         
واالجتهاد اإلرادي الذي به صهروا مجيع حواسـهم الداخليـة          

 ألن كل من له عني نقيـة ال ينظـر           ، مبعرفة عظيمة  واخلارجية
 أولئك الذين اشتاقوا وأحبـوا جمـد اهللا وأشـرق يف            .الشرور

وجوههم كالشمس يف وجه األرض بواسطة الصوم والتورع يف         
 ألم أضنكوا أجسادهم باجلوع والعطش ومجيع أعمال        .املآكل

 مجيـع   النسك ومنواً بتربية تدابري الوحدة وابعدوا عن ضمائرهم       
خرافة وعسف اهلراطقة واعترفوا باعتراف البيعة املستقيم الـيت         

 وابتعدوا عن مجيـع     ،ثبتها آباؤنا الثالمثائة والثمانية عشر بنيقية     
الكالم والفحص وجريان اادلة وجنوا ذا من الغضب والبغضة         

  . هذا هو العمل الذي يطهر النفس واجلسد.ومن حرا
والصوم والصالة إخـوة حمبوبـون      إين أقول أيضاً أن احلب      

وأوالد ألم واحدة مقدسة اليت هي املعرفة الـيت تتجمـع مـن             
 هذه مجيعهـا    .األعمال الروحانية اليت تكون ألجل حب املسيح      

يعدها لنا الصوم املقدس والنسك والسهر واخلدمـة والـصالة          
الدائمة والقراءة واملفاوضة فيها مع اهلذيذ الروحاين وحـب اهللا          



 }٢٦{

 ومن ههنا يبدأ    .الذهول بواسطة االنتقال العجيب الذي يكون له      
من حتايالت وتراكيب الشياطني    أن يكون شجاعاً وغري مغلوب      

الذين يتماكرون لكي يصطادوا ويهلكوا بتاوريـام العقـول         
البلهاء واألذهان الساذجة لكي ويقبلوها من التـدبري احلقيقـي          

 وبعد هذا يعطي هلم إفـراز  .واملعرفة املقدسة اليت هي حياة األبد    
 بعد ذلك يف التنقل بسرعة وبدهـشة        ئاألرواح املضادة مث تبتد   

 كل هذه األمور تتولد من الضيقات       .تداخل يف األسرار املقدسة   ت
   .اليت ألجل املسيح هذا هو عربون الصديقني

ليس أحد يضع يـده علـى احملـراث          " قد علمنا ربنا أنه   
فكـل   ) ٦٢ :٩لـو   " ( ويلتفت إىل الوراء يصلح مللكوت اهللا    

ها ما  األفكار احلادثة جتذب العقل فمنها ما جيذبه إىل األمام ومن         
 فاليت ترد عقل املتوحد إىل الوراء تسمى هادمة         .جيذبه إىل اخللف  

فينبغي لنـا أن     .أما اليت جتذبه إىل األمام فتدعى نافعة ومعضدة       
نفرز بني األفكار املالئكية واليت تكون من الطبع واليت مـن           

 .حيل ومكر الشياطني تلك اليت توسوس ا يف آذان الـنفس          
سن أولئك الذين قد نقوا قلـوم مـن         وحيظي ذا اإلفراز احل   

 الذي بـشروره    ،احلسد واحلقد والغضب الذي هو خبار اخلطية      
 فالذين عملوا الفضائل هربوا من كل عمـل         .يعمي عيين النفس  

املضاد الذي هو حمبة أهوية اجلسد وكل ضد موضوع بـاآلالم           
اهليولية وأدركوا الذكاوة مع نقاء القلب وبواسطة التواضع اقتنوا         

 }٢٧{

احملبة ااملقدسة اإلهلية تلك اليت فعلوها مع أقارم ألنـه بفعـل            
الرمحة اليت صنعوها مع كل أحد بسبب اتضاعهم وجدوا واقتنوا          

  .ألنفسهم الرمحة
فاذكروا أيضاً التاوريا اليت هي النظرة املقدسة واقتنوا بالعمل         
واالجتهاد اإلرادي الذي به صهروا مجيع حواسـهم الداخليـة          

 ألن كل من له عني نقيـة ال ينظـر           ، مبعرفة عظيمة  واخلارجية
 أولئك الذين اشتاقوا وأحبـوا جمـد اهللا وأشـرق يف            .الشرور

وجوههم كالشمس يف وجه األرض بواسطة الصوم والتورع يف         
 ألم أضنكوا أجسادهم باجلوع والعطش ومجيع أعمال        .املآكل

 مجيـع   النسك ومنواً بتربية تدابري الوحدة وابعدوا عن ضمائرهم       
خرافة وعسف اهلراطقة واعترفوا باعتراف البيعة املستقيم الـيت         

 وابتعدوا عن مجيـع     ،ثبتها آباؤنا الثالمثائة والثمانية عشر بنيقية     
الكالم والفحص وجريان اادلة وجنوا ذا من الغضب والبغضة         

  . هذا هو العمل الذي يطهر النفس واجلسد.ومن حرا
والصوم والصالة إخـوة حمبوبـون      إين أقول أيضاً أن احلب      

وأوالد ألم واحدة مقدسة اليت هي املعرفة الـيت تتجمـع مـن             
 هذه مجيعهـا    .األعمال الروحانية اليت تكون ألجل حب املسيح      

يعدها لنا الصوم املقدس والنسك والسهر واخلدمـة والـصالة          
الدائمة والقراءة واملفاوضة فيها مع اهلذيذ الروحاين وحـب اهللا          



 }٢٨{

ن احلقيقي به والتجرد واالتضاع والصرب واملسكنة واهلدوء        واإلميا
والبشاشة مع الطاعة واملساملة وطول الروح حفظ أمور أخـرى          

 هذه هي األمهات اليت تلد النور الكثري احملاسن         .داخلة وخارجة 
يف أعينهم لينظروا به مجيع اخلالئق العالية والـسفلية ويعرفـوا           

  .ادير األحكام فيهاويفهموا مجيع الطقوس والرتب ومق
    لبـك أن   قال بالفضائل وتقول يف     ال جتنب أيها الراهب العم

 أن  اعلـم هوذا   .أعدائي قد صادوين صيداً مثل العصفور جماناً      
غلبة يسوع معك يف كل حني واصرخ بالفرح وقـل الـرب            

 اقرع باب حتننه فيجيبك سريعاً ورد وأطلـب         .عوين ممن أخاف  
 وال تقـل    .مبرامحه أضعافاً كثرية  منه سؤالك بإميان وهو يعطيك      

 أنظر وتفرس جمد آبائنا واعلم أم عملوا        .إين ال أستطيع العمل   
 فإم كـانوا    .وجنوا أمثار الغلبة باألمور اليت ذكرا لك مجيعها       

عاملني ذه الثالثة فضائل مجيع أيامهم متفاوضـني مفاوضـة          
 مالـصو  و احلـب  وأقول هذا عـن      .روحانية يف الليل والنهار   

 ألم حتكموا وعرفوا بالتحقيق أن هذه هي اليت تنقـي           الصالةو
اجلسد وتلطف غالظته وتنقي العقل من الصدأ الـذي حيجـب           

 تلك اليت تقف مانعاً له خليبته وعماه عـن النظـرة       .على وجهه 
  .املقدسة اإلهلية

 }٢٩{

إن آبائنا احملقني الروحانيني قد وضعوا اإلرادة امليالة يف كل          
احي على الصخرة الثابتة اليت هي وصايا سـيدنا         حني لسائر النو  

 ومجيع اآلالم الطبيعية الـيت تقفـز        .ومل جيعلوا اإلرادة مائلة قط    
كالعجول وترقص يف اجلسد وتشتهي جداً أن تثب يف أبـواب           

 هذه  .طبيعتنا وخترج حسب إرادا وتصنع الشيء املخصوص ا       
دية الـيت هلـم     أيضاً رتبها آباؤنا مع مجيع األفعال الشريرة الض       

وأسلموها للضمري احلكيم ليدبرها حىت بلغت مجيعها إىل ترتيب         
 ألن نـري    .طبيعتنا وصنعت منافع كثرية حسب إرادة الفالح ا       

هذا الفالح يا إخويت هو طيب مثلما قال هو أن نـريي هـني              
   .ومحلي خفيف

الذي يكد به هؤالء الفالحون القديسون هو       ) ١(ن الناف   إ
سة املركبة من ثالث فضائل إهلية هي احملبة والـصوم          املعرفة املقد 
 والطريق الذي به يسري هذا      . أو اإلميان والرجاء واحملبة    .والصالة

احملراث لشق األرض هو التواضع احملبوب عند اهللا هـذا الـذي            
يرتعب منه مجيع صفوف الشياطني تلك الفضيلة اليت مل تستطع          

  .الشياطني أن تدخل حتتها

                                                           

  .الناف جزء احملراث الذي يوضع على عنق الثور )١(



 }٢٨{

ن احلقيقي به والتجرد واالتضاع والصرب واملسكنة واهلدوء        واإلميا
والبشاشة مع الطاعة واملساملة وطول الروح حفظ أمور أخـرى          

 هذه هي األمهات اليت تلد النور الكثري احملاسن         .داخلة وخارجة 
يف أعينهم لينظروا به مجيع اخلالئق العالية والـسفلية ويعرفـوا           

  .ادير األحكام فيهاويفهموا مجيع الطقوس والرتب ومق
    لبـك أن   قال بالفضائل وتقول يف     ال جتنب أيها الراهب العم

 أن  اعلـم هوذا   .أعدائي قد صادوين صيداً مثل العصفور جماناً      
غلبة يسوع معك يف كل حني واصرخ بالفرح وقـل الـرب            

 اقرع باب حتننه فيجيبك سريعاً ورد وأطلـب         .عوين ممن أخاف  
 وال تقـل    .مبرامحه أضعافاً كثرية  منه سؤالك بإميان وهو يعطيك      

 أنظر وتفرس جمد آبائنا واعلم أم عملوا        .إين ال أستطيع العمل   
 فإم كـانوا    .وجنوا أمثار الغلبة باألمور اليت ذكرا لك مجيعها       

عاملني ذه الثالثة فضائل مجيع أيامهم متفاوضـني مفاوضـة          
 مالـصو  و احلـب  وأقول هذا عـن      .روحانية يف الليل والنهار   

 ألم حتكموا وعرفوا بالتحقيق أن هذه هي اليت تنقـي           الصالةو
اجلسد وتلطف غالظته وتنقي العقل من الصدأ الـذي حيجـب           

 تلك اليت تقف مانعاً له خليبته وعماه عـن النظـرة       .على وجهه 
  .املقدسة اإلهلية

 }٢٩{

إن آبائنا احملقني الروحانيني قد وضعوا اإلرادة امليالة يف كل          
احي على الصخرة الثابتة اليت هي وصايا سـيدنا         حني لسائر النو  

 ومجيع اآلالم الطبيعية الـيت تقفـز        .ومل جيعلوا اإلرادة مائلة قط    
كالعجول وترقص يف اجلسد وتشتهي جداً أن تثب يف أبـواب           

 هذه  .طبيعتنا وخترج حسب إرادا وتصنع الشيء املخصوص ا       
دية الـيت هلـم     أيضاً رتبها آباؤنا مع مجيع األفعال الشريرة الض       

وأسلموها للضمري احلكيم ليدبرها حىت بلغت مجيعها إىل ترتيب         
 ألن نـري    .طبيعتنا وصنعت منافع كثرية حسب إرادة الفالح ا       

هذا الفالح يا إخويت هو طيب مثلما قال هو أن نـريي هـني              
   .ومحلي خفيف

الذي يكد به هؤالء الفالحون القديسون هو       ) ١(ن الناف   إ
سة املركبة من ثالث فضائل إهلية هي احملبة والـصوم          املعرفة املقد 
 والطريق الذي به يسري هذا      . أو اإلميان والرجاء واحملبة    .والصالة

احملراث لشق األرض هو التواضع احملبوب عند اهللا هـذا الـذي            
يرتعب منه مجيع صفوف الشياطني تلك الفضيلة اليت مل تستطع          

  .الشياطني أن تدخل حتتها

                                                           

  .الناف جزء احملراث الذي يوضع على عنق الثور )١(



 }٣٠{

القلب والبذار هي الفضائل وإمثـار هـذا   إن األرض هي  
 هذا هو الذي قال     الزرع الروحاين هي احلكمة واملعرفة والفهم     

  .عنه سيدنا إنه صنع أمثاراً واحد مائة وواحد ستني وواحد ثالثني
   الون يف األعمال املستقيمة إنه كما      قال آباؤنا القديسون العم

يضاً النشطون  أن السكر باخلمر خيرج اإلنسان عن طبعه هكذا أ        
وحافظو الوصايا اإلهلية السكر حبب ربنا يسوع املسيح جيعلـهم          

 فاحملبة ترفعهم روحياً وتنقلهم نقـالت عجيبـة         ،فوق طبيعتهم 
 ألن  .جبميع أجزاء النفس وحترك فيهم حركات مقدسـة إهليـة         

السكر الذي من حب سيدنا يصنع نقاء القلب ويعطي النظـرة           
  .اإلهلية يف التاوريا املقدسة

ذا احلب جسراً آباؤنا على مجيع قوة األركون بسبب القوة          
 وبه أيضاً تقووا على اآلالم      ، من عمل الفضائل اإلهلية    اقتنوهااليت  

الطبيعية اليت جيلبها الشياطني بصنائعهم الرديئة وفنـون حيلـهم          
اآلالم الطبيعيـة قـوة ليحاربونـا         إذ يأخذون من هذه    ،املريرة

واألشكال اليت يصوروا أمامنا    ) ١(الفنطسة  ويقاتلونا يف النوم ب   
 إذ تنظر الشياطني إىل     ،وحيركون ضمائرنا للميل إىل جناسة اآلالم     
  .احلركات الطبيعية وتأخذ منها مادة للتضليل

                                                           

  .أحالم الليل الشهوانية أو االستحالم )١(
 }٣١{

إن أفكار الزنا اليت تكون من الشياطني حترك الـضمري إىل           
اآلالم وهي ال تصلح لصنعة الشياطني فقط بل جتلب التجديف          

 وهناك وقت فيه تتسلط أيضاً      .ذمر والغضب والسخط أيضاً   والت
 ،األشكال وتفسد كثريين باألسباب العارضة اليت من هذه اآلالم        

وإن كان أحياناً الواقعون حتت هذه اآلالم مل يفسدوا ومل يهلكوا           
لكن حيدث هلم أذى يف عقوهلم وال يستطيعون أن ينجحـوا يف            

فقة معهـا بـسبب ـاوم    عمل املعرفة وذلك ألم اقتنوا موا  
وغفلتهم ألن إرادة اجلسد والنفس هي ضابطة للراحة والـضنك   

  .ينأاجلزهلذين 
فإن وافقت إرادة اإلنسان احلركات الطبيعية املوضـوعة يف         

 .من يف هذه األرض   ألخلقته األوىل ألجل تربيته ميلك السالم وا      
عـاً  وإن اختار احلركات الضدية اليت ترشد إىل خارج الطبيعة تب         

  .ملشيئته فإنه حيصل على كل اخلسائر ألنه هو الذي صنعها لنفسه
ليس معىن ذلك أن لإلرادة سلطاناً على احلركـات املتأملـة           
وغري املتأملة حىت أا إذا شاء اإلنسان تتحـرك وإذا مل يـشأ ال              

 بل أن اإلرادة هلا السلطان على كل حركة حتـدث أن            .تتحرك
لى حركات الطبع فإن الشخص ال       وأما ع  .تكملها أو ال تكملها   

ميلك سلطاناً أعين االختيار بني حتريكها أو عدم حتريكها بإرادته          
ألن هناك من يقول أن اآلالم حترك الضمري لكي يصعد منـاظر            



 }٣٠{

القلب والبذار هي الفضائل وإمثـار هـذا   إن األرض هي  
 هذا هو الذي قال     الزرع الروحاين هي احلكمة واملعرفة والفهم     

  .عنه سيدنا إنه صنع أمثاراً واحد مائة وواحد ستني وواحد ثالثني
   الون يف األعمال املستقيمة إنه كما      قال آباؤنا القديسون العم

يضاً النشطون  أن السكر باخلمر خيرج اإلنسان عن طبعه هكذا أ        
وحافظو الوصايا اإلهلية السكر حبب ربنا يسوع املسيح جيعلـهم          

 فاحملبة ترفعهم روحياً وتنقلهم نقـالت عجيبـة         ،فوق طبيعتهم 
 ألن  .جبميع أجزاء النفس وحترك فيهم حركات مقدسـة إهليـة         

السكر الذي من حب سيدنا يصنع نقاء القلب ويعطي النظـرة           
  .اإلهلية يف التاوريا املقدسة

ذا احلب جسراً آباؤنا على مجيع قوة األركون بسبب القوة          
 وبه أيضاً تقووا على اآلالم      ، من عمل الفضائل اإلهلية    اقتنوهااليت  

الطبيعية اليت جيلبها الشياطني بصنائعهم الرديئة وفنـون حيلـهم          
اآلالم الطبيعيـة قـوة ليحاربونـا         إذ يأخذون من هذه    ،املريرة

واألشكال اليت يصوروا أمامنا    ) ١(الفنطسة  ويقاتلونا يف النوم ب   
 إذ تنظر الشياطني إىل     ،وحيركون ضمائرنا للميل إىل جناسة اآلالم     
  .احلركات الطبيعية وتأخذ منها مادة للتضليل

                                                           

  .أحالم الليل الشهوانية أو االستحالم )١(
 }٣١{

إن أفكار الزنا اليت تكون من الشياطني حترك الـضمري إىل           
اآلالم وهي ال تصلح لصنعة الشياطني فقط بل جتلب التجديف          

 وهناك وقت فيه تتسلط أيضاً      .ذمر والغضب والسخط أيضاً   والت
 ،األشكال وتفسد كثريين باألسباب العارضة اليت من هذه اآلالم        

وإن كان أحياناً الواقعون حتت هذه اآلالم مل يفسدوا ومل يهلكوا           
لكن حيدث هلم أذى يف عقوهلم وال يستطيعون أن ينجحـوا يف            

فقة معهـا بـسبب ـاوم    عمل املعرفة وذلك ألم اقتنوا موا  
وغفلتهم ألن إرادة اجلسد والنفس هي ضابطة للراحة والـضنك   

  .ينأاجلزهلذين 
فإن وافقت إرادة اإلنسان احلركات الطبيعية املوضـوعة يف         

 .من يف هذه األرض   ألخلقته األوىل ألجل تربيته ميلك السالم وا      
عـاً  وإن اختار احلركات الضدية اليت ترشد إىل خارج الطبيعة تب         

  .ملشيئته فإنه حيصل على كل اخلسائر ألنه هو الذي صنعها لنفسه
ليس معىن ذلك أن لإلرادة سلطاناً على احلركـات املتأملـة           
وغري املتأملة حىت أا إذا شاء اإلنسان تتحـرك وإذا مل يـشأ ال              

 بل أن اإلرادة هلا السلطان على كل حركة حتـدث أن            .تتحرك
لى حركات الطبع فإن الشخص ال       وأما ع  .تكملها أو ال تكملها   

ميلك سلطاناً أعين االختيار بني حتريكها أو عدم حتريكها بإرادته          
ألن هناك من يقول أن اآلالم حترك الضمري لكي يصعد منـاظر            



 }٣٢{

 وأما حنن فنقول أنه ليس للضمري       .وتصورات مرتسمة بأشكاهلا  
سلطان على اآلالم الطبيعية لكي حيركها بل أن الطبع هو الذي           
له هذا السلطان على هذه احلركة حسب تقديسه وترتيب خالقه          

أما احلركات غري الطبيعية اليت مل تقنت قداسة        .منذ خلقته األوىل  
يف طبعها فليس للضمري سلطان على حتريكها وليست له اإلرادة          
أن يبطلها وهي اليت يكمل ا فعل اخلطية وحتـدر الطبـع إىل             

بيعية هي اليت اقتنت قداسة منذ      الفساد السفلي بينما احلركة الط    
اخللقة األوىل وهي تسمو بالطبع إىل الكمـال فتحريـك اآلالم           
للضمري إمنا يكون بالتصور والرسوم وباهلذيذ ا واملفاوضة معها         
يقتين هلا جتسماً ويسكب فيها قوة ويسلمها ليد اإلرادة وحـىت           

ع على هذا التركيب للمشيئة سلطان إن أراد ظهرت وأعلنت مجي         
 وإن اشتهى قطعها وأبطل كل أفعاهلا فلإلرادة سلطان على          أفعاهلا

  .مثل هذه اآلالم
إن هناك أسباباً أخرى للضمري واملشيئة أنه لـيس حـسب           
اختيارها تصعد وهذا حيدث من قتال الشياطني وجهادها مـع          
الرهبان فالشخص احملارب هكذا حيتر بالغضب وال حيس ويلبس         

يقهر من أمل الزنا وال يستطيع الضمري       الكآبة وال يعرف خربها و    
ذي يقـرأ   لأن يبطله وهذه كلها إمنا هي قتاالت من الشياطني فا         

فليفهم أن يد الرب قتلت أبكار املصريني وميينه جنت إسـرائيل           
   .وعتقته من عبودية املصريني

 }٣٣{

 الذي تريـد أن تـدرك       ئال تسرع إىل املالمات أيها القار     
ل اقتف بكـل قلبـك خطـوات        إفرازات املعرفة من قراءتك ب    

  .الصلوات املتضعة وهي تفتح لك باب املعرفة
إن آباءنا القديسني الروحانيني قاتلوا الشياطني بسالح اليمني        
والشمال وألجل طيبهم وهدوئهم اخضعوا واربطوا كل وحشية        
هذا الشيء الذي من املضاد ذلك الذي سكب على طبعنا مجيع           

ا وألجل ظهور سيدنا واحتـاده      الشرور اليت ضبطنا ا بشهواتن    
بطبيعتنا ذلك السر الذي يفوق الوصف حصلت خريات ال ينطق          

 نور مقدس وأسرار ممجدة ظهرت لنا تلك األشياء اليت هي           .ا
 فرمحته األوىل ليست من أجل استحقاقنا والثانيـة         .فوق الطبع 

أيضاً ليست ألجل جمازاة صالح فعلنا بل أن األوىل من أجـل             
ه شفق على فسادنا باخلطية وخضوعنا لعبودية املوت        مرامحه ألن 

والشيطان والثانية هي كرامة صورته وشبهه ألنه أعطى كرامـة          
  . عظمته احملبوبالسم

لنحرص يا إخويت على عمل الوصايا ونسري يف آثار آبائنا          
    ده على األعمال الصاحلة   ونغضب أنفسنا وخنضع ضمرينا ونعو 

 واحفظـوا   .فيه النور املقـدس   ليظهر له طريق اخلالص املشرق      
حتذيرايت ألا وصايا املسيح وأكمنته واحترسـوا مـن فخـاخ          
الشيطان وكميناته اليت يصنعها يف سبلنا ولندع مراحم ربنا كل          
يوم وكل حني لتعضيدنا وهو جييزنا برمحته فوق مجيع فخـاخ           

كمل وصاياه املقدسة الذي له اـد إىل        نقوينا حىت   يالشيطان و 
  .منياألبد آ



 }٣٢{

 وأما حنن فنقول أنه ليس للضمري       .وتصورات مرتسمة بأشكاهلا  
سلطان على اآلالم الطبيعية لكي حيركها بل أن الطبع هو الذي           
له هذا السلطان على هذه احلركة حسب تقديسه وترتيب خالقه          

أما احلركات غري الطبيعية اليت مل تقنت قداسة        .منذ خلقته األوىل  
يف طبعها فليس للضمري سلطان على حتريكها وليست له اإلرادة          
أن يبطلها وهي اليت يكمل ا فعل اخلطية وحتـدر الطبـع إىل             

بيعية هي اليت اقتنت قداسة منذ      الفساد السفلي بينما احلركة الط    
اخللقة األوىل وهي تسمو بالطبع إىل الكمـال فتحريـك اآلالم           
للضمري إمنا يكون بالتصور والرسوم وباهلذيذ ا واملفاوضة معها         
يقتين هلا جتسماً ويسكب فيها قوة ويسلمها ليد اإلرادة وحـىت           

ع على هذا التركيب للمشيئة سلطان إن أراد ظهرت وأعلنت مجي         
 وإن اشتهى قطعها وأبطل كل أفعاهلا فلإلرادة سلطان على          أفعاهلا

  .مثل هذه اآلالم
إن هناك أسباباً أخرى للضمري واملشيئة أنه لـيس حـسب           
اختيارها تصعد وهذا حيدث من قتال الشياطني وجهادها مـع          
الرهبان فالشخص احملارب هكذا حيتر بالغضب وال حيس ويلبس         

يقهر من أمل الزنا وال يستطيع الضمري       الكآبة وال يعرف خربها و    
ذي يقـرأ   لأن يبطله وهذه كلها إمنا هي قتاالت من الشياطني فا         

فليفهم أن يد الرب قتلت أبكار املصريني وميينه جنت إسـرائيل           
   .وعتقته من عبودية املصريني

 }٣٣{

 الذي تريـد أن تـدرك       ئال تسرع إىل املالمات أيها القار     
ل اقتف بكـل قلبـك خطـوات        إفرازات املعرفة من قراءتك ب    

  .الصلوات املتضعة وهي تفتح لك باب املعرفة
إن آباءنا القديسني الروحانيني قاتلوا الشياطني بسالح اليمني        
والشمال وألجل طيبهم وهدوئهم اخضعوا واربطوا كل وحشية        
هذا الشيء الذي من املضاد ذلك الذي سكب على طبعنا مجيع           

ا وألجل ظهور سيدنا واحتـاده      الشرور اليت ضبطنا ا بشهواتن    
بطبيعتنا ذلك السر الذي يفوق الوصف حصلت خريات ال ينطق          

 نور مقدس وأسرار ممجدة ظهرت لنا تلك األشياء اليت هي           .ا
 فرمحته األوىل ليست من أجل استحقاقنا والثانيـة         .فوق الطبع 

أيضاً ليست ألجل جمازاة صالح فعلنا بل أن األوىل من أجـل             
ه شفق على فسادنا باخلطية وخضوعنا لعبودية املوت        مرامحه ألن 

والشيطان والثانية هي كرامة صورته وشبهه ألنه أعطى كرامـة          
  . عظمته احملبوبالسم

لنحرص يا إخويت على عمل الوصايا ونسري يف آثار آبائنا          
    ده على األعمال الصاحلة   ونغضب أنفسنا وخنضع ضمرينا ونعو 

 واحفظـوا   .فيه النور املقـدس   ليظهر له طريق اخلالص املشرق      
حتذيرايت ألا وصايا املسيح وأكمنته واحترسـوا مـن فخـاخ          
الشيطان وكميناته اليت يصنعها يف سبلنا ولندع مراحم ربنا كل          
يوم وكل حني لتعضيدنا وهو جييزنا برمحته فوق مجيع فخـاخ           

كمل وصاياه املقدسة الذي له اـد إىل        نقوينا حىت   يالشيطان و 
  .منياألبد آ



 }٣٤{

…bÛa@Šàî½a@IQH@ @
للقديس غريغوريوس إىل اإلخـوة     
الغرباء الذين يـسعون إىل رئاسـة       
اامع وأي مضرات وخـسارات     

 .تالقيهم من عدم معرفتهم
املعرفة الذين من أجل اد الفـارغ        املدبرون اجلهال عدميو  

 ،احلاصل من الناس يهلكون أنفسهم وأنفس إخوم الذين معهم        
 أولئـك   ،حمبة الرئاسة ال يشفقون على نفوسهم     الذين من أجل    

 ينادون بـاحلق    ،بزي احلق وهم بالزور متقلبني بأفعاهلم السمجة      
 وهذه الشرور مجيعها يزرعها الكذب الذي       ،قلبهم يركب الزور  

 أصول تنبت من كرب البطن وحمبـة        ةالثالث هذه   .هو عدم املعرفة  
قلناها مثار العلقم    أصول اليت    ةالثالثالفضة ومن اد الباطل هذه      

وهي كاملر يف مذاق آكليها وأعىن ذا الكالم أولئـك الـذين            
يشتهون الرئاسات ويسعون إليها الذين لبسوا هذا اإلسكيم ومن         
رخاوم أحبوا دسم النفوس فليحذر هـؤالء مـن املـضرات           
واخلسارة املوضوعة أمامهم إن مل يتـدبروا حـسب حقـوق           

  .اإلسكيم وواجبات الرئاسة
                                                           

تركنا األجزاء املنقولة من امليمر اخلامس لتعلقهـا مبواضـيع سـبق             )١(
  .يف كتاب اآلباء احلاذقنيشرحها يف ميامر أخرى مل ترد 

 }٣٥{

 رئيس الدير ينبغي أن ينفع بتقواه مجيع إخـوة امـع            ألن
 وتكون نفسه متيقظة حريصة بكـل       ،فيتشبهوا بتدابريه احلسنة  

  .التدابري املرضية هللا
وليجذب إخوته إليه مبحبة فيطيعه كل تالميـذه حبـب اهللا           

 ويكون عادالً حريصاً    .ألجل معرفته وتواضعه وخمافة اهللا اليت فيه      
 نفوس إخوته ومن كل قلبه يصرب على ثقل         متيقظاً ألجل خالص  

  .الكالم
ليكن خمترباً فطناً باألوقات واألحيان اليت يليق أن يوزع فيها          

 ألن ههنا يكمن الـشيطان ليهلـك        ،أعمال اإلخوة ووظائفهم  
 ألن هناك إخوة أدركهـم شـيطان الـضجر          ،نفوس الرهبان 

 عن   يشتهون كثرة السفر يف الطريق فيعوقهم الشيطان       .والبطالة
 ومثة إخوة يقاتلـهم     .عمل الفضائل اليت ألجل خالص نفوسهم     

الزىن وهؤالء ما ينبغي هلم أن خيرجوا من امع يف وقت يـشتد             
 ومثة إخوة مقاتلني بالغضب من صـعوبة        .فيه عليهم هذا القتال   

 وهؤالء باهتمام عظيم وباتضاع ينبغي      ،احلرب اليت يتعرضون هلا   
 وبعد  . حىت تزول أوقات احلروب    ةتأن يتدبروا من الرئيس والربي    

 ألنه ينبغي أن يبطل عمل أو       .ذلك يوزع اإلخوة يف أعمال الدير     
 هذه التحذيرات وهـذه     .نفس األخ  عمالن أو أكثر وال لك    

 ينبغي أن حيفظها رئيس الـدير بـاحتراس         واألرباحاخلسارات  



 }٣٤{

…bÛa@Šàî½a@IQH@ @
للقديس غريغوريوس إىل اإلخـوة     
الغرباء الذين يـسعون إىل رئاسـة       
اامع وأي مضرات وخـسارات     

 .تالقيهم من عدم معرفتهم
املعرفة الذين من أجل اد الفـارغ        املدبرون اجلهال عدميو  

 ،احلاصل من الناس يهلكون أنفسهم وأنفس إخوم الذين معهم        
 أولئـك   ،حمبة الرئاسة ال يشفقون على نفوسهم     الذين من أجل    

 ينادون بـاحلق    ،بزي احلق وهم بالزور متقلبني بأفعاهلم السمجة      
 وهذه الشرور مجيعها يزرعها الكذب الذي       ،قلبهم يركب الزور  

 أصول تنبت من كرب البطن وحمبـة        ةالثالث هذه   .هو عدم املعرفة  
قلناها مثار العلقم    أصول اليت    ةالثالثالفضة ومن اد الباطل هذه      

وهي كاملر يف مذاق آكليها وأعىن ذا الكالم أولئـك الـذين            
يشتهون الرئاسات ويسعون إليها الذين لبسوا هذا اإلسكيم ومن         
رخاوم أحبوا دسم النفوس فليحذر هـؤالء مـن املـضرات           
واخلسارة املوضوعة أمامهم إن مل يتـدبروا حـسب حقـوق           

  .اإلسكيم وواجبات الرئاسة
                                                           

تركنا األجزاء املنقولة من امليمر اخلامس لتعلقهـا مبواضـيع سـبق             )١(
  .يف كتاب اآلباء احلاذقنيشرحها يف ميامر أخرى مل ترد 

 }٣٥{

 رئيس الدير ينبغي أن ينفع بتقواه مجيع إخـوة امـع            ألن
 وتكون نفسه متيقظة حريصة بكـل       ،فيتشبهوا بتدابريه احلسنة  

  .التدابري املرضية هللا
وليجذب إخوته إليه مبحبة فيطيعه كل تالميـذه حبـب اهللا           

 ويكون عادالً حريصاً    .ألجل معرفته وتواضعه وخمافة اهللا اليت فيه      
 نفوس إخوته ومن كل قلبه يصرب على ثقل         متيقظاً ألجل خالص  

  .الكالم
ليكن خمترباً فطناً باألوقات واألحيان اليت يليق أن يوزع فيها          

 ألن ههنا يكمن الـشيطان ليهلـك        ،أعمال اإلخوة ووظائفهم  
 ألن هناك إخوة أدركهـم شـيطان الـضجر          ،نفوس الرهبان 

 عن   يشتهون كثرة السفر يف الطريق فيعوقهم الشيطان       .والبطالة
 ومثة إخوة يقاتلـهم     .عمل الفضائل اليت ألجل خالص نفوسهم     

الزىن وهؤالء ما ينبغي هلم أن خيرجوا من امع يف وقت يـشتد             
 ومثة إخوة مقاتلني بالغضب من صـعوبة        .فيه عليهم هذا القتال   

 وهؤالء باهتمام عظيم وباتضاع ينبغي      ،احلرب اليت يتعرضون هلا   
 وبعد  . حىت تزول أوقات احلروب    ةتأن يتدبروا من الرئيس والربي    

 ألنه ينبغي أن يبطل عمل أو       .ذلك يوزع اإلخوة يف أعمال الدير     
 هذه التحذيرات وهـذه     .نفس األخ  عمالن أو أكثر وال لك    

 ينبغي أن حيفظها رئيس الـدير بـاحتراس         واألرباحاخلسارات  



 }٣٦{

 وال يصري سبباً لنقل أحد اإلخوة من الدير كلمـا           .عظيم وخربة 
 وال ينبغي أن يطرد أخاً من الدير ألجل ذنب أو ذنبني أو             .أمكن
 إما مـن    ، وال تبق زلة األخ بال تعديل      . بل يعتين بتقوميه   ،ثالثة

 وينبغي على   . أو من أجل قلة اإلخوة يف الدير       ،أجل جالله قدره  
رئيس الدير أن يتجاوز حبكمته ومعرفته عن غلطـات اإلخـوة           

ون عادالً ومستقيماً وعنيفاً يف      ويك ،الضعفاء الذين عنده يف الدير    
  .تدبريه

أعطوا أيها الرؤساء لتالميذكم كالم عزاء علـى األعمـال          
 وبالفرح والنياح املعـد للـصديقني       ،السماء وعدوهم مبلكوت 

أبعدوا شيطان شره البطن عن تالميـذكم ولـذلك أوصـوهم           
 وعلموهم أال يشبعوا من اخلبز واملاء       ،بالصيام والنوم على األرض   

  .ه الوصية يستعينون على شيطان الزىنفبهذ
وعودوهم على القيام مقابل هذا الشيطان بتقشف اجلـسد         

 ،طانيات وخدمة املزامري  يوالنسك والسهر املتيقظ وبالصلوات وامل    
ألن هذا هو دواء عظيم هلذا القتال استعملوه يف كل وقت مقابل            

 ألنه وإن كـان الـضمري       .كل األمراض احلادثة من الشياطني    
تبطاً بالقراءة والصالة واملفاوضة احلسنة فإنه يتقوى وال يقبل         مر

 ولو كثر فيه الزرع وحرك األفكار مع التذكارات         .زرع الشرور 
 املطر الذي يريب الـزروع      .فإن الضمري حيرقها بقوة يقظته احلارة     

 }٣٧{

الشيطانية هو مشيئة اجلسد مع حمبـة الـشهوات اهليوليـة أي            
روع الشيطان فهو الصالة مع     اجلسدية ولكن الذي جيفف كل ز     

 أما الصناعة اليت تثبت أجنحة الراهب العمال لكي         .الرجاء باهللا 
يطري عقله إىل اهللا ويكون فوق كل فخاخ الشيطان فهي احلـب            

  .والصوم والصالة
 درعوا تالميذكم ضد شيطان حب الفضة       :رؤساءامسعوا يا   

القنيـة   واربطوا عقوهلم برجاء     ،بسالح التجرد وحمبة املساكني   
الروحانية الذي هو النياح والفرح فيه والبهجة مع دالة الـصالة           
والفهم واإلفراز الروحاين ووجود احلكمة واملعرفـة وإفـرازات         
األرواح املضادة مع فرح الكائنات ومتييز األشـكال وطهـارة          

 العقل ويكمل فيها عجائـب  علىالصالة والنور الذي تشرق به     
روحانية حتصل يف النـوم للرهبـان       ال ينطق ا ومناظر وأحالم      

ليل بالعقل وصالة روحانية وطرد األشـكال         العمالني وتزمري و
اليت يقدمها الشياطني بالفنطسة وفضح أنواع األشـكال الـيت          
تكون من مكر الشياطني ونظر مقدس يف التاوريا اإلهليـة مـع            

 وهـدوء   ، وفهم الكالم الروحاين والفرح فيه     ،معرفة حقيقية ا  
جه مع سالمة الضمري واتساع تصور اإلنسان اجلديد وتكميله         الو

 ، ونقاوة النفس مع مجيع احملاسن املشرقة اليت فيها        ،حبكمة اخلالق 
وتربية العقل وصعوده وتداخله لرؤية كل العوامل اليت صـارت          

 وقبول االسـتعالنات    ،وتصري وكل الرتب واألحكام اليت فيها     



 }٣٦{

 وال يصري سبباً لنقل أحد اإلخوة من الدير كلمـا           .عظيم وخربة 
 وال ينبغي أن يطرد أخاً من الدير ألجل ذنب أو ذنبني أو             .أمكن
 إما مـن    ، وال تبق زلة األخ بال تعديل      . بل يعتين بتقوميه   ،ثالثة

 وينبغي على   . أو من أجل قلة اإلخوة يف الدير       ،أجل جالله قدره  
رئيس الدير أن يتجاوز حبكمته ومعرفته عن غلطـات اإلخـوة           

ون عادالً ومستقيماً وعنيفاً يف      ويك ،الضعفاء الذين عنده يف الدير    
  .تدبريه

أعطوا أيها الرؤساء لتالميذكم كالم عزاء علـى األعمـال          
 وبالفرح والنياح املعـد للـصديقني       ،السماء وعدوهم مبلكوت 

أبعدوا شيطان شره البطن عن تالميـذكم ولـذلك أوصـوهم           
 وعلموهم أال يشبعوا من اخلبز واملاء       ،بالصيام والنوم على األرض   

  .ه الوصية يستعينون على شيطان الزىنفبهذ
وعودوهم على القيام مقابل هذا الشيطان بتقشف اجلـسد         

 ،طانيات وخدمة املزامري  يوالنسك والسهر املتيقظ وبالصلوات وامل    
ألن هذا هو دواء عظيم هلذا القتال استعملوه يف كل وقت مقابل            

 ألنه وإن كـان الـضمري       .كل األمراض احلادثة من الشياطني    
تبطاً بالقراءة والصالة واملفاوضة احلسنة فإنه يتقوى وال يقبل         مر

 ولو كثر فيه الزرع وحرك األفكار مع التذكارات         .زرع الشرور 
 املطر الذي يريب الـزروع      .فإن الضمري حيرقها بقوة يقظته احلارة     

 }٣٧{

الشيطانية هو مشيئة اجلسد مع حمبـة الـشهوات اهليوليـة أي            
روع الشيطان فهو الصالة مع     اجلسدية ولكن الذي جيفف كل ز     

 أما الصناعة اليت تثبت أجنحة الراهب العمال لكي         .الرجاء باهللا 
يطري عقله إىل اهللا ويكون فوق كل فخاخ الشيطان فهي احلـب            

  .والصوم والصالة
 درعوا تالميذكم ضد شيطان حب الفضة       :رؤساءامسعوا يا   

القنيـة   واربطوا عقوهلم برجاء     ،بسالح التجرد وحمبة املساكني   
الروحانية الذي هو النياح والفرح فيه والبهجة مع دالة الـصالة           
والفهم واإلفراز الروحاين ووجود احلكمة واملعرفـة وإفـرازات         
األرواح املضادة مع فرح الكائنات ومتييز األشـكال وطهـارة          

 العقل ويكمل فيها عجائـب  علىالصالة والنور الذي تشرق به     
روحانية حتصل يف النـوم للرهبـان       ال ينطق ا ومناظر وأحالم      

ليل بالعقل وصالة روحانية وطرد األشـكال         العمالني وتزمري و
اليت يقدمها الشياطني بالفنطسة وفضح أنواع األشـكال الـيت          
تكون من مكر الشياطني ونظر مقدس يف التاوريا اإلهليـة مـع            

 وهـدوء   ، وفهم الكالم الروحاين والفرح فيه     ،معرفة حقيقية ا  
جه مع سالمة الضمري واتساع تصور اإلنسان اجلديد وتكميله         الو
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 }٣٨{

 .ة وحماسن إهلية خمفية فيهـا      مع سعاد  ،وأمور أخرى ال ينطق ا    
طوىب للذين أحبوا املسيح من كل قلـوم وحفظـوا وصـاياه         

  .وأشرقت عليهم مرامحه جبميع القنيات الروحية السابقة
 وبعـون   ،أبعدوا تالميذكم عن حمبة الفضة واقتناء األثـاث       

 وإذا ما اشتد عليهم قتال احلنـق        .مراحم اهللا يغلبون يف حروم    
ـ لنسك وطول الروح وحمبة القريب و     والغضب درعوهم با   ب حب

 وصوروا قدامهم حكم العقاب على الذين يغضبون علـى          ،اهللا
  . باطالًإخوم

وإن تشبث م شيطان اد الباطـل سـلحوهم مبـسكنة           
 وأشريوا عليهم أن يكونوا حتت الطاعـة وأن يقـدموا           ،الروح

 ويطلبوا صالة من كل امع علـى        ،الكرامة إلخوم حبب اهللا   
  . وذا تزول عنهم بقوة ربنا يسوع املسيح،سائر احلروب

وإن حارم شيطان العظمة سـلحوهم بتواضـع الـنفس          
 ، وليقل الواحد منهم أنا لست شيئاً وإمنا تراب ورمـاد          ،واحملقرة

ولست مستحقاً من أجل خطاياي أن أسكن يف دور بيت الرب           
ين قـدام   وليدرع نفسه إن كان شاباً أو شيخاً بالتواضع النفسا        

كل اإلخوة وباملثال الذي قدمه سيدنا لتالميـذه ملـا غـسل            
  .أرجلهم

 }٣٩{

وإن اشتد عليهم شيطان التجديف النجس فيجب أن يلقوا         
 ويسألوه ليالً وـاراً     ،أنفسهم قدام اهللا بالصالة ودموع احلزن     

قائلني يا ربنا يسوع املسيح أنظر إىل ضعفنا وال تدخلنا التجارب           
 من دون معونة نعمتك وهكذا تبطل التجربة        اليت لقتاالت العدو  

   .وتزول ألن الصالة تقهر مجيع قوات الشرير وحيله
وإن وقع عليهم شيطان الكآبة يعزوا أنفسهم مبواعيد ربنـا          

 ويسلموا أنفسهم مبواعيد الفـرح      ،وينظروا يف رجاء غىن الروح    
وذا تعرب عنهم أحزان الكآبة مبعونة اهللا وحيـل يف نفوسـهم            

  .فرحه
وإذا هم م شيطان الضجر فليشغلوا أنفسهم بعمل طويـل          
ألن هذا القتال إن ثبت كثرياً صنع فساداً عظيماً ألن مبـشورة            

 ويفتح الباب قدام مجيـع رفقائـه        ،صنائعة جيلب مجيع الشرور   
 والـصالة   ،الشياطني ولكن بالتغصب والقسر يهرب من النفس      

  .العاصفاحلارة تطرده كالسحابة الناشفة قدام الريح 
وإن تشبث م شيطان حمبة الذات الذي هو شهوة التكرمي          

 ويتسلحوا  ،مع حمبة الشهوات فليمنعوا أنفسهم عن أكل الفواكه       
 ،قبالة هذه احلرب ببغضة النفس فيصلبوا شهوات إرادا الشريرة        
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 }٤٠{

ر  وكيف يهـدمون األفكـا     ،علموهم أن يظهروا أفكارهم   
وكل علو متشامخ الذي هو مشورة الشيطان وهناك حـروب          

 ولكنها ال تثبـت أمـام       ،كثرية من الداخل مثل اليت من خارج      
  .األعمال اليت يقوم ا العابد يف حب اهللا مع الصالة

وحذروهم أال يكافحوا األمراض اجلـسدانية واألمـراض        
هكذا  ألن   ،العارضة بل كلما أمكنهم يقاوموا األمراض النفسانية      

 حذروهم من كلب السعر     .رتبت واختارت حكمة اهللا والشيوخ    
الذي هو الغضب ألنه يثب عليهم وخيبل عقـوهلم ويـسجس           

  .أفكارهم
إن كنت تتأكد يف ذاتك أنك قد اقتنيت معرفة هذه األشياء           
واختربا جيداً بواسطة أعمالك تقدم إىل الرئاسة واتعب واجتـر          

ألا موهبة من الرب وهكذا حتيـي       جتد فيها رحباً كثرياً لنفسك      
 وإن مل تقنت كل هـذه األمـور الـيت           .نفسك وآخرين معك  

 بل ابعـد    ، فاحذر أن تقرب الرئاسة    ،ذكرناها وختتربها بتحقيق  
 فالرئيس هو الذي اقتىن معرفـة       .عن هذا العمل العظيم الذي هللا     

 فال  ،بتدبري سرية الرهبنة املقدسة لكي يعطي لإلخوة وصايا نافعة        
 ، ألا عسرة جداً هذه الطريق وردية      ،رح بأن يدعونك األب   تف

وكثرية هي التجارب والسقطات اليت فيها للـذين لـيس هلـم            
 ، من أجل هذا قلت لك ال تتقدم إىل شـيء مل ختتـربه             .مرشد

 }٤١{

 واحذر  ،واحذر أن يكون تسلطك على اإلخوة بأعمال حمسوسة       
 قـائالً    وتعلمهـم  ،من أن تضع أمام عينيك الوظائف اجلسدانية      

اهتموا باألعمال اجلسدانية وهي تكمل لكم موضـع الـصوم          
 ليس األمر هكذا كما تقول بل نشطهم على         .والصالة والقراءة 

الصوم والصالة وخدمة املزامري وقراءة الكتب ألنه ذه الفضائل         
 واعلم بتحقيق أنه كما أنـك       .األربع يتحكموا يف بقية الفضائل    
كل شيء كذلك أنت مزمـع أن       تريد أن يطيعوك ويكرموك يف      

  .تعطي عنهم جواباً قدام منرب املسيح
النفس إذا قدمت ذاا حلفظ الوصايا املقدسة تظهـر فيهـا           
القوة اإلهلية املخفية فيها وحسب مقدار عملها ينقلع منها الشر          

 وكما أن اإلنسان يقع يف أمل الزىن الرديء         .الذي يأتيها بتهاوا  
ت اجلسد وإرادة اجلسد أيضاً وافقـت       إذا ما إرادة النفس وافق    

 هكـذا   ، فأصبح اإلنسان هذيذه كله بنجاسة     ،األفكار الشيطانية 
 ، يذكر نفسه ويرجـع إىل اهللا      ،عندما تشرق عليه املراحم اإلهلية    

 وهكذا النفس   .بل هذيذ هذا األمل يكون عنده كاألعداء املهلكة       
ا مـا   اليت كان عملها مع الشياطني ومفاوضتها أيضاً معهـم إذ         

بدأت تتعبد هللا تصري بكليتها متعادية مع الشياطني وتؤهل لعمل          
ثـىن  الاملرتلة النفسانية ومبدأ التاوريا ونظرة القوات احملسوسة وا       

 ، والـصالة  ، والـصوم  ، احملبة والـصدقة   :هيعشر فضيلة اليت    
 وحمبـة   ، وطول الروح ومسكنة الـروح     ، واالتضاع ،والطاعة
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 }٤٢{

 ذه كلـها يقيمـون يف       .هلذيذ وا ، والنسك ، والتجرد ،القريب
الربية اليت هي التواضع وغيارات النفس اليت ا تكمـل هـذه            

  .املرتلة
 املعرفـة   بتربيـة فالذي يقرأ يفهم والذي يريد أن ينـشأ         

 مع حقوقها ويهرب من بلد املالمات ومراحـل         فليكثر الصالة 
 ومن التاوريـا إىل     ،هذه املرتلة هي انتقال من تاوريا إىل تاوريا       

 وأيضاً من الفهم إىل التاوريا عظيم هو حفظ هذه الرتبـة     ،لفهما
 وصعبة هي واحلروب اليت فيها أكثـر        ،أكثر من الرتبة اجلسدانية   

من تلك وحتتاج إىل احتراس عظيم ألا حفظ العقل الذي ينبغي           
 ألنه إذا تأذى قليالً من أفعال عدم        ،أن حيفظ من سلب الشياطني    

فينبغي ههنا الـصالة مـع اليقظـة         .املعرفة حيصل فساد أبدي   
واالحتراس من الظنون الكاذبة اليت مـن عـادة الـشياطني أن            

 ، وال يثق مبعرفتـه    ، وجيب أال يتكل اإلنسان على عمله      .تزرعها
 ويقول قوين يـارب ألتعبـد       ،بل يلقي نفسه بالصالة قدام اهللا     

   :القديسون قال .قدامك كمسرتك إىل النسمة األخرية
  . املرتلة أفعاالً شيطانية تشابه احلقإن يف مبدأ هذه

 }٤٣{
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اإلخوة الذين هلم مدة يف السرية جيلسون يف السكون داخل          
القالية ويكون أكلهم وشرم حسب اختيارهم وأما حنن إمنـا          

 إىل العشاء وأما العمل يف القاليـة        ءنؤكد على الصوم من العشا    
ه والشيوخ ينبغي هلم    فكل إنسان حسب رتبته وبقدر قوة جسد      

أن حيترسوا من سرقة شيطان اد الباطل لئال يسلمهم لشيطان          
 ليحذروا أيضاً من شيطان     . كاذبة اًنالعظمة وميأل خياالت وظنو   

الغضب واحلنق وال تكون هلم دالة أبداً مع تالميـذهم وال مـع     
الذين يريدون أن يتعلموا منهم واحذروا أيضاً أيها الرهبان مـن           

 الـذين أسـرهم     ، الدوارين يف األديرة اللقاطني للكالم     اإلخوة
 وشيطان اد   ، وشيطان حب الفضة   ، شيطان البطنة  ي أ ،األعداء
 احتـرس علـى     . هؤالء اهلالكون الذين ضلوا عن احلق      ،الفارغ

الشيء الذي اقتنيت وال جتلس معهم للحديث واخف كـرتك          
ال هكـذا   منهم ألنه مثلما يرسم العقل يف مبتدأ العمل باألشك        

 . واحترس من كـالم اهلرطقـة      .تتصور وتنطبع أنواع كالمهم   
واعترف باإلميان احلقيقي الذي به تأخذ كمال قامـة تـدبريك           

 ألن هؤالء تركـوا     ة اإلميان الذي وضعه اآلباء يف نيقي      .باملسيح
 ذه الطرق تبلغ إىل الذي قال أنا        .إمياناً صحيحاً جلميع النصارى   



 }٤٢{

 ذه كلـها يقيمـون يف       .هلذيذ وا ، والنسك ، والتجرد ،القريب
الربية اليت هي التواضع وغيارات النفس اليت ا تكمـل هـذه            

  .املرتلة
 املعرفـة   بتربيـة فالذي يقرأ يفهم والذي يريد أن ينـشأ         

 مع حقوقها ويهرب من بلد املالمات ومراحـل         فليكثر الصالة 
 ومن التاوريـا إىل     ،هذه املرتلة هي انتقال من تاوريا إىل تاوريا       

 وأيضاً من الفهم إىل التاوريا عظيم هو حفظ هذه الرتبـة     ،لفهما
 وصعبة هي واحلروب اليت فيها أكثـر        ،أكثر من الرتبة اجلسدانية   

من تلك وحتتاج إىل احتراس عظيم ألا حفظ العقل الذي ينبغي           
 ألنه إذا تأذى قليالً من أفعال عدم        ،أن حيفظ من سلب الشياطني    

فينبغي ههنا الـصالة مـع اليقظـة         .املعرفة حيصل فساد أبدي   
واالحتراس من الظنون الكاذبة اليت مـن عـادة الـشياطني أن            

 ، وال يثق مبعرفتـه    ، وجيب أال يتكل اإلنسان على عمله      .تزرعها
 ويقول قوين يـارب ألتعبـد       ،بل يلقي نفسه بالصالة قدام اهللا     

   :القديسون قال .قدامك كمسرتك إىل النسمة األخرية
  . املرتلة أفعاالً شيطانية تشابه احلقإن يف مبدأ هذه

 }٤٣{

òí‚fia@kïm‹m@À@ÆÈì@ @
اإلخوة الذين هلم مدة يف السرية جيلسون يف السكون داخل          
القالية ويكون أكلهم وشرم حسب اختيارهم وأما حنن إمنـا          

 إىل العشاء وأما العمل يف القاليـة        ءنؤكد على الصوم من العشا    
ه والشيوخ ينبغي هلم    فكل إنسان حسب رتبته وبقدر قوة جسد      

أن حيترسوا من سرقة شيطان اد الباطل لئال يسلمهم لشيطان          
 ليحذروا أيضاً من شيطان     . كاذبة اًنالعظمة وميأل خياالت وظنو   

الغضب واحلنق وال تكون هلم دالة أبداً مع تالميـذهم وال مـع     
الذين يريدون أن يتعلموا منهم واحذروا أيضاً أيها الرهبان مـن           

 الـذين أسـرهم     ، الدوارين يف األديرة اللقاطني للكالم     اإلخوة
 وشيطان اد   ، وشيطان حب الفضة   ، شيطان البطنة  ي أ ،األعداء
 احتـرس علـى     . هؤالء اهلالكون الذين ضلوا عن احلق      ،الفارغ

الشيء الذي اقتنيت وال جتلس معهم للحديث واخف كـرتك          
ال هكـذا   منهم ألنه مثلما يرسم العقل يف مبتدأ العمل باألشك        

 . واحترس من كـالم اهلرطقـة      .تتصور وتنطبع أنواع كالمهم   
واعترف باإلميان احلقيقي الذي به تأخذ كمال قامـة تـدبريك           

 ألن هؤالء تركـوا     ة اإلميان الذي وضعه اآلباء يف نيقي      .باملسيح
 ذه الطرق تبلغ إىل الذي قال أنا        .إمياناً صحيحاً جلميع النصارى   



 }٤٤{

 واجتهد بتدبريك إىل أن جيذبك احلق       .ك فبه يكون سري   .هو احلق 
  .إليه ويسكن فيك ويتحد معك

 من أن تبغض الناس لئال بسبب األمانـة يـسرقك           احذر
 باحلنق واحترس من املقاولة يف األخذ والعطـاء لـئال           الشيطان

يدخل الشيطان بشماتة ويسرقك عن الواجب بـسبب ربـح          
اجب قليالً  يديك أنقص عن الو   عمل   وإذا بعت    .درمهني أو ثالثة  

 أي الذي اشترى ألنه ربح ولك أنت يا من بعت           االثننيليفرح  
 وإذا باع راهب لراهب شيء      .ألجل أنك تركت ألجل املسيح    

  .جيب أال حيدد هو الثمن بل الشاري
ال جتلس يف القالية ولك ضمري رديء على أخيك لـئال           

 ال  .وميألوا عقلك خبياالت ردية   تسجسك الشياطني بالغضب    
 وأنا أيضاً   .لراهب فضة كما أوصى اآلباء يف مواضع كثرية       يقتين ا 

أقول أنه ينبغي أن يكون متجرداً من كل شيء ويتدرج يف هذا            
 .على قدر سنه وحسب ضعف جسده واألمراض العارضة عليه        

إن دخل أخ إىل قالية أخيه وقال له كالم غري الئق فيجـب أال              
خ كلمة حتزنه بل     وال يقول لأل   .يفكر يف الكالم لئال يثبت عنده     

 يل يا   اغفرطانية قائالً   يحيمل الكالم على حممل حمبة ويضرب له م       
 خلـصوا   .أيب أنا ضعيف أمام هذا الكالم فريبح أخاه مبعرفـة         

كونـوا   .أنفسكم من شيطان الثلب والتذمر علـى إخـوتكم        

 }٤٥{

مرتبطني باحلب بعضكم مع بعض لئال تتـأذوا مـن أفكـار            
  .الشيطان

 هكـذا   ، يطيب مجيع ما يوضع فيـه      كما أن امللح فيه طعم    
اتضاع وتعليم سيدنا يعطي قوة جلميع الفـضائل الـيت تعمـل            

عمل الفضائل يطهر القلب وينري العينني إذا عملت         .باالتضاع
ألن كل شيء يعمـل يف       .يف وقتها املناسب ويف حملها الالئق     

 جيـد   .وقته هو نافع والذي يف غري وقته وغري حمله هو خمسر          
 ولكنه ال يليق باملرضى والـضعفاء مـن         ،ى األرض هو النوم عل  
 جيدة  . جيد هو النسك وينفع كثرياً إذا كان مبعرفة        .الشيخوخة

 جيد  .هي العوائد احلسنة إذا كانت مع األعمال اليت من أجل اهللا          
هو السكون وينفع كثرياً إذا كان اإلنسان يكمل فيه صلواته بال           

 .كيـل وميـزان   الصالة ليس هلا حد وال احلب لـه          .طياشة
  .وكمال كل األعمال هو الصلب

 هكذا النفس تنري وتتجدد     ،كما يقتين اإلناء جتديداً يف الكور     
 إذا اقتنيت النفس جتديـداً اسـتطاع        .مبوت األعضاء اجلسدانية  

 أن  ئالعقل أن يرى كل االجتاهات ويفرز الطبائع املتعارضة ويبد        
العقـل النقـي     .يفيض جماري املعرفة وحكمة األفهام الروحانية     

بفيض املعرفة اليت فيه يسقي أرض القلب ويعطي فرحـاً وقـوة            
 .للسكان فيه الذين هم الزروع الطبيعية وقوات اخلمس حـواس         



 }٤٤{

 واجتهد بتدبريك إىل أن جيذبك احلق       .ك فبه يكون سري   .هو احلق 
  .إليه ويسكن فيك ويتحد معك

 من أن تبغض الناس لئال بسبب األمانـة يـسرقك           احذر
 باحلنق واحترس من املقاولة يف األخذ والعطـاء لـئال           الشيطان

يدخل الشيطان بشماتة ويسرقك عن الواجب بـسبب ربـح          
اجب قليالً  يديك أنقص عن الو   عمل   وإذا بعت    .درمهني أو ثالثة  

 أي الذي اشترى ألنه ربح ولك أنت يا من بعت           االثننيليفرح  
 وإذا باع راهب لراهب شيء      .ألجل أنك تركت ألجل املسيح    

  .جيب أال حيدد هو الثمن بل الشاري
ال جتلس يف القالية ولك ضمري رديء على أخيك لـئال           

 ال  .وميألوا عقلك خبياالت ردية   تسجسك الشياطني بالغضب    
 وأنا أيضاً   .لراهب فضة كما أوصى اآلباء يف مواضع كثرية       يقتين ا 

أقول أنه ينبغي أن يكون متجرداً من كل شيء ويتدرج يف هذا            
 .على قدر سنه وحسب ضعف جسده واألمراض العارضة عليه        

إن دخل أخ إىل قالية أخيه وقال له كالم غري الئق فيجـب أال              
خ كلمة حتزنه بل     وال يقول لأل   .يفكر يف الكالم لئال يثبت عنده     

 يل يا   اغفرطانية قائالً   يحيمل الكالم على حممل حمبة ويضرب له م       
 خلـصوا   .أيب أنا ضعيف أمام هذا الكالم فريبح أخاه مبعرفـة         

كونـوا   .أنفسكم من شيطان الثلب والتذمر علـى إخـوتكم        

 }٤٥{

مرتبطني باحلب بعضكم مع بعض لئال تتـأذوا مـن أفكـار            
  .الشيطان

 هكـذا   ، يطيب مجيع ما يوضع فيـه      كما أن امللح فيه طعم    
اتضاع وتعليم سيدنا يعطي قوة جلميع الفـضائل الـيت تعمـل            

عمل الفضائل يطهر القلب وينري العينني إذا عملت         .باالتضاع
ألن كل شيء يعمـل يف       .يف وقتها املناسب ويف حملها الالئق     

 جيـد   .وقته هو نافع والذي يف غري وقته وغري حمله هو خمسر          
 ولكنه ال يليق باملرضى والـضعفاء مـن         ،ى األرض هو النوم عل  
 جيدة  . جيد هو النسك وينفع كثرياً إذا كان مبعرفة        .الشيخوخة

 جيد  .هي العوائد احلسنة إذا كانت مع األعمال اليت من أجل اهللا          
هو السكون وينفع كثرياً إذا كان اإلنسان يكمل فيه صلواته بال           

 .كيـل وميـزان   الصالة ليس هلا حد وال احلب لـه          .طياشة
  .وكمال كل األعمال هو الصلب

 هكذا النفس تنري وتتجدد     ،كما يقتين اإلناء جتديداً يف الكور     
 إذا اقتنيت النفس جتديـداً اسـتطاع        .مبوت األعضاء اجلسدانية  

 أن  ئالعقل أن يرى كل االجتاهات ويفرز الطبائع املتعارضة ويبد        
العقـل النقـي     .يفيض جماري املعرفة وحكمة األفهام الروحانية     

بفيض املعرفة اليت فيه يسقي أرض القلب ويعطي فرحـاً وقـوة            
 .للسكان فيه الذين هم الزروع الطبيعية وقوات اخلمس حـواس         



 }٤٦{

 ال إذا ما تكدر بالغضب تظلم املعرفة اليت فيه وتبيـد           العقل العم
 العقل اجلبان إذا تكدر     .ورياااألفهام وال تظهر له ألجل نظر الت      

 بل حتفـظ يف خمازنـه       ،ال لك املعرفة اليت فيه    يف وقت القتال    
 . وعندما يبطل القتال ترجع إىل موضعها وتظهر فعلها        ،الداخلية

 يظهران له رفض    اثنان :واحلبقوت املتوحد هو اإلميان والرجاء      
يلـة  ذالعامل وأما احلب يظهر قدامه مجيع احلق ويربئه من كل ر          

 ينظر العقل ملا حواليه      ال .دخلت وجيعله ناظراً لكل أمر خمفي فيه      
وحيل فيه الفرح والنياح إن مل يلق أوالً عنه الرداء احملجوب عن            

 وال تنبت له أجنحة     ، ذلك الذي نسجته اآلالم اهليوالنية     ،وجهه
روحانية وحيصل له صعود حمبوب ويتعاىل بارتفاع عجيب إن مل          

  .ينق أوالً الفضالت اليت دخلت فيه
 بواسطة عمله إذا كان معه قتال        يقنت تطهرياً  ملالعقل الذي   

من الشياطني فهو يرجع إىل احملبة اخلارجية وتؤخذ منه املعرفـة           
 ال حتل نظرة العقل على قوة الكائنات        .القليلة اليت أدركها بعمله   

ويقتين معرفة يف نظرته وحيل فيه الفرح ويشرق يف وجهه النـور            
 تلك اليت ـا     اإلهلي ويؤهل لنظرة التاوريا اليت للثالوث املقدس      

يقتين دهشاً ويتنقل تنقالت عجيبة إن مل يقنت العمل الذي بعـد            
  .التطهري

 }٤٧{

 هكذا ،كما أن الكاذب املتظاهر باحلق يريد أن يضل السذج      
أيضاً الشياطني إذا ما أرادوا أن يقاتلوا مع شخص عارف يلقون           

 أشكاالً تليـق ـم   ،له أشكاالً يف التاوريا األوىل اليت للكائنات     
 وإذا مـا    .لة مقترنة م  جم مضطربني ومملوئني سجساً والع    أل

 كما أن هنـاك     .قربوا إىل الضعفاء يلقون هلم هذه الثالث قوات       
فرق بني احللو واملر كذلك إذا قربت املالئكة منا فإم يلقـون            
فينا سالماً وفرحاً وإذا دنت الشياطني من أجسادنا سكبت فيها          

  .برودة ويبوسة
 والـذي   ،ري البطن أحالمه الردية تكدر قلبـه      الراهب الكب 

ينقص من أكله يصري يف كل وقت منتبهاً ألنه مثلما يظلم اجلـو             
من الضباب فكذلك يظلم العقـل إذا امـتألت الـبطن مـن             

الراهب الصائم أفهامه الروحانية دي ضـمريه        .املأكوالت
قوت عمل الراهب هـو      .والشره تكدر قلبه اخلياالت الردية    

 اإلهليـة   تربيته فيه هو التواضع وعمل عقله التاوريـا       الصرب و 
وفهم الطبائع الروحانية ولـيفحص عـن األحكـام وكـالم           
املتجسمني وغري املتجسمني صالة العقل هـي الـدهش بـاهللا           

 لباس العقل النقي هو نور      .ومفاوضة العقل اهلذيذ بنظر التاوريا    
و معرفتـه   عدم التأمل وذخرية العقل هي غلبته لآلالم وإفرازه ه        

 وتربيته هي معرفـة املنـازل   ، ومقتناه احلكمة والفطنة  ،لألرواح
وفرجته هي انتقاله من تاوريا إىل تاوريا وعمله هـو الـصالة            



 }٤٦{

 ال إذا ما تكدر بالغضب تظلم املعرفة اليت فيه وتبيـد           العقل العم
 العقل اجلبان إذا تكدر     .ورياااألفهام وال تظهر له ألجل نظر الت      

 بل حتفـظ يف خمازنـه       ،ال لك املعرفة اليت فيه    يف وقت القتال    
 . وعندما يبطل القتال ترجع إىل موضعها وتظهر فعلها        ،الداخلية

 يظهران له رفض    اثنان :واحلبقوت املتوحد هو اإلميان والرجاء      
يلـة  ذالعامل وأما احلب يظهر قدامه مجيع احلق ويربئه من كل ر          

 ينظر العقل ملا حواليه      ال .دخلت وجيعله ناظراً لكل أمر خمفي فيه      
وحيل فيه الفرح والنياح إن مل يلق أوالً عنه الرداء احملجوب عن            

 وال تنبت له أجنحة     ، ذلك الذي نسجته اآلالم اهليوالنية     ،وجهه
روحانية وحيصل له صعود حمبوب ويتعاىل بارتفاع عجيب إن مل          

  .ينق أوالً الفضالت اليت دخلت فيه
 بواسطة عمله إذا كان معه قتال        يقنت تطهرياً  ملالعقل الذي   

من الشياطني فهو يرجع إىل احملبة اخلارجية وتؤخذ منه املعرفـة           
 ال حتل نظرة العقل على قوة الكائنات        .القليلة اليت أدركها بعمله   

ويقتين معرفة يف نظرته وحيل فيه الفرح ويشرق يف وجهه النـور            
 تلك اليت ـا     اإلهلي ويؤهل لنظرة التاوريا اليت للثالوث املقدس      

يقتين دهشاً ويتنقل تنقالت عجيبة إن مل يقنت العمل الذي بعـد            
  .التطهري

 }٤٧{

 هكذا ،كما أن الكاذب املتظاهر باحلق يريد أن يضل السذج      
أيضاً الشياطني إذا ما أرادوا أن يقاتلوا مع شخص عارف يلقون           

 أشكاالً تليـق ـم   ،له أشكاالً يف التاوريا األوىل اليت للكائنات     
 وإذا مـا    .لة مقترنة م  جم مضطربني ومملوئني سجساً والع    أل

 كما أن هنـاك     .قربوا إىل الضعفاء يلقون هلم هذه الثالث قوات       
فرق بني احللو واملر كذلك إذا قربت املالئكة منا فإم يلقـون            
فينا سالماً وفرحاً وإذا دنت الشياطني من أجسادنا سكبت فيها          

  .برودة ويبوسة
 والـذي   ،ري البطن أحالمه الردية تكدر قلبـه      الراهب الكب 

ينقص من أكله يصري يف كل وقت منتبهاً ألنه مثلما يظلم اجلـو             
من الضباب فكذلك يظلم العقـل إذا امـتألت الـبطن مـن             

الراهب الصائم أفهامه الروحانية دي ضـمريه        .املأكوالت
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 }٤٨{

ال ميكن   . تطهري احلواس اخلمس ذبائحه املثالية     ،التزمري والتهليل و
أن تتعلم القراءة عن غري معرفة األلف باء هكـذا العقـل ال             

 ألن فيها خمفي نور إهلـي       ون عمل الفضائل  يستطيع أن ينري بد   
 كما أن يف بدء تعليم األحرف يكون التأديب والبكـاء           .مقدس

هكذا يف بدء حفظ الوصايا تكون الدموع والبكـاء والنـوح           
 وهكذا  ، هو قوة برودة الشيطان    اإلمهال .وتذكر األفعال القدمية  

  .هو الضجر الرديء الذي يوصل إىل اهلالك
 إن هذا الـشيطان     .صناعة شيطان الطياشة  فهمنا بقوة ربنا    

 يف وقت صالة املزامري ويف      :أوقاتاملضل يظهر أفعاله يف ثالث      
 ألن من هذه الـثالث فـضائل        .وقت الصالة ويف وقت القراءة    

 أما مع العارفني فيقاتلـهم      . وبنوعني يقاتل  .يزداد إدراك العقل  
نوا معرفـة   باحلس الثاين من ناحية اليمني ويقاتل مع الذين ما اقت         

 ألن هـذه احلـواس إن       .بقتال الشياطني باحلس الثاين الشمايل    
 والذين يقـاتلون    .اقتنت قوة من حفظ الوصايا تتقوى باألكثر      

 .بناحية الشمال ال حيسون ذا القتال إال يف وقت رجوعه عنهم          
وأما العارفون الذين يقاتلون مع احلس اليمىن فيمكنهم أن يقبلوا          

  .حيله وصنائعه
 فقد قـال    .ركنا أن هذا الشيطان يتفق مع كل الشياطني       أد

 أن خداعه ووسواسه ال دأ معها النفس        .احلكماء هذه األسرار  
 }٤٩{

ال ليالً وال اراً وإذا ما اتفقت النفس معه يقع العقل يف عثرات             
 وإذا مـا    . مغلقة يف وجه شرور كثرية     اًب وجيعله يقرع أبوا   .كثرية
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 وأنتم يا إخـويت     .يرجع معه هذا الشيطان ويبدأ خيادع معه ثانية       

 يف بلـده    اتركوهال ختافوا منه بل إذا قاتل معكم وقرب إليكم          
كما هو يف ظلمته وارفعوا ضمائركم إىل فوق حيث النور ألنـه           

  .ليس له سلطان أن يصعد إىل هناك
 واضعاً كثرياً ألن به يـدوس مجيـع        ال أن يقتين ت   ينبغي للعم

 . احلسد رديء جداً ويعمي عيين العقل      .فخاخ الشياطني الرديئة  
 حمبـة املـال     .والغرية للصالح تنري عيين القلب وتنقي الـذهن       

حب اهللا جيعل العقل شاخصاً لكل       .واألثاث تظلم عيين النفس   
  .ناحية

تظلم عيين النفس إذا رسخ فيها غضب الشيطان وباحلـب          
 ال يقنت العقل طهارة     .ي من الفضائل تنظر كل شيء بسهولة      الذ

ويتعرى من ثوب اآلالم ويأخذ تربية ونشأة ويثمر عناقيد مقدسة          
اليت هي األفهام الروحانية بدون التجارب والقتاالت اليت تكون         

  .من الشياطني
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تـوا  أراد كثريون بكالم ملتو ومبجـادالت كاذبـة أن يثب         
بتركيب كالمهم بضمائر غري حقيقية ما هو ترتيـب التاوريـا           

 وكثريون أيضاً من احلاذقني بقراءة كالم آبائنا بسبب         .وكيفيتها
اوم ألن شيطان كرب البطن قد عوقهم وحري عقوهلم وـذا           
السبب مل يقتنوا قوة مقدسة تفحص وتدرك املعرفة اإلهلية املخفية          

    ِرقوا من الظنـون الكاذبـة ومل        يف كالم الكتب وألجل أم س
يعملوا باألعمال املستقيمة وال تقومي السرية فلهذا ما وجدوا قوة          
واحدة من قراءة الكتب ألم ما تبعوا حفظ الوصايا بكل قلوم           
بل اتكلوا على منطق اللسان فقط وخابوا من املعرفة املقدسة اليت           

وهبة ألـم إمنـا     تتولد من أعمال الفضيلة وهلذا عدموا هذه امل       
وجدوا مظهر الكالم الفارغ فقط وجتردت عقوهلم من العمـل          

 ،وريا وذلك ألجل عدم طاعتـهم     االروحاين ومن املعرفة على الت    
ألم مل يتضعوا ويسألوا اآلباء ويتعلموا منهم قوة املعرفة املخفية          

 وملا مسعوا قول سيدنا على نقاوة القلب اليت فيهـا           .يف ألفاظهم 
قدس هربوا من عمل النقـاوة ألن مـن دون احلكمـة            النظر امل 

واملعرفة وال النظر بالكمال بل الذين من األعمال اإلهلية اقتنـوا           
حكمة العدالة والقداسة فهي فضائل الـنفس خاصـة ولـيس           

 }٥١{

 بل بالطبع قد اقتنتهم وحبرصها يف       ،خالت من اخلارج تكسبهم   اد
  .عمل الوصايا يظهرون ويعرفون

ه بتحقيق بقوله ملكوت السماء داخلكم      وربنا أظهر لنا هذ   
هذه هي احلقيقة صور الفضائل وعندما تقتين احلـواس تطهـرياً           
بعمل الفضائل عند ذلك تصري ناظرة وسامعة وهذه هي امللكوت    
املوجودة داخلنا ال نستطيع أن ندركها أو نقتنيها بتحقيق إال إن           

  .تطهرنا من مجيع الزيادات الداخلة علينا من اوننا
النوع األول تدبري السرية    : وتنقسم الفضائل أيضاً إىل نوعني      

 وفـضائل تـدبري     .احملسوسة والنوع الثاين تدبري السرية املعقولة     
السرية احملسوسة قتاهلا مع آالم اجلسد لكي تسكنها ود شرها          

 وغـرض   ،وفضائل تدبري السرية املعقولة هي احلفظ الـداخلي       
ونقول أن حمبة اهللا هـي       . التأمل احلفظ الداخلي أن نقتين به عدم     

 وهـو   ،قوة إهلية جتمع وجتدد وترفع إىل اهللا الذي هو صـاحل          
 وإذا كانت النفس عائشة     برمحته جيود علينا يف أن نتحد مبحبته      

حبياة الفضيلة احلقيقية كانت يف حياة متعالية عن املضادات وإذا          
 كانت يف حياة حقرية من التهاون بعمل الفضيلة تعـيش حيـاة           

 أما احلياة األوىل اليت لطبيعتـها       .مسكينة عادمة من نور املعرفة    
 وأما احلياة احلقرية اليت     ،فهي حياة حقيقية ويتبعها إدراك املعرفة     

  .هي أحط من طبعها تتبع الضاللة وعدم املعرفة



 }٥٠{
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هناك فرق بني فعل النفس اليت تنظر وتفرز وبني فعل النفس           
 كثريون عملوا واقتنـوا     .كمالاليت تنظر وال تفرز أو ال تنظر بال       

 فلهـذا   ،نظراً ومل يدركوا فيه معرفة حقيقية وال عرفوا ما نظروا         
 وأمـا   .حصلت هلم سقطة عظيمة من التاوريات وعمى العقل       

الذين نظروا ومل يعرفوا ما نظروا ومل يعوقهم الشيء الذي نظروه           
 من تربية الطبع ونشوئه وملا كمل يف اآلخر بدوام عملهم ثبتوا يف           

 ليس هو النظر بـل      ،املعرفة اليت اقتنوا فتحققوا اإلفراز احلقيقي     
 كإنسان يدخل إىل عيادة الطبيب وينظر عقاقري كـثرية          ،املعرفة

مييز قوا الطبيب مبعرفته هكذا أيضاً حنن عمل الـذي يطهـر            
 وأما الذي دخل ونظر األجسام من       .وتطهري الذي نظر وعرف   

ويل من القصري واألبيض مـن      اخلارج فقط فهو ينظر ومييز الط     
األسود وأما التمييز بني قوا فذلك للطبيب املخترب فقط الـذي           

 .يستطيع أن يفرز بني معطي احلياة وبني من خيفي املوت داخله          
وذا املعىن مجيع الذين اقتنوا معرفة مع نظرم ملينـاء الفـرح            

 وكل الذين مل يقتنوا معرفة مـع نظـرهم يف           .والنياح يدخلون 
 ألن الشرور هي حميطة     .ألمواج الشيطانية يتضنكون ويهلكون   ا

 وما هو هذا    . فلهذا ينبغي لنا أن رب منها      .بنا وحاضرة عندنا  
 قال كونوا رمحـاء     .اهلرب ؟ هو التشبه باهللا حسب االستطاعة      

 فلهذا التشبه هو اهلرب مـن       ،كما أن أباكم السمائي هو رحيم     

 }�þ�ü{

ألجل حياة املـسيح وحيـاة      العامل واهلرب من العامل هو املوت       
  .املسيح هي معرفة اآلب واالبن والروح القدس

ينبغي أن نعرف أنه إذا تقدمنا لعمل الفضائل نصادف احملبة          
 كل واحـد    ،املقدسة وإليها نتحرك حتركاً روحانياً ومعها نتحد      

 ألن عمل الفضائل يقتل ويهلك القوات احليوانية        .كمقدار عمله 
 النفس يف رتبة التاوريا اإلهلية تنظر يف ذاا         املتأملة ألنه إذا قامت   

ونقول أن النفس ما دامت شاخـصة        .صوراً مقدسة واء إهلنا   
 ومن هذا   ،يف اهللا حبرارة حبه تصري بواسطة عملها نقية وناظرة        

  .التدبري جيري وخيرج هلا نور حسن
النفس اليت يف حرصها اقتنت استضاءة باملعرفة لـيس هلـا           

 حىت ونفس الفسقة تشتهي     ، ولو أن يتشبثوا ا    تعويق من اآلالم  
 ألجل أن اختيار إرادا مل يوافق ومل        .اهللا بالطبع وليس باإلرادة   

يتحد مع حركة طبيعتها اليت ختتلج هللا ومن هذا الـسبب هـي             
  .مظلمة

 مث تلد النظرة    ئالة بتطهري حواسها اخلمس تبتد    األنفس العم 
لوقت احملدد يقوم فيه علـى      اليت للتاوريا كمثل الطفل إذا بلغ ا      

 وكما أن للطفل وقت ميشي فيه على يديه وركبه ووقت           .رجليه
يقوم فيه على رجليه ووقت حييب ؛ هكذا النفس اليت بواسـطة            
عملها أدركت هذه النظرة املقدسة يف وقت احلس األول الذي          



 }٥٢{

هناك فرق بني فعل النفس اليت تنظر وتفرز وبني فعل النفس           
 كثريون عملوا واقتنـوا     .كمالاليت تنظر وال تفرز أو ال تنظر بال       

 فلهـذا   ،نظراً ومل يدركوا فيه معرفة حقيقية وال عرفوا ما نظروا         
 وأمـا   .حصلت هلم سقطة عظيمة من التاوريات وعمى العقل       

الذين نظروا ومل يعرفوا ما نظروا ومل يعوقهم الشيء الذي نظروه           
 من تربية الطبع ونشوئه وملا كمل يف اآلخر بدوام عملهم ثبتوا يف           

 ليس هو النظر بـل      ،املعرفة اليت اقتنوا فتحققوا اإلفراز احلقيقي     
 كإنسان يدخل إىل عيادة الطبيب وينظر عقاقري كـثرية          ،املعرفة

مييز قوا الطبيب مبعرفته هكذا أيضاً حنن عمل الـذي يطهـر            
 وأما الذي دخل ونظر األجسام من       .وتطهري الذي نظر وعرف   

ويل من القصري واألبيض مـن      اخلارج فقط فهو ينظر ومييز الط     
األسود وأما التمييز بني قوا فذلك للطبيب املخترب فقط الـذي           

 .يستطيع أن يفرز بني معطي احلياة وبني من خيفي املوت داخله          
وذا املعىن مجيع الذين اقتنوا معرفة مع نظرم ملينـاء الفـرح            

 وكل الذين مل يقتنوا معرفة مـع نظـرهم يف           .والنياح يدخلون 
 ألن الشرور هي حميطة     .ألمواج الشيطانية يتضنكون ويهلكون   ا

 وما هو هذا    . فلهذا ينبغي لنا أن رب منها      .بنا وحاضرة عندنا  
 قال كونوا رمحـاء     .اهلرب ؟ هو التشبه باهللا حسب االستطاعة      

 فلهذا التشبه هو اهلرب مـن       ،كما أن أباكم السمائي هو رحيم     

 }٥٣{

ألجل حياة املـسيح وحيـاة      العامل واهلرب من العامل هو املوت       
  .املسيح هي معرفة اآلب واالبن والروح القدس

ينبغي أن نعرف أنه إذا تقدمنا لعمل الفضائل نصادف احملبة          
 كل واحـد    ،املقدسة وإليها نتحرك حتركاً روحانياً ومعها نتحد      
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ونقول أن النفس ما دامت شاخـصة        .صوراً مقدسة واء إهلنا   
 ومن هذا   ،يف اهللا حبرارة حبه تصري بواسطة عملها نقية وناظرة        

  .التدبري جيري وخيرج هلا نور حسن
النفس اليت يف حرصها اقتنت استضاءة باملعرفة لـيس هلـا           

 حىت ونفس الفسقة تشتهي     ، ولو أن يتشبثوا ا    تعويق من اآلالم  
 ألجل أن اختيار إرادا مل يوافق ومل        .اهللا بالطبع وليس باإلرادة   

يتحد مع حركة طبيعتها اليت ختتلج هللا ومن هذا الـسبب هـي             
  .مظلمة

 مث تلد النظرة    ئالة بتطهري حواسها اخلمس تبتد    األنفس العم 
لوقت احملدد يقوم فيه علـى      اليت للتاوريا كمثل الطفل إذا بلغ ا      

 وكما أن للطفل وقت ميشي فيه على يديه وركبه ووقت           .رجليه
يقوم فيه على رجليه ووقت حييب ؛ هكذا النفس اليت بواسـطة            
عملها أدركت هذه النظرة املقدسة يف وقت احلس األول الذي          



 }٥٤{

 ويف وقت بالثاين الذي هو الـسمع ويف         ،هو النظر تقبل املعرفة   
لذي هو الشم وأما األخري الذي هو اسة والذي         وقت الثالث ا  

 بـل   ،قبله وهو الذوق هذه ال تساعد كثرياً لطرق نظرة التاوريا         
 قالوا إذا حدث دفع أو      .وات الشرير قإدراكاً يدركون مبعرفتهم    

 .هدم بالقتال من الشياطني هذا احلس األخري يقبل قوة هـؤالء          
ما ملساعدي النظر    وأ .وشيطان كرب البطن الشم والذوق يدركون     

 .كل واحد منهم حسب القوة اليت اقتناها كالدليل الذي اقتنـاه          
فعندما يكون نقياً حسن النظر فهو حيبس حتته القوات الـضدية           

 وعلى كل حـال يف مبـدأ        .وعندما يكون متهاوناً ينظر ضعفاً    
 ألن هذه األمور الـيت      .النفس العمالة هكذا تدرك وتقتين معرفة     

فها احلكماء باملعارف ألا إىل اآلن ما اقتنت        شرحناها ههنا يص  
قوة يستند العقل عليها ويقوم وميشي على رجليه مثلما قلنا عن           

ا أن يقتنوا قوة بالطهارة اليت من عمل الفضائل         أو وإذا بد  .الطفل
عند ذلك يبتدئوا يتقووا ليدركوا قوات الطبـائع وهـذه هـي            

  .التاوريا الثانية
فضائل وتشتهي أن تصعد إىل     كل نفس حترص على عمل ال     

اهللا باإلرادة والطبع توافق إرادة اختيارها لطبعها وحبسب هـذه          
 وأشكال ية   .املوافقة اإلرادية تنطبع فيها رسوم مقدسة روحانية      

 هذه هي التاوريا اليت تفسريها نظـرة        .فيها يكون تنعمها دائماً   
  .إهلية هذه اليت قد أدركت املعرفة

 }٥٥{

تهاوا ترتبط حبب اجلسد وتكمل إرادته      وأيضاً النفس اليت ب   
 يرسم فيها الـشياطني أشـكاالً       ،وتصنع كل الشهوات املادية   

 هذه اليت تنسج هلا لباساً وسخاً بـه تـصعد           .وصوراً بالفنطسة 
 . ذاك الذي تلبسه مجيع الشياطني يوم الدينونة       .صور عدم املعرفة  

  .هذه الشرور مرتبطة باحملبة اخلارجة عن الطبع
 الصاحلات باحملبة الطبيعية أمور صاحلة للنفس وهي        كما أن 

 هكذا أيضاً الشرور اليت هـي اآلالم وأهويـة          .نتائجها الطبيعية 
  .اجلسد هي أحط من طبع النفس

 . األوىل والوسطى واألخـرية    .للنفس ثالث رتب من احلياة    
 واحلياة الوسطى هي اليت     .فاحلياة األوىل ا ترتفع النفس إىل اهللا      

 متيل إىل السفليات احلقريات مع أن هلا قوة أن تصعد إىل            ا تبدأ 
 واحلياة الثالثة هي األفكار الردية الـيت ـا          .اإلهليات باختيارها 

 ،تستمر يف احلقريات املرذوالت وحتبهم أكثر مما تستوجبه الطبيعة        
وتغرق ذاا يف عمق الشرور وال تقدر أن تنفصل منها سـريعاً            

  .وترتفع للفضائل
 ، وبني احلامض واملـاحل ، الذوق يفرز بني احللو واملر    كما أن 

هكذا املعرفة يف نظره التاوريا تفرز ومتيز بني حقيقـة القـوات            
 وأعمال  .الطبيعية وبني اليت تظهر بالفنطسة ومعىن الفنطسة اللهو       

عدم املعرفة هي األمور الناشئة من الظنون الكاذبة ومـن اـد            



 }٥٤{

 ويف وقت بالثاين الذي هو الـسمع ويف         ،هو النظر تقبل املعرفة   
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ما ملساعدي النظر    وأ .وشيطان كرب البطن الشم والذوق يدركون     

 .كل واحد منهم حسب القوة اليت اقتناها كالدليل الذي اقتنـاه          
فعندما يكون نقياً حسن النظر فهو حيبس حتته القوات الـضدية           

 وعلى كل حـال يف مبـدأ        .وعندما يكون متهاوناً ينظر ضعفاً    
 ألن هذه األمور الـيت      .النفس العمالة هكذا تدرك وتقتين معرفة     

فها احلكماء باملعارف ألا إىل اآلن ما اقتنت        شرحناها ههنا يص  
قوة يستند العقل عليها ويقوم وميشي على رجليه مثلما قلنا عن           

ا أن يقتنوا قوة بالطهارة اليت من عمل الفضائل         أو وإذا بد  .الطفل
عند ذلك يبتدئوا يتقووا ليدركوا قوات الطبـائع وهـذه هـي            

  .التاوريا الثانية
فضائل وتشتهي أن تصعد إىل     كل نفس حترص على عمل ال     

اهللا باإلرادة والطبع توافق إرادة اختيارها لطبعها وحبسب هـذه          
 وأشكال ية   .املوافقة اإلرادية تنطبع فيها رسوم مقدسة روحانية      

 هذه هي التاوريا اليت تفسريها نظـرة        .فيها يكون تنعمها دائماً   
  .إهلية هذه اليت قد أدركت املعرفة

 }٥٥{

تهاوا ترتبط حبب اجلسد وتكمل إرادته      وأيضاً النفس اليت ب   
 يرسم فيها الـشياطني أشـكاالً       ،وتصنع كل الشهوات املادية   

 هذه اليت تنسج هلا لباساً وسخاً بـه تـصعد           .وصوراً بالفنطسة 
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  .هذه الشرور مرتبطة باحملبة اخلارجة عن الطبع
 الصاحلات باحملبة الطبيعية أمور صاحلة للنفس وهي        كما أن 
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 }٥٦{

مبعرفة عظيمة يف حني أنه يـستند        هذه اليت تغري قانيها      .الباطل
  .على قصبة مرضوضة

الويل للذين يبعدون أنفسهم عن عمل الفضائل اليت تتولـد          
 هؤالء باختيارهم يبعدون أنفسهم عن نظـر        .منها نقاوة العقل  

   .التاوريا
 " طوىب للنقية قلوم ألم يعاينون اهللا     " حسب كالم احلياة    

 أعـين   . وليس للنظـر   فأعطى الطوىب للطهارة   ) ٨ : ٥مت  ( 
) أي الغري مادية    (  فنرى بعني عقلنا اللطيفة      .طهارة نظر املعرفة  

 ،األمور الروحانية مبحبة تفوق الطبع وهذه هي طلبتنا احلقيقيـة         
 ونرفـع   . نطلبها من بني أفكار ذهننـا      .واشتياق صالتنا العقلية  

  .ذواتنا عن األمور احملسوسة كلها
تربية النقاء يف النفس عمل متضاعف ألنه ينشأ من التدبريين          

 وكما أن الطفل من ميالده إىل كمـال منـو           .احملسوس املعقول 
 ، ومن كمال احلواس إىل املنتهى يأكل خبـزاً        ،حواسه يرضع لبناً  

هكذا يف السرية املعقولة تظهر هذه للعارفني بتحقيق كما قلنـا           
  .ها بسيطفتربية الطهارة من جزئني وتكميل

يا من تريد أن تكون ناظراً باحلقيقة للطبائع والقوات املعقولة          
 أسرع يف كل شيء لطلب النقاء       ،جمتهداً أن تقتين معرفة حبب اهللا     

 وأعرف بتحقيق أن البسيط     .وابتعد وتغرب عن كل أمر يضاده     
 }٥٧{

 أمـا   .واحد ببساطته واسم البسيط يدل على أمر روحاين واحد        
 الواحد يـصنع حـب      واالسم .ومةاالسم املركب يصنع خص   

 أما التركيب والتضاعف    .وسالم وأمان للواحد الذي هو بسيط     
 وكل هذا الشر حيدث من      .فهو انقالب وال ينتج عنه امتداد ومنو      

 ومن نطقيتها اليت تنظر إىل فوق       .أفعال النفس الراجعة إىل ورائها    
 إن   ألن من ذاا هلا أن تأخذ مباديء لكل التعـاليم          ،وإىل أسفل 

  .كانت صادقة أو كاذبة
الذين من القدح الروحاين ومن االلتصاق بعمل الفـضائل         

 ففي األول يبـدأون بالـدخول إىل        .يتصور فيهم رسم يسوع   
 واحملبة تـشتاق إىل االحتـاد       .احملبة  اإلميان وعند ذلك يدنون إىل    

 الضمري ومن حفـظ     استقامةويكون النمو الروحي من      .باهللا
 ليس كما خرف أناس     .يس من عمل احلواس   الوصايا اإلهلية ول  

 .جبنون وقالوا أن طبيعة العمال بالفضائل خملوقة هكذا مـن اهللا          
 يا هلـذا    .والذي يقاوم عمل الفضيلة أيضاً خملوق هكذا من اهللا        

النفاق الرديء الذي ألقاه قوم ونطقوا به بفم شيطاين ونسبوا هللا           
 ألم من ضجرهم    .اإلمث والنفاق ومل يعرفوا الكتب وال قوة اهللا       

 الناشيء من كرب البطن     االضطرابالرديء املوصل إىل اهلالك مع      
 ،خابت أفهامهم الروحانية وضلت قـراءم للكتـب اإلهليـة         

وبإرادم الشريرة أحبوا شهوات جـسدهم واـد الباطـل          
 ألم اخندعوا من شيطان اد الباطل ومـن شـيطان       .والعظمة



 }٥٦{
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 أعـين   . وليس للنظـر   فأعطى الطوىب للطهارة   ) ٨ : ٥مت  ( 
) أي الغري مادية    (  فنرى بعني عقلنا اللطيفة      .طهارة نظر املعرفة  

 ،األمور الروحانية مبحبة تفوق الطبع وهذه هي طلبتنا احلقيقيـة         
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يا من تريد أن تكون ناظراً باحلقيقة للطبائع والقوات املعقولة          
 أسرع يف كل شيء لطلب النقاء       ،جمتهداً أن تقتين معرفة حبب اهللا     
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 }٥٧{
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 }٥٨{

هذه األقوال املضلة أولئـك الـذين مل         وأيضاً قالوا    .حمبة الفضة 
يقتنوا معرفة فقالوا ال حاجة لقراءة الكتب وباطل هو العمل ا           

 هؤالء الذين   ،ورذلوا بعمى قلوم مجيع تعاليم املعلمني القديسني      
فشلوا يف الوصول إىل األعمال املفرحة للقلب املـنرية للـضمري           

 .التاوريـا اإلهليـة   ادفني على نظرة الطبائع املعقولة اليت هي        
 ويـصفون   .ويصنعون النظرة املقدسة موضع العجب والدهش     

نظرة اإلنسان يف خالئق اهللا وتعجبه منها بذهنـه         " التاوريا بأا   
  ."وحكمها بضمريه وفهم ماهيتها وكيفيتها 

  .أما حنن فنترك خرافام ونرجع إىل آرائنا
فـس الـيت     تعرفها وتظهر لألن   .ورية كما قلنا نظرة إهلية    االت

 وتظهر معرفتها وتعلن    .طهرت وتقدست بواسطة عمل الفضائل    
أولئك الذين حسب كلمة احليـاة      . .للعقول احملمية باحملبة اإلهلية   
  .قدسألصاروا مسكناً للثالوث ا

واملعرفة احلقيقية اليت قلنا عنها هي النور السعيد وهي حياة          
 هـم    والذين استحقوها ألجل عملهم وحبـهم      .النفس احلقانية 

 :٣أف  ( الذين أدركوا ما هو العرض والطول والعمق والعلـو          
١٨( .  

وكما يف بدء املعرفة فرح وجة ويف الدرجة الوسطى نياح          
 يف الكمال دهش ال ينطق به هكذا أيضاً يف بـدء عـدم              ،ولذة

 }٥٩{

 ويف النهايـة    ، وبعده تشامخ على املعرفـة     ،املعرفة ظن كاذب  
  .العظمة اليت هي أم مجيع الشرور

 ألن  .ال احلكماء أن الشياطني يرصدون احلركات الطبيعية      ق
الطبع إذا بدأ يتحرك طبيعياً حسب الترتيب الذي وضـعه لـه            
اخلالق تبدأ الشياطني أيضاً حبيلهم أن يعملوا ما يشابه احلركات          

 . ألم ال يستطيعون أن يفعلوا شيئاً خارجاً عن ذلـك          ،الطبيعية
 ألم مسحـوا    .ق احلق وبسبب ذلك كثريون خرجوا عن الطري     

   .كأا حق) اخليال ( ألنفسهم أن يتبعوا الفنطسة 
النظر احلقيقي يتبعه هدوء وذهول يف اإلهليات والنظر املضل         

 ال تطلـب مـن      .يتبعه اضطراب الضمري وعجلة وسجس كثري     
  . وال من الكذب كالم عن احلق.الظلمة إشراق

 يدين آخرين   إذا نظرت إنساناً يدعي املعرفة بالكالم بينما      
ال يقطع آالم اخلطية جمرد الكالم عن        . أنه كاذب مبعرفته   اعلم

الفضيلة بل عمل الفضائل واهلذيذ باملعرفة يوصـل إىل عـدم           
 ا يصل إىل النظرة املقدسـة       اليت وعدم التأمل هو الطهارة      .التأمل
 وإن كان األمر كذلك فالنظر يعطى كموهبة الطهـارة          .اإلهلية

 أن بواسطة الطهارة ينبسط العقل علـى        اعلما   فلهذ .كقول ربنا 
 وإن كـان    . وعدم الطهارة هو عدم املعرفة     .نظر الطبائع املعقولة  

األمر كذلك فيخزى الذين يظنون أن التاوريا بنظرة حمـسوسة          
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 }٦٠{

) امتد أو انطلق    (  ألم ال يعرفون أن العقل إذا انبسط         .جسدية
 يقتين بطبيعتـه     وما يفهمون أن اجلسد ال     .يصري ناظراً للعجائب  

  . بالتاوريا أيضاًحشيئاً من هذا ولكنه يشترك مع الروح يف الفر
الذين يسرعون يف االهتمام بتطهري طبيعتهم حيسون يف أول         

 وبـنقص أشـكال     .الدرجة اجلسدانية بفرح وهدوء حيصل هلم     
 فهذه هـي    .الفنطسة مع األمور األخرى اليت تظهر يف احلروب       

  .درجة األوىل مع احتراس كثري واجتهادالعالمة اليت تظهر يف ال
 وبعد ذلـك    ،أما يف الدرجة الوسطى ففي أوهلا فرح ونياح       

 وهـذه   .نور مقدس يفرز به قوة الطبائع وينظر األمور ويعرفها        
 وبعـدها   ،هي التاوريا األوىل وبعد ذلك قبول احلكمة واملعرفة       

إدراك الفهم واإلفراز ومعرفة احلروب ومع الطهـارة الناشـئة          
األعمال الصاحلة تبدأ النفس تنظر الصفات الشريفة اليت فيهـا          و

 وأننا  . وأخرياً تصل العفة والعدالة والشجاعة     .وتصري ناظرة لذاا  
الدرجـة  ( ال نقدر أن نكتب كل مواهب الدرجة الوسـطى          

ألن عمل الفضائل يظهرها كلـها ألـا مرتبطـة          ) النفسانية  
  .بالطهارة كما قلنا يف األول

رجة األخرية اليت هي املرتبة الروحانية فمواهبها اإلهلية        أما الد 
 صالة  :فهي أما صفاا اليت ميكن ذكرها       .وأسرارها ال ينطق ا   

كـشف  (  ونظرة   .العقل) ترتيل  ( بدالة مملوءة فرحاً مع تزمري      
 }٦١{

 وحكمة ومعرفة وفرح    ،كل العوامل ورتبها املختلفة   ) واستعالن  
وتنسيق الكالم مع الفرح به      ، ومتجيد مع صالة   ،وهدوء وصمت 

ومعمودية سرية مع مساع خفي مقدس ونور ال شبيه له مع لغـة   
 فهذه هـي    . حياة ال يوجد فيها جتزؤ مع دهش عظيم        .األلسن

خواص التاوريا املقدسة اليت يعطيهـا سـيدنا للـذين حيبونـه            
  .ويسلمونه أنفسهم للموت ألجل حبه

 وكل  .ة اليت فيه  كل عقل يأخذ نظرة التاوريا مبقدار الطهار      
 فيا مـن قبـل      .إنسان يقتين طهارة العقل مبقدار عمله للفضائل      

سلم نفـسك    . دائماً فتحيا إىل أبد اآلبدين     اتعبإسكيم الرهبنة   
 واحذر من العثـرات     . لتدركها وأسرعحبرص حلفظ الوصايا    

اجحد  .والفخاخ املوضوعة أمامك يف هذه الطريق اليت تسري فيها   
 واطلب من اهللا يف الصالة أن جيـود         .بكمعرفتك ألا ضارة    

  .عليك مبعرفة احلق اليت هي احلياة األبدية
 .)أي غري احملـسوسة     ( التاوريا هي نظرة الطبائع املعقولة      

التاوريا هي نقاء الذهن فيتفرس ا بالنظرة املعقولة طبائع مجيـع           
  . هذا هو حد التاوريا كقول آبائنا.الكائنات

 أسـرع يف    ، أن تكون حكيماً عارفـاً     أيها األخ يا من تريد    
 وطوباك ألن بـصلب آالم      . األعمال اليت تعطيك الطهارة    إتباع
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 }٦٢{

اخلطية وبإهالك النفس من أجل اهللا وبالتجرد من كـل شـيء            
  .ينضبط العقل وخيرج يف طلب احلق وحفظ مجيع الوصايا

كثريون من اوم ضلوا عن طريق الرهبنة ومل يـسريوا يف           
 وعثروا مبجرد شره    .هلية لكي يبلغوا إىل التاوريا    طريق األعمال اإل  

 وارتبطوا بنري حمبة    ، وباعوا تعبهم للمجد الباطل    ،البطن وتوابعها 
الذات القاسي وأساس كل هذا الشر هو سوء الفهـم الـذي            

 أما الذين أضنكوا أجسادهم بأعمـال       .أوصلهم إىل عدم املعرفة   
 ومعرفة احلـق    .مةالنسك فهؤالء هم الذين أدركوا واقتنوا احلك      

 ألم جعلوا لتدبري سريم غرضـاً       .اليت هي كرت احلياة األبدية    
  .مستقيماً بدأوا به لذلك أدركوا اية حسنة

ال أستطيع أن أكتب يا إخويت لألطفـال يف املعرفـة عـن             
 والتزمري بالروح وما شابه ذلك      ، وصالة العقل  ،درجات التاوريا 

ـ " ألنه كما قال معلمنا بـولس        سان النفـساين ال يقبـل      اإلن
ألن طقس وقانون املعرفة يبني أن لكـل واحـد          " الروحانيات  

 وذا التدرج ينمو إىل     .تقومي وتعليم حسب الرتبة اليت يوجد ا      
 ويكون منـوه بـال زعزعـة وال مؤذيـة           .األمام يوماً بعد يوم   
 والروحاين يف رتبته لئال     ، والنفساين يف رتبته   ،فاجلسداين يف رتبته  

  . تركيب سائر الرتبخيتل

 }٦٣{

ماذا يستفيد اإلنسان األمي إذا قرأ يف كتب الفلسفة بعـد           
 إذا نظر الشياطني أحد الرهبان جمتهداً       .تعلمه األلف باء مباشرة   

حريصاً على عمل املعرفة يقيمون ضده قتاالً صعباً يف الدرجتني          
 أما يف الدرجة اجلسدانية فيقاتلون معه يف        .اجلسدانية والنفسانية 

 لكي جيذبوا عقله إىل شرورهم      .ضائه بآالم صعبة تعصر القلب    أع
 أما يف الدرجة النفـسانية      .ويعطلوه عن السري املستقيم إىل قدام     

فيقاتلون حبرص مع احلواس القابلة للمعرفة لكي يربدوا حـرارة          
 وال دأ الشياطني من     ،حبه لألعمال القدسية وجيذبوا احملبة إليهم     

 فيكتشفون هـذا    . على اقتناء املعرفة   احلرب مع الذين حيرصون   
القتال ويعرفون مقدار الفرح الذي يتلوه هؤالء هم الذين مبعونة          

  .ربنا يغلبون هذا القتال ويدركون غاية املعرفة
 ،أما حنن فعلينا أن نعمل فقط ونضع أنفسنا بني يـدي اهللا           

 فلنعمل بكل قوتنا بالصالة ألن ا       .وهو يدبر حياتنا كما يريد    
 وا ينال اإلنسان تربيـة      ، باب الرمحة لكي تقبل طلباتنا     ينفتح

  .ويتقدم إىل التمام
فالصالة هـي    .كونوا مهتمني باألعمال وباألكثر بالصالة    

 ليس  . الصالة هي فرح ودالة أمام اهللا      .كالم ومفاوضة مع اهللا   
 بل يف كل حني وكل وقت كونوا متـيقظني          .هلا أوقات معلومة  

  .ا



 }٦٢{

اخلطية وبإهالك النفس من أجل اهللا وبالتجرد من كـل شـيء            
  .ينضبط العقل وخيرج يف طلب احلق وحفظ مجيع الوصايا

كثريون من اوم ضلوا عن طريق الرهبنة ومل يـسريوا يف           
 وعثروا مبجرد شره    .هلية لكي يبلغوا إىل التاوريا    طريق األعمال اإل  

 وارتبطوا بنري حمبة    ، وباعوا تعبهم للمجد الباطل    ،البطن وتوابعها 
الذات القاسي وأساس كل هذا الشر هو سوء الفهـم الـذي            

 أما الذين أضنكوا أجسادهم بأعمـال       .أوصلهم إىل عدم املعرفة   
 ومعرفة احلـق    .مةالنسك فهؤالء هم الذين أدركوا واقتنوا احلك      

 ألم جعلوا لتدبري سريم غرضـاً       .اليت هي كرت احلياة األبدية    
  .مستقيماً بدأوا به لذلك أدركوا اية حسنة

ال أستطيع أن أكتب يا إخويت لألطفـال يف املعرفـة عـن             
 والتزمري بالروح وما شابه ذلك      ، وصالة العقل  ،درجات التاوريا 

ـ " ألنه كما قال معلمنا بـولس        سان النفـساين ال يقبـل      اإلن
ألن طقس وقانون املعرفة يبني أن لكـل واحـد          " الروحانيات  

 وذا التدرج ينمو إىل     .تقومي وتعليم حسب الرتبة اليت يوجد ا      
 ويكون منـوه بـال زعزعـة وال مؤذيـة           .األمام يوماً بعد يوم   
 والروحاين يف رتبته لئال     ، والنفساين يف رتبته   ،فاجلسداين يف رتبته  

  . تركيب سائر الرتبخيتل

 }٦٣{

ماذا يستفيد اإلنسان األمي إذا قرأ يف كتب الفلسفة بعـد           
 إذا نظر الشياطني أحد الرهبان جمتهداً       .تعلمه األلف باء مباشرة   

حريصاً على عمل املعرفة يقيمون ضده قتاالً صعباً يف الدرجتني          
 أما يف الدرجة اجلسدانية فيقاتلون معه يف        .اجلسدانية والنفسانية 

 لكي جيذبوا عقله إىل شرورهم      .ضائه بآالم صعبة تعصر القلب    أع
 أما يف الدرجة النفـسانية      .ويعطلوه عن السري املستقيم إىل قدام     

فيقاتلون حبرص مع احلواس القابلة للمعرفة لكي يربدوا حـرارة          
 وال دأ الشياطني من     ،حبه لألعمال القدسية وجيذبوا احملبة إليهم     

 فيكتشفون هـذا    . على اقتناء املعرفة   احلرب مع الذين حيرصون   
القتال ويعرفون مقدار الفرح الذي يتلوه هؤالء هم الذين مبعونة          

  .ربنا يغلبون هذا القتال ويدركون غاية املعرفة
 ،أما حنن فعلينا أن نعمل فقط ونضع أنفسنا بني يـدي اهللا           

 فلنعمل بكل قوتنا بالصالة ألن ا       .وهو يدبر حياتنا كما يريد    
 وا ينال اإلنسان تربيـة      ، باب الرمحة لكي تقبل طلباتنا     ينفتح

  .ويتقدم إىل التمام
فالصالة هـي    .كونوا مهتمني باألعمال وباألكثر بالصالة    

 ليس  . الصالة هي فرح ودالة أمام اهللا      .كالم ومفاوضة مع اهللا   
 بل يف كل حني وكل وقت كونوا متـيقظني          .هلا أوقات معلومة  

  .ا



 }٦٤{

 احـذر مـن     . أبانا الذي يف السموات    يف مبدأ صالتك قل   
 ألن كثرياً ما تظهـر الـشياطني        .الضاللة اليت تكون من الصالة    

أشكاالً يف الصالة لكي يضعوا للمصلي عثرة ويسببوا له شروداً          
 فإن عرض هذا ألحدكم فليخطف عقله مـن    .يف هذه األشكال  

 فالويل   ألنه إن اون قليالً    .هذه املناظر سريعاً وجيذا إىل السماء     
 وحينئذ ال يـستطيع أن يـتخلص        .له ألن أفكاره ستعمل معها    

 .الذهن من هذه املناظر إال إذا أدركته دموع حزينة يف الـصالة           
 وأما أنـتم يـا      .فبهذا القتال حيرص الشيطان أن يعرقل املصلي      

ألن التواضع مع الـدموع يف      إخويت فال ختافوا من هذا القتال       
  .حيالصالة تطرده كما بر

د هذا يأيت شيطان الضجر ويلقي على األخ احملتـرس يف           بع
 فاحذروا  .عمله نوماً ثقيالً وخياالت أحالم الليل مع تعب كثري        

 .أن توافق إرادتكم األشكال اليت تظهرها الشياطني يف هذا القتال         
 تسلحوا قبالته بطول    .وال جتنبوا من هذا القتال ألن سيدنا معكم       

  .سرعةالروح والصالة فينحل وجيوز ب
وإذا ما زال هذا القتال يأيت بعده شيطان الغـضب وهـو            
متكدر حمزون وعندما يدنوا من الراهب حيتال عليـه بأشـكال           
كثرية لعله يقدر أن جيعله يغضب وحينق بأفكاره يف اليقظـة ويف            

 وعندما ينتبه ويريد أن يصلي      .النوم أيضاً يكمل فيه مجيع أفعاله     
 }٦٥{

 ههنا ألن فساداً عظيمـاً      ذروااحجيد ذاته متكدراً بغضب كثري      
 اخضعوا نفوسـكم    .تصنع الشياطني يف العقول اليت ختضع هلم      

 . الصالة عنكم من مجيـع إخـوتكم       طلبواأوباحلب لكل أحد    
 كثري من الرهبان    .فيطرد عنكم سيدنا هذه احلروب وأنتم هادئني      

يقعون يف يد هذه الشياطني فتلحق عقـوهلم عيـوب رديئـة            
  .ويهلكون بالكمال

ذه احلروب اليت ذكرناها حتصل للمبتدئني الذين جيلـسون         ه
 احترسوا يف أعمالكم مـن      .يف القاليل والذين يعملون يف امع     

 ألن كل نفاق وجتديف وتعليم كاذب ينشأ مـن          .هذه العثرات 
 ومن ذا الذي اقتىن حمبة املـسيح        .عدم االحتراس ومن الشياطني   

فهـذه  !!  ومسخرم   هل للنظرة اإلهلية وحيب هلو الشياطني     وأُ
 ويـريب   .األمور الرديئة تأيت من إمهال اإلنسان ومن عدم الطاعة        

 ،هذا الفساد وينميه كتمان األفكار اليت منها يتولد عدم اإلميـان         
  .فاحترسوا من هذه السرقات الشيطانية

ليس للشياطني قتال واحد حىت إذا انغلبوا فيه يكفـوا عـن         
 فـإذا   .ع كثرية كعيون الشبكة    كال بل هلم أنوا    .القتال وميضوا 

ومع هذا ومهما كانـت حيلـهم        .انغلب يف قتال يقدم اآلخر    
  .كثرية إال أن ربنا يستأصلهم



 }٦٤{

 احـذر مـن     . أبانا الذي يف السموات    يف مبدأ صالتك قل   
 ألن كثرياً ما تظهـر الـشياطني        .الضاللة اليت تكون من الصالة    

أشكاالً يف الصالة لكي يضعوا للمصلي عثرة ويسببوا له شروداً          
 فإن عرض هذا ألحدكم فليخطف عقله مـن    .يف هذه األشكال  

 فالويل   ألنه إن اون قليالً    .هذه املناظر سريعاً وجيذا إىل السماء     
 وحينئذ ال يـستطيع أن يـتخلص        .له ألن أفكاره ستعمل معها    

 .الذهن من هذه املناظر إال إذا أدركته دموع حزينة يف الـصالة           
 وأما أنـتم يـا      .فبهذا القتال حيرص الشيطان أن يعرقل املصلي      

ألن التواضع مع الـدموع يف      إخويت فال ختافوا من هذا القتال       
  .حيالصالة تطرده كما بر

د هذا يأيت شيطان الضجر ويلقي على األخ احملتـرس يف           بع
 فاحذروا  .عمله نوماً ثقيالً وخياالت أحالم الليل مع تعب كثري        

 .أن توافق إرادتكم األشكال اليت تظهرها الشياطني يف هذا القتال         
 تسلحوا قبالته بطول    .وال جتنبوا من هذا القتال ألن سيدنا معكم       

  .سرعةالروح والصالة فينحل وجيوز ب
وإذا ما زال هذا القتال يأيت بعده شيطان الغـضب وهـو            
متكدر حمزون وعندما يدنوا من الراهب حيتال عليـه بأشـكال           
كثرية لعله يقدر أن جيعله يغضب وحينق بأفكاره يف اليقظـة ويف            

 وعندما ينتبه ويريد أن يصلي      .النوم أيضاً يكمل فيه مجيع أفعاله     
 }٦٥{

 ههنا ألن فساداً عظيمـاً      ذروااحجيد ذاته متكدراً بغضب كثري      
 اخضعوا نفوسـكم    .تصنع الشياطني يف العقول اليت ختضع هلم      

 . الصالة عنكم من مجيـع إخـوتكم       طلبواأوباحلب لكل أحد    
 كثري من الرهبان    .فيطرد عنكم سيدنا هذه احلروب وأنتم هادئني      

يقعون يف يد هذه الشياطني فتلحق عقـوهلم عيـوب رديئـة            
  .ويهلكون بالكمال

ذه احلروب اليت ذكرناها حتصل للمبتدئني الذين جيلـسون         ه
 احترسوا يف أعمالكم مـن      .يف القاليل والذين يعملون يف امع     

 ألن كل نفاق وجتديف وتعليم كاذب ينشأ مـن          .هذه العثرات 
 ومن ذا الذي اقتىن حمبة املـسيح        .عدم االحتراس ومن الشياطني   

فهـذه  !!  ومسخرم   هل للنظرة اإلهلية وحيب هلو الشياطني     وأُ
 ويـريب   .األمور الرديئة تأيت من إمهال اإلنسان ومن عدم الطاعة        

 ،هذا الفساد وينميه كتمان األفكار اليت منها يتولد عدم اإلميـان         
  .فاحترسوا من هذه السرقات الشيطانية

ليس للشياطني قتال واحد حىت إذا انغلبوا فيه يكفـوا عـن         
 فـإذا   .ع كثرية كعيون الشبكة    كال بل هلم أنوا    .القتال وميضوا 

ومع هذا ومهما كانـت حيلـهم        .انغلب يف قتال يقدم اآلخر    
  .كثرية إال أن ربنا يستأصلهم



 }٦٦{

وإذا ما الحظ الشيطان شخصاً يعرف أنه مبعونة سـيدنا ال           
 فإم يهيجون عليه    ،تقدر الشياطني أن تعيقه عن عمله الروحاين      

ألن الـشياطني   ) يلة  أي الغري مهتمني بالفض   ( اإلخوة املنحلني   
  .تعرف األواين اليت تقبل بسهولة فسادهم

 ،ال تعرف الشياطني األسرار اإلهلية وال يدركون اخلفايـا        
 ولكن ألن الشياطني    .واألفكار اليت يوسوسون ا من معرفتهم     

 كـأن   .أرواح غري مادية ميكنها أن تصل إىل بالد بعيدة وتسمع         
 . فتتنبأ الشياطني به   . رآه تسمع قديس يقول لرفيقه استعالن إهلي     

ألن الشياطني أرواح ولكنها تعرت من حلة النور اليت ألبسها هلم           
 .اخلالق تلك اليت كانت مملوءة حمبة لسيدهم وهلا حكمة ومعرفة         

اهللا عليهم واقتنوا عوضاً     فباختيارهم أظلمت عقوهلم اليت جاد ا     
 .وبرودة وعوض احلكمة اقتنوا عدم متييز       .عن النور ظلمة العقل   

فإم ال يدركون األسرار وصاروا عدميي التمييـز أكثـر مـن            
  .الوحوش

الذهن النقي والنفس املتيقظة بعمل الفضائل هي اليت تقبـل          
 فاهربوا يا إخويت من مـسخرة الـشياطني وال          .املعرفة املقدسة 

 ال ختافوا من كالمهم الكاذب ألن       .تتخلفوا عن السري إىل قدام    
ذا أظهرنا أفكارنا آلبائنـا الروحـانيني       فإ .من صفام الكذب  

  .نثبت بال خوف أمام حيل الشياطني
 }٦٧{

 ألن هذه   .إرذلوا هذه احلياة الزمنية وأسرعوا يف إتباع التجرد       
 بل للـذين ابتـدأوا      .القتاالت يا إخويت ال تعرض لكل واحد      

 إن كل الذين    .بالدخول يف سرية الفضيلة وأهلوا املوهبة التاوريا      
وا يف هذه الطريق وهلم زمان يف هـذه الـسرية           يريدون أن يسري  

وهم نشطاء يف األعمال ال يثقون باألفكار وال يتكلـون علـى            
 وال  .منظر األشكال بدون املعرفة احلقيقية ومـشورة الـشيوخ        

  .يصدقون األشكال اليت تظهر هلم يف قالليهم
 .ونوع آخر من الشياطني يصنع القتال مع أصحاب التاوريا        

 . ألم كمثل الطري يظهرون على العقـل       .جداًوأولئك مكرين   
وهذا القتال يكون مع الرتب العالية اليت اقتنت قوة من اهللا ونالوا            

  .منه معرفة ليقفوا يف هذا القتال بشجاعة
إذا أراد هؤالء الشياطني أن خيتربوا العقل لكي يعرفـوا إن           

 فإم يطـريون بـاحتراس      .كان قد اقتىن معرفة بالتاوريا أم ال      
يف احلال يتشبهون   ) بالتاوريا  ( وعندما يشاء اهللا وينبسط العقل      

 .بشيء من الطيور ويفتقدون العقل ويطريون من ناحية إىل ناحية         
فإذا أوجدوا العقل مل يقنت بعد معرفة يف نظرته يعرف ا أـم             
شياطني عند ذلك يتشبهون هم أنفسهم بأشكال شبيهة بالتاوريا         

 ويأتون ويصطفون أمامـه لكـي       .قةبل أكثر وأؤكد من احلقي    
 فإن عرف العقل أـا أشـكال الـشياطني          .يعيقوه عن سعيه  



 }٦٦{

وإذا ما الحظ الشيطان شخصاً يعرف أنه مبعونة سـيدنا ال           
 فإم يهيجون عليه    ،تقدر الشياطني أن تعيقه عن عمله الروحاين      

ألن الـشياطني   ) يلة  أي الغري مهتمني بالفض   ( اإلخوة املنحلني   
  .تعرف األواين اليت تقبل بسهولة فسادهم
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 فإن عرف العقل أـا أشـكال الـشياطني          .يعيقوه عن سعيه  



 }٦٨{

وفنطستهم وبدأ ينتهرهم حينئذ يظهرون للعقل متقـدمني إليـه          
 أما  .كأم مساعدين ويهدمون األشكال األوىل اليت تشكلوا ا       

 . ألنه يدرك أم شـياطني     .العقل العارف فال ينخدع ذا أيضاً     
 فيسقط سريعاً من الدرجة اليت وصل       ،غري خمترب هلذا القتال   وأما ال 

  .إليها ويتعطل عن عمله الروحي
أما عن تفاصيل وأنواع القتاالت اخلاصة برتب التاوريا وعن         

 .احملاربات اليت تأيت من الشياطني فال ينبغي أن نصفها يف األسطر          
وعندما  .ألن اإلنسان يبلغ إليها مبعونة اهللا بواسطة عمل الفضائل        

يبلغ إىل الطهارة يقتين من ربنا معرفة عن هذه األمور وجيد لـه             
  .مرشدين حينئذ جيد هذه الطريق املقدسة وكل رتبها

وكثريون هم الذين يبدأون ذا العمل وقليلون هم الـذين          
وكثريون مبجرد ابتدائهم بالعمل يظنون أم أكملوا        .يكملونه

 ألنه هل   .مر ليس هكذا   يف حني أن األ    .كل أعمال هذه اجلندية   
 ، وإن حدث ذلـك فهـو سـقط        ،يولد اجلنني يف أربعة أشهر    

  .والسقط ميت ال يعد مع األحياء
 الرب من كل قلوبكم واطلبوا منـه        اعبدواأيها اإلخوة   

  . ولربنا اد الدائم إىل األبد آمني.مجيع الصاحلات بغري خجل

 }٦٩{

åßbrÛa@Šàî½a@ @
ÝöbšÐÛa@ÝàÇ@ @

 .عين كل عمل طبيعي مقـدس إهلـي       الفضيلة ت يا إخويت   
 –ومدلول الفضيلة يشمل مجيع أعمال الثالث رتب اجلـسدانية        

 أما األعمال اليت تسبق التطهري فكـل        – الروحانية   –النفسانية  
 أما األعمال الالحقة للتطهري فغايتها      .غايتها الوصول إىل التطهري   

  . وهلا سلطان يف الثالث درجات.اإلحتاد مع املعرفة
 .لة هي رجوع عن الشرور وعن كل أمر غري طبيعـي         الفضي

  .بالرجوع إىل األمور الطبيعية واحلياة احلقيقية
الني من اآلالم   مي التطهري احلقيقي الذي يرفع الع     الفضيلة ه 

 تلك يقـول    .ليتحدوا بقيامة الكمال  ) املادية اجلسدية   ( اهليولية  
نيـة   هذه كُ  .عنها حكماء الروحيات إمنا تكون للصديقني فقط      

الفضيلة وهي تشمل مجيع األعمال املقدسـة اإلهليـة الكتابيـة           
  .والطبيعية

الفضيلة ال تصغر يف رتبة وتكرب يف أخرى وتنتقل بالكمـال           
من رتبة إىل أخرى بل كما ذكرنا أن الفضيلة بكليتها كائنة يف            
كل رتبة من الرتب الثالث ومع األعمال تثبت بال انتقال بـل            

وتتفرع منها مجيع الفضائل وسائر أنواعها      تنمو يف الثالث رتب     



 }٦٨{

وفنطستهم وبدأ ينتهرهم حينئذ يظهرون للعقل متقـدمني إليـه          
 أما  .كأم مساعدين ويهدمون األشكال األوىل اليت تشكلوا ا       

 . ألنه يدرك أم شـياطني     .العقل العارف فال ينخدع ذا أيضاً     
 فيسقط سريعاً من الدرجة اليت وصل       ،غري خمترب هلذا القتال   وأما ال 

  .إليها ويتعطل عن عمله الروحي
أما عن تفاصيل وأنواع القتاالت اخلاصة برتب التاوريا وعن         

 .احملاربات اليت تأيت من الشياطني فال ينبغي أن نصفها يف األسطر          
وعندما  .ألن اإلنسان يبلغ إليها مبعونة اهللا بواسطة عمل الفضائل        

يبلغ إىل الطهارة يقتين من ربنا معرفة عن هذه األمور وجيد لـه             
  .مرشدين حينئذ جيد هذه الطريق املقدسة وكل رتبها

وكثريون هم الذين يبدأون ذا العمل وقليلون هم الـذين          
وكثريون مبجرد ابتدائهم بالعمل يظنون أم أكملوا        .يكملونه

 ألنه هل   .مر ليس هكذا   يف حني أن األ    .كل أعمال هذه اجلندية   
 ، وإن حدث ذلـك فهـو سـقط        ،يولد اجلنني يف أربعة أشهر    

  .والسقط ميت ال يعد مع األحياء
 الرب من كل قلوبكم واطلبوا منـه        اعبدواأيها اإلخوة   

  . ولربنا اد الدائم إىل األبد آمني.مجيع الصاحلات بغري خجل

 }٦٩{

åßbrÛa@Šàî½a@ @
ÝöbšÐÛa@ÝàÇ@ @
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 }٧٠{

تتدرج مع الرتب وتبسط قوا على األنفس والعقـول ولكـن           
الذي ال يهتم بعمل الفضيلة تنقص منه ليس من طبيعتها بل من            

 ألنه إذا كان    . ألا تصغر وتقل من املتهاونني     .شخص القابل هلا  
جـع   ويف ساعة واحدة ر    ،إنسان قضى مائة سنة يف عمل اخلطية      

كمـا أن   . فيحسب كأنه عمل مائة سـنة      ،إىل اهللا من كل قلبه    
األرض بواسطة املياه خترج العقاقري املخفية يف باطنها بالنباتـات          

 كما  .هكذا أعمال الفضيلة تظهر مجيع القوات النطقية واملواهب       
 :١٧لـو    " ( هوذا ملكوت اهللا داخلكم   " قال لنا ربنا بوضوح     

 املعرفة اليت يطلبـها مجيـع       ومعروف أن امللكوت هو    ) ٢١
 ، زروع الفضيلة ال تنقطع وأيضاً زروع الشر       .الصالةبالقديسني  

  .إن مل تقطعها التوبة
هذه الرتب الثالث وضعت لتكون خطوات للتدرج فيها إىل         

 أما الرتبـة    .العالء وهي الرتب اجلسدانية والنفسانية والروحانية     
لطبع بطبيعته يصنع    ألن ا  .األوىل فهي تدريب وتدرج للطبع عامة     

 وإذا بدأ خيرج بسريته خارجاً عن حدود        . ويتعلم االستقامة  .الرب
  .طبيعته دعي ظاملاً ومنافقاً

وإذا كان يعمل يف الرتبة الثانية بقداسة الطبـع الـصحيح           
 وال تظنوا يا إخويت     .املمدوح فإنه يقبل النظرة مع معرفة املنازل      

ك معرفة اقتنيت بغري تدريب     أين أعين ذا النظرة الكاملة ألن تل      
 }٧١{

 ألنه ليس جمال اآلن للكالم عنها بل نتركها حلني التكلم           .وتربية
 أما كالمنا هنا فعن الرتبة الوسـطى        .عليها يف رتبتها اخلاصة ا    
 فهي . ألا مل تقنت املعرفة احلقيقية بعد.اليت تقتين نظراً غري كامل

األمور اخلارجة عنها    أما نظر    .ال تنظر إال األمور الداخلية فقط     
 وهذا يسميه احلكماء تاوريا الطقوس ولكن إن    .فلم تبلغ إليه بعد   

جتاوز عن حدود هذه الرتبة واقتىن سرياً إىل الوراء يـدعى مـن           
ألنه ما احنط يف هذا احلد      " عقل منهدم مع األشكال     " احلكماء  

إىل درجة منحطة توصل إىل كمال الشرور حسب قضاء عـدل           
  .ل ترك من أجل الرجاء ب.اهللا عليه

أما الرتبة الثالثة يا إخويت اليت هي الروحانية قليلون أدركوها          
 أولئك الذين أخذوا قوة مـن اهللا بتـدابريهم          .باجلهاد النشيط 

  !! طوباهم ماذا أدركوا .ليبلغوا إىل هذه الرتبة من أجل حبهم هللا
أما الذين ختلفوا عن السري إىل فوق وعن جنديـة احلـب            

 واقتنـوا   ، وزاغوا عن نظرة املعرفة اليت هي كفة السماء        ،اإلهلي
  !!رباطات يف بلد التنهد الويل هلم من أين سقطوا 

 واآلن بعد   .هذه هي الرتب اليت يقتين ا طبعنا تربية مقدسة        
  .أن قمنا بتعريفها نبني بعض صفاا

  



 }٧٠{
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 }٧٢{

@óïäa‡§a@ójm‹Üa@ýìcZ@ @
ول فقد جعـل اهللا     هذا العامل احملسوس هو صورة العامل املعق      

ألنـه خلقـه مـن      " احليوان الناطق   " مسكنني لإلنسان أعين    
 وعمله على صورته ومثاله حسب قوله خنلق اإلنـسان          .طبيعتني

 أما  . فيليق أن يصنع له مكانني حسب طبيعتيه       .كصورتنا وشبهنا 
 يف أورشليم السمائية يف وسـط جنـد         ،النفس فأعد هلا مسكناً   

فقد شاء أن يكـون يف األرض حيـث          وأما احملسوس    .املالئكة
 وحسب كل طبيعة منهما جعل هلا غذاء يـستطيع أن           .يسكن

   . إذا حفظ رتبة طبعه بتمجيد خالقه.يتحد معها
 ألن كل واحدة تعرف كيف      .يلذ لكل طبيعة تغذية زميلتها    

 ويف كل مرة حيصل بينهما      .أن تقومي الواحدة هو حفظ لألخرى     
حسد أو عناد قتـال أو مـن        تعارض خارج عن الطبيعة أو من       

من الواحدة على    امليالة واحنالل احلرية فيتحرك بذلك قتال عظيم      
 يكون بينـهما    .األخرى ومن هذه األسباب ينشأ بينهما إرادتني      

 ألن الشهوة مثرية جلميع احلـروب كقـول    .قتال رديء صعب  
معلمنا بولس ن اجلسد يشتهي ضد الروح والروح ضد اجلـسد           

 ٥غل   ( .ا اآلخر حىت تفعلون ما ال تريدون      وهذان يقاوم أحدمه  
 ألن  .ألن هذا التعارض غـري خاضـع حلريـة اإلرادة          ) ١٧: 

 أمـا إذا    .حركات اجلسد املضادة للروح هي حركات طبيعيـة       
 }٧٣{

خرجت عن ترتيب طبيعتها فإا ختضع لإلرادة اليت تستطيع أن          
  .توجهها كما تشاء إما للصالح وإما للشر

) أي مثريات   ( دث من أسباب خارجية     أما احلركات اليت حت   
فهي ليست طبيعية كما قال احلكماء بل حركات أملية أي مـن            
آالم اخلطية ومثرياا أما احلركة الطبيعية فتتحرك من ذاا بدون          

 فلإلرادة سلطان علـى احلركـات       .أسباب أو مثريات خارجية   
  .األملية وليس سلطان على احلركات الطبيعية

ه احلالة فوضع سنناً ووصايا وجعل هلا جزاء        نظر اهللا إىل هذ   
 أما احليـاة فهـي      .حياة أو موت جحيم الذي هو عدم املعرفة       

 أما هذا الفساد العظيم واهلالك فقد       .املعرفة وملكوت السموات  
 ألن سـيدنا    .حدث من مبدأ العامل إىل أن أشرق نور الصليب        

يبه بصلبه قتل العداوة ليبطل جسد اخلطية ومن إشراق نور صـل          
 تلك .استضاءت مجيع اخلليقة اليت كانت مظلمة بطغيان الشيطان 

 وسيدنا أعطانا قوة لنعمل ونقـتين       .اليت ملكت علينا منذ جبلتنا    
تربية حسنة إلنساننا اجلواين اجلديد للحياة املفاضة علينا حبقيقـة          

  .اإلجنيل
 إىل ثالثة أنواع    ،تنقسم فضائل هذه املرتلة األوىل اجلسدانية     

 فـالنوع األول    .لطبيعية ومنها االعتيادية ومنها الـشرعية     منها ا 
الطبيعي هو موجود فينا ويف احليوان وبه نتحـرك يف حـدود            



 }٧٢{
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ول فقد جعـل اهللا     هذا العامل احملسوس هو صورة العامل املعق      

ألنـه خلقـه مـن      " احليوان الناطق   " مسكنني لإلنسان أعين    
 وعمله على صورته ومثاله حسب قوله خنلق اإلنـسان          .طبيعتني

 أما  . فيليق أن يصنع له مكانني حسب طبيعتيه       .كصورتنا وشبهنا 
 يف أورشليم السمائية يف وسـط جنـد         ،النفس فأعد هلا مسكناً   

فقد شاء أن يكـون يف األرض حيـث          وأما احملسوس    .املالئكة
 وحسب كل طبيعة منهما جعل هلا غذاء يـستطيع أن           .يسكن

   . إذا حفظ رتبة طبعه بتمجيد خالقه.يتحد معها
 ألن كل واحدة تعرف كيف      .يلذ لكل طبيعة تغذية زميلتها    

 ويف كل مرة حيصل بينهما      .أن تقومي الواحدة هو حفظ لألخرى     
حسد أو عناد قتـال أو مـن        تعارض خارج عن الطبيعة أو من       

من الواحدة على    امليالة واحنالل احلرية فيتحرك بذلك قتال عظيم      
 يكون بينـهما    .األخرى ومن هذه األسباب ينشأ بينهما إرادتني      

 ألن الشهوة مثرية جلميع احلـروب كقـول    .قتال رديء صعب  
معلمنا بولس ن اجلسد يشتهي ضد الروح والروح ضد اجلـسد           

 ٥غل   ( .ا اآلخر حىت تفعلون ما ال تريدون      وهذان يقاوم أحدمه  
 ألن  .ألن هذا التعارض غـري خاضـع حلريـة اإلرادة          ) ١٧: 

 أمـا إذا    .حركات اجلسد املضادة للروح هي حركات طبيعيـة       
 }٧٣{

خرجت عن ترتيب طبيعتها فإا ختضع لإلرادة اليت تستطيع أن          
  .توجهها كما تشاء إما للصالح وإما للشر

) أي مثريات   ( دث من أسباب خارجية     أما احلركات اليت حت   
فهي ليست طبيعية كما قال احلكماء بل حركات أملية أي مـن            
آالم اخلطية ومثرياا أما احلركة الطبيعية فتتحرك من ذاا بدون          

 فلإلرادة سلطان علـى احلركـات       .أسباب أو مثريات خارجية   
  .األملية وليس سلطان على احلركات الطبيعية

ه احلالة فوضع سنناً ووصايا وجعل هلا جزاء        نظر اهللا إىل هذ   
 أما احليـاة فهـي      .حياة أو موت جحيم الذي هو عدم املعرفة       

 أما هذا الفساد العظيم واهلالك فقد       .املعرفة وملكوت السموات  
 ألن سـيدنا    .حدث من مبدأ العامل إىل أن أشرق نور الصليب        

يبه بصلبه قتل العداوة ليبطل جسد اخلطية ومن إشراق نور صـل          
 تلك .استضاءت مجيع اخلليقة اليت كانت مظلمة بطغيان الشيطان 

 وسيدنا أعطانا قوة لنعمل ونقـتين       .اليت ملكت علينا منذ جبلتنا    
تربية حسنة إلنساننا اجلواين اجلديد للحياة املفاضة علينا حبقيقـة          

  .اإلجنيل
 إىل ثالثة أنواع    ،تنقسم فضائل هذه املرتلة األوىل اجلسدانية     

 فـالنوع األول    .لطبيعية ومنها االعتيادية ومنها الـشرعية     منها ا 
الطبيعي هو موجود فينا ويف احليوان وبه نتحـرك يف حـدود            



 }٧٤{

 فنحن واحليوان حمتاجني هلذه     . كاألكل والشرب والنوم   .الطبيعة
 ويشترك احليوان معنا يف الغضب والشهوة واإلرادة الردية         .كلها

  .مكان إىل مكانوالفرح واحلزن وامليالد واحلركة من 
والنوع االعتيادي هو العوائد احلسنة اليت نعملها ألوالدنـا         

 فإذا ما نشأوا وصاروا رجـاالً       .وتالميذنا منذ الصغر بالتأديب   
 . ألا تزين الطبع جبميع احملاسن     ،حسنت هذه العوائد يف أعينهم    

 فتصري العادة متأصلة    .والتعليم هو الذي يعودهم باألفعال احلسنة     
 فمثالً نعود أجسادنا بالصوم والنسك والسهر والقيـام         كالطبع

وحنفظ هذه العوائد ألننا نعلم أننا إذا حفظناها من املبدأ صـار            
 فإذا ما تعود وخضع قليالً      .اجلسد يف خوف عظيم من األعمال     

قليالً بالتدريج وحفظ قمع اخلوف واقتىن قوة علـى األعمـال           
 أيـضاً أنفـسنا     هكـذا  .وثبتت فيه العادات وصارت كالطبع    

نعودها ذيذ الصاحلات وباملفاوضة فتقتين ذلك مـع فـرح          
 ونعرف أن يف املبدأ تصعب من اخلـوف ويف اآلخـر ال             .كثري

 فهذه اإلفـرازات نظرهـا آباؤنـا        .تتخلف عن طلب الصالح   
  .الروحانيون ووصفوا العادة بأا طبع ثان

 كما يسن احلكمـاء شـرائع       .والنوع الثالث هو الشرعي   
ديرة واامع يشرعون    وكذلك يف األ   .قيمة كل واحد لرعيته   مست

 وا نقتين عادات صاحلة وأنواع فاضـلة        .قوانني تقرم إىل اهللا   
 }٧٥{

ونتعلم أن نعمل الصالح لبعضنا البعض فإذا فعلنا ذلك نـصري           
 وهذا العمل هو التخلف عـن       .متشبهني باهللا ونسمى صاحلني   

ن خوف تطبيق واضـع      وهذا ينشأ م   .الشرور والتقرب من اهللا   
 . مثلما وضع اهللا شرائع علـى يـد موسـى          .القانون ألحكامه 

 ومثـل حكـام   .فيحسن إىل الذين حيفظوا ويعاقب خمالفيهـا   
 وكل هذا معروف أن .ومدبري هذا العامل الذين يعاقبون ارمني  

 وهذه العادات الـصاحلة  .اخلوف من العقوبة يقدمنا إىل الصالح     
 ومن الطبيعية نتدرج إىل األمور الـيت        .لطبيعيةتقربنا إىل األمور ا   

  .فوق الطبع
وواضع الشرائع املستقيمة يعلمنا العدالة واالستقامة ويقدمنا       

 .لكي تنظر ذه الوسائل الطبيعية ونتعلم كل احلق وخمافـة اهللا          
 وهذه معروفة لنا اآلن بعد مـا        .ويف هذه خمفي كل أمر طبيعي     

ك الذي فرشته عليه الـشهوة      انقشع احلاجز عن عيين عقلنا ذل     
  .واللذة املطمورة يف اآلالم

 .ال تثبت سرية الرهبان مبجرد عمل الفضائل العاملية فقط        
ألن هذه الفضائل أوالً تزينهم وتصريهم صاحلني ومتـدبرين         

 وهذه هي األساس احلقيقي الذي تقوم عليه كـل          .بسنن حسنة 
 أمـا   .ط وكل ما يوضع على هذا األساس ال يـسق         .زينة البناء 

 .فضائل املتوحدين فهي إرادية وهي اختيـار املـشيئة احلـسنة          



 }٧٤{

 فنحن واحليوان حمتاجني هلذه     . كاألكل والشرب والنوم   .الطبيعة
 ويشترك احليوان معنا يف الغضب والشهوة واإلرادة الردية         .كلها

  .مكان إىل مكانوالفرح واحلزن وامليالد واحلركة من 
والنوع االعتيادي هو العوائد احلسنة اليت نعملها ألوالدنـا         

 فإذا ما نشأوا وصاروا رجـاالً       .وتالميذنا منذ الصغر بالتأديب   
 . ألا تزين الطبع جبميع احملاسن     ،حسنت هذه العوائد يف أعينهم    

 فتصري العادة متأصلة    .والتعليم هو الذي يعودهم باألفعال احلسنة     
 فمثالً نعود أجسادنا بالصوم والنسك والسهر والقيـام         كالطبع

وحنفظ هذه العوائد ألننا نعلم أننا إذا حفظناها من املبدأ صـار            
 فإذا ما تعود وخضع قليالً      .اجلسد يف خوف عظيم من األعمال     

قليالً بالتدريج وحفظ قمع اخلوف واقتىن قوة علـى األعمـال           
 أيـضاً أنفـسنا     هكـذا  .وثبتت فيه العادات وصارت كالطبع    

نعودها ذيذ الصاحلات وباملفاوضة فتقتين ذلك مـع فـرح          
 ونعرف أن يف املبدأ تصعب من اخلـوف ويف اآلخـر ال             .كثري

 فهذه اإلفـرازات نظرهـا آباؤنـا        .تتخلف عن طلب الصالح   
  .الروحانيون ووصفوا العادة بأا طبع ثان

 كما يسن احلكمـاء شـرائع       .والنوع الثالث هو الشرعي   
ديرة واامع يشرعون    وكذلك يف األ   .قيمة كل واحد لرعيته   مست

 وا نقتين عادات صاحلة وأنواع فاضـلة        .قوانني تقرم إىل اهللا   
 }٧٥{

ونتعلم أن نعمل الصالح لبعضنا البعض فإذا فعلنا ذلك نـصري           
 وهذا العمل هو التخلف عـن       .متشبهني باهللا ونسمى صاحلني   

ن خوف تطبيق واضـع      وهذا ينشأ م   .الشرور والتقرب من اهللا   
 . مثلما وضع اهللا شرائع علـى يـد موسـى          .القانون ألحكامه 

 ومثـل حكـام   .فيحسن إىل الذين حيفظوا ويعاقب خمالفيهـا   
 وكل هذا معروف أن .ومدبري هذا العامل الذين يعاقبون ارمني  

 وهذه العادات الـصاحلة  .اخلوف من العقوبة يقدمنا إىل الصالح     
 ومن الطبيعية نتدرج إىل األمور الـيت        .لطبيعيةتقربنا إىل األمور ا   

  .فوق الطبع
وواضع الشرائع املستقيمة يعلمنا العدالة واالستقامة ويقدمنا       

 .لكي تنظر ذه الوسائل الطبيعية ونتعلم كل احلق وخمافـة اهللا          
 وهذه معروفة لنا اآلن بعد مـا        .ويف هذه خمفي كل أمر طبيعي     

ك الذي فرشته عليه الـشهوة      انقشع احلاجز عن عيين عقلنا ذل     
  .واللذة املطمورة يف اآلالم

 .ال تثبت سرية الرهبان مبجرد عمل الفضائل العاملية فقط        
ألن هذه الفضائل أوالً تزينهم وتصريهم صاحلني ومتـدبرين         

 وهذه هي األساس احلقيقي الذي تقوم عليه كـل          .بسنن حسنة 
 أمـا   .ط وكل ما يوضع على هذا األساس ال يـسق         .زينة البناء 

 .فضائل املتوحدين فهي إرادية وهي اختيـار املـشيئة احلـسنة          



 }٧٦{

 ولذلك حتـصل    .ولذلك جتعل العمال ا مشترك يف صالح اهللا       
 وتبدأ  .قتاالت مع العمالني ا غرضها أن تبعدهم عن معرفة اهللا         

الشياطني جتاهد معهم بشره البطن بالزنا ومبحبة الفضة وباـد          
 أعلموا أنه ولو حتركت احلواس بقبـول         ولكن .الباطل وبالعظمة 

هذه اآلالم واحملاربات وقتياً إال أا ترجع وتتطهر مـن هـذه            
اليت (  ألن الشيطان يستطيع أن يؤثر على الطرق فقط          .األوساخ

ولكنه ال يستطيع الدخول إىل قدس األقداس وإال        ) هي احلواس   
ـ           ى لسلب القدس اإلهلي من هناك ولكن كل سلطان حمارباته عل

  .من خارج) نوافذ النفس ( األبواب 
معلوم أن الفضائل املطهرة إمنا تقودنا إىل اهلروب من التدبر          

 . واهلروب من السرية العاملية هو حفظ وصايا اهللا        .بالسرية العاملية 
 ال أن   .واحلفظ املقدس يلد لنا التشبه باهللا حـسب االسـتطاعة         

وا رمحاء كما أن     كقوله كون  .نصري أزليني بل رحومني وحمبني هللا     
فاهلرب من العامل باحلقيقة هو      ) ٣٦ : ٦لو  ( أباكم أيضاً رحيم    

  .التشبه باهللا
ينبغي لنا أن نعلم أن بعض الفضائل تطهر من ناحية واحدة           

 ومع أن اخلوف العاملي     .وبعض الفضائل تطهر من مجيع النواحي     
 ألن كل   .يتحكم فيها إال أن القوة اليت فيها تظهر أمثاراً للعمالني         

 وال تنشأ قـوة إال عـن        .شجرة من مثرها تعرف كما قال ربنا      
 }٧٧{

) اجلـسدية   (  وكما أن مفعول القوة يف األنواع اهليولية         .عمل
 كذلك أيضاً قـوة الفـضائل       .حمتاج إىل نظر احلواس اخلارجية    

 .حمتاجة إىل معرفة اهللا لكي تظهر عملها يف احلـواس الداخليـة           
 وهذا هـو    .ترب كل احلق ونأخذه   لذلك حنتاج للنظر لكي به خن     

 ئالعمل األول الذي نرشد املبتدئني إليه لكي يثبتوا به ألنه يهد          
  ...اآلالم ويسكتها

ال داعي ألن نذكر وسائل حفظ وقتاالت رتبـة املبتـدئني           
 ولكننا نقول   .الذين يتقدمون للرهبنة ألننا ذكرنا ذلك يف األول       

يف قلبه فيض حياة    أن كل إنسان حصلت له دعوة من اهللا ونبع          
جديدة ويعمل حبب اهللا من كل قلبه وبدأ حيس خبري طبيعته وبدأ            
يرفع عيين قلبه إىل اهللا فإن الشياطني كلها ما تقدر أن تربد حرارة 

 ونعمة اهللا وحدها كافية لصد القتاالت اليت يصنعها         .حبه اإلهلي 
  .الشياطني مع هؤالء ألم يقتنون معونة وقوة ليقاتلوها

 وإن مل يوجد .ي املبتدئني أن يكونوا حتت إرشاد املعلمني   ينبغ
 والـذي   .هلم مرشد فال ميكن ضمان وصول السفينة إىل امليناء        
 وال يوافق   .يقاتل مع الشياطني ينبغي أن يكون له قلب فرح باهللا         

 ألن مـن عـادة      .األشكال قبل أن يتحقق نوعها باملعرفة اإلهلية      
   .الشياطني أن تقاتل باألشكال



 }٧٦{

 ولذلك حتـصل    .ولذلك جتعل العمال ا مشترك يف صالح اهللا       
 وتبدأ  .قتاالت مع العمالني ا غرضها أن تبعدهم عن معرفة اهللا         

الشياطني جتاهد معهم بشره البطن بالزنا ومبحبة الفضة وباـد          
 أعلموا أنه ولو حتركت احلواس بقبـول         ولكن .الباطل وبالعظمة 

هذه اآلالم واحملاربات وقتياً إال أا ترجع وتتطهر مـن هـذه            
اليت (  ألن الشيطان يستطيع أن يؤثر على الطرق فقط          .األوساخ

ولكنه ال يستطيع الدخول إىل قدس األقداس وإال        ) هي احلواس   
ـ           ى لسلب القدس اإلهلي من هناك ولكن كل سلطان حمارباته عل

  .من خارج) نوافذ النفس ( األبواب 
معلوم أن الفضائل املطهرة إمنا تقودنا إىل اهلروب من التدبر          

 . واهلروب من السرية العاملية هو حفظ وصايا اهللا        .بالسرية العاملية 
 ال أن   .واحلفظ املقدس يلد لنا التشبه باهللا حـسب االسـتطاعة         

وا رمحاء كما أن     كقوله كون  .نصري أزليني بل رحومني وحمبني هللا     
فاهلرب من العامل باحلقيقة هو      ) ٣٦ : ٦لو  ( أباكم أيضاً رحيم    

  .التشبه باهللا
ينبغي لنا أن نعلم أن بعض الفضائل تطهر من ناحية واحدة           

 ومع أن اخلوف العاملي     .وبعض الفضائل تطهر من مجيع النواحي     
 ألن كل   .يتحكم فيها إال أن القوة اليت فيها تظهر أمثاراً للعمالني         

 وال تنشأ قـوة إال عـن        .شجرة من مثرها تعرف كما قال ربنا      
 }٧٧{

) اجلـسدية   (  وكما أن مفعول القوة يف األنواع اهليولية         .عمل
 كذلك أيضاً قـوة الفـضائل       .حمتاج إىل نظر احلواس اخلارجية    

 .حمتاجة إىل معرفة اهللا لكي تظهر عملها يف احلـواس الداخليـة           
 وهذا هـو    .ترب كل احلق ونأخذه   لذلك حنتاج للنظر لكي به خن     

 ئالعمل األول الذي نرشد املبتدئني إليه لكي يثبتوا به ألنه يهد          
  ...اآلالم ويسكتها

ال داعي ألن نذكر وسائل حفظ وقتاالت رتبـة املبتـدئني           
 ولكننا نقول   .الذين يتقدمون للرهبنة ألننا ذكرنا ذلك يف األول       

يف قلبه فيض حياة    أن كل إنسان حصلت له دعوة من اهللا ونبع          
جديدة ويعمل حبب اهللا من كل قلبه وبدأ حيس خبري طبيعته وبدأ            
يرفع عيين قلبه إىل اهللا فإن الشياطني كلها ما تقدر أن تربد حرارة 

 ونعمة اهللا وحدها كافية لصد القتاالت اليت يصنعها         .حبه اإلهلي 
  .الشياطني مع هؤالء ألم يقتنون معونة وقوة ليقاتلوها

 وإن مل يوجد .ي املبتدئني أن يكونوا حتت إرشاد املعلمني   ينبغ
 والـذي   .هلم مرشد فال ميكن ضمان وصول السفينة إىل امليناء        
 وال يوافق   .يقاتل مع الشياطني ينبغي أن يكون له قلب فرح باهللا         

 ألن مـن عـادة      .األشكال قبل أن يتحقق نوعها باملعرفة اإلهلية      
   .الشياطني أن تقاتل باألشكال



 }٧٨{

 واعرف أن كثري    .يتشبهون بشبه املسيح ومالئكته القديسني    ف
  .من الرهبان هلكوا من هذه األشكال

 من جنب اخلوف ألنه يفسد كثريين وبسببه تتسلط         احذروا
 جتلدوا واثقني مبراحم ربنا فيزول عنكم       .األشكال على اإلنسان  

 فكثرياً ما ختاف الشياطني من الـذين ال جيبنـون           .القتال سريعاً 
  .عبون منهموير

 أن حيترسوا من الشبع من اخلبز واملاء        . هو هذا  نيعمل املبتدئ 
والنوم ألن نقص هذه الثالثة ميأل عيين النفس نوراً وحيفظهـا يف            

 وتربط اجلسد حتت إرادة الـنفس       . وتنقي األفكار  .يقظة كثرية 
 هذه هي اإلفرازات احلسنة اليت تنجح ـا         .وتلجم آالم اخلطية  

ي اليت تعلمهم احلكمة واملعرفة وبـاألكثر إذا         وهذه ه  .الرهبان
 ألن الذين يكملون هذه الوصايا حبزن وتـذمر         .حفظوها بفرح 

يشبهون الذين يريدون أن ميسكوا الدخان مـن اجلـو فباطـل            
  .عملهم وال منفعة فيه

وحيذرون أيضاً الذين يتعرضون هلذه احلروب أال يستسلموا        
وا كل فكر حيدث هلم أمام     لألفكار الرديئة كأا حسنة بل ليشهر     

 ألن املبتدئني قد يظنوا     .فتضيء أفهامهم ) باالعتراف  ( الشيوخ  
 ألن  .أن هذه األفكار حقيقية من عدم معرفتهم وقلـة خـربم          

 أما احلق إذا مل يقبـل يف        .الشياطني كاذبة تتشبه باحلق كما قلنا     
 }٧٩{

ا  وأم . بل يعود يف وقته املالئم مع أفهام أخرى        ،ساعته ال يضيع  
 فلهـذا قلـت أن      .الكذب فإذا مل يقبل يف ساعته هلك وضاع       

 ،حيذروا من هذه األسباب ويعملوا الفضائل باحلب مع إخـوم         
  .وال يتهاونوا بالصالة أبداً ال ليالً وال اراً

 خاألوإن جترب أحد املبتدئني من شيطان الزنا فليتمـشى          
هذا الشيطان النجس    ف .اَّرب يف قاليته مصلياً وتالياً يف املزامري      
 ويف وقت كالعقرب أو     .يتقلب بني أفخاذ املقاتل معه كالثعبان     

 . ولكن مراحم ربنا ال تتركه يـستمر كـثرياً         .النحل أو الذباب  
والرهبان الذين أخذوا قوة من اهللا ليقاتلوا مع هـذا الـشيطان            

 وغالبـاً   .يصريون خرباء مهرة بصناعة اآلالم وعارفني احلروب      
شيطان الرهبان يف أوقات اخلدمة والصالة والقـراءة        يقاتل هذا ال  

  .ولكين ال أستطيع أن أكتب كل صنائعه
 .أعرف أحد اإلخوة ثبت معه هذا القتال كل أيام حياتـه          

 وكان يـسأل    .وسأل اهللا أن يرفعه عنه فلم ير اهللا أن يبعده عنه          
 وقال يل هذا األخ إين يف مبـدأ         .اهللا أن يعطيه قوة ومعونة قبالته     

 ورأيت أنه ال بالـسهر      .ه احملنة تعبت كثرياً بإفرازات عظيمة     هذ
وال باجلوع وال بالعطش ميضي عين وال بأمر آخر من اجلهـاد            

 فتعريت من ثيايب ومكثـت يف       .مقابل اآلالم بطل أو ختلف عين     
الشتاء خارج قالييت ليال كثرية حىت يبس جسمي مـن الـربد            



 }٧٨{

 واعرف أن كثري    .يتشبهون بشبه املسيح ومالئكته القديسني    ف
  .من الرهبان هلكوا من هذه األشكال

 من جنب اخلوف ألنه يفسد كثريين وبسببه تتسلط         احذروا
 جتلدوا واثقني مبراحم ربنا فيزول عنكم       .األشكال على اإلنسان  

 فكثرياً ما ختاف الشياطني من الـذين ال جيبنـون           .القتال سريعاً 
  .عبون منهموير

 أن حيترسوا من الشبع من اخلبز واملاء        . هو هذا  نيعمل املبتدئ 
والنوم ألن نقص هذه الثالثة ميأل عيين النفس نوراً وحيفظهـا يف            

 وتربط اجلسد حتت إرادة الـنفس       . وتنقي األفكار  .يقظة كثرية 
 هذه هي اإلفرازات احلسنة اليت تنجح ـا         .وتلجم آالم اخلطية  

ي اليت تعلمهم احلكمة واملعرفة وبـاألكثر إذا         وهذه ه  .الرهبان
 ألن الذين يكملون هذه الوصايا حبزن وتـذمر         .حفظوها بفرح 

يشبهون الذين يريدون أن ميسكوا الدخان مـن اجلـو فباطـل            
  .عملهم وال منفعة فيه

وحيذرون أيضاً الذين يتعرضون هلذه احلروب أال يستسلموا        
وا كل فكر حيدث هلم أمام     لألفكار الرديئة كأا حسنة بل ليشهر     

 ألن املبتدئني قد يظنوا     .فتضيء أفهامهم ) باالعتراف  ( الشيوخ  
 ألن  .أن هذه األفكار حقيقية من عدم معرفتهم وقلـة خـربم          

 أما احلق إذا مل يقبـل يف        .الشياطني كاذبة تتشبه باحلق كما قلنا     
 }٧٩{

ا  وأم . بل يعود يف وقته املالئم مع أفهام أخرى        ،ساعته ال يضيع  
 فلهـذا قلـت أن      .الكذب فإذا مل يقبل يف ساعته هلك وضاع       

 ،حيذروا من هذه األسباب ويعملوا الفضائل باحلب مع إخـوم         
  .وال يتهاونوا بالصالة أبداً ال ليالً وال اراً

 خاألوإن جترب أحد املبتدئني من شيطان الزنا فليتمـشى          
هذا الشيطان النجس    ف .اَّرب يف قاليته مصلياً وتالياً يف املزامري      
 ويف وقت كالعقرب أو     .يتقلب بني أفخاذ املقاتل معه كالثعبان     

 . ولكن مراحم ربنا ال تتركه يـستمر كـثرياً         .النحل أو الذباب  
والرهبان الذين أخذوا قوة من اهللا ليقاتلوا مع هـذا الـشيطان            

 وغالبـاً   .يصريون خرباء مهرة بصناعة اآلالم وعارفني احلروب      
شيطان الرهبان يف أوقات اخلدمة والصالة والقـراءة        يقاتل هذا ال  

  .ولكين ال أستطيع أن أكتب كل صنائعه
 .أعرف أحد اإلخوة ثبت معه هذا القتال كل أيام حياتـه          

 وكان يـسأل    .وسأل اهللا أن يرفعه عنه فلم ير اهللا أن يبعده عنه          
 وقال يل هذا األخ إين يف مبـدأ         .اهللا أن يعطيه قوة ومعونة قبالته     

 ورأيت أنه ال بالـسهر      .ه احملنة تعبت كثرياً بإفرازات عظيمة     هذ
وال باجلوع وال بالعطش ميضي عين وال بأمر آخر من اجلهـاد            

 فتعريت من ثيايب ومكثـت يف       .مقابل اآلالم بطل أو ختلف عين     
الشتاء خارج قالييت ليال كثرية حىت يبس جسمي مـن الـربد            



 }٨٠{

لقتال عين فتحققت    فلم أمت أنا وال مضى ا      .وصار مثل اخلشبة  
  .أا إرادة اهللا أن ال يذهب عين القتال لنفعي

هناك شياطني أخر تقاتل مع الذين يف املرتلـتني اجلـسدانية           
والنفسانية ويصنعون قتاهلم يف وقت الصالة أو يف وقت تكـون           
فيه مفاوضة عقلية أو عندما حيدث هذيـذ حـسن أو عنـدما             

 .نئذ يقـاتلون معـه    ينظرون املتوحد حريصاً على الفضائل حي     
فيسقطون على عينيه وعلى أنفه كشبه ذباب ويعـضونه لكـي           

 ولكن إن جتلد األخ وصـرب       .يبطل عمله ألن هذا القتال معوق     
قليالً على عضام يهزموا وميضوا ألم ال يثبتون كثرياً يف قتاهلم           
والذين اقتنوا خربة من هذه احلروب يعرفون أساليبها من أجـل           

  .هم يف الصالةعملهم ويقظت
وهناك قتاالت أخرى ال ميكن أن تظهر للمبتدئني وال جيب          

ين فقط ومع املبتدئني    ربأن تسجل يف األسطر وإمنا حتدث للمخت      
 وهذه هي حروب الرؤساء ولكن شيطان       .الذين هلم حرص كثري   

الزنا هو صعب وقاس جداً وإذا قوي تتسلط أشـكاله يف األخ            
 كمـا   ، ربنا ال تستمر طـويالً      ولكنها من أجل رمحة    ،احملارب

 وعنـدما يتـهاون األخ      ،يهدمها بالنسك من اخلبز واملاء والنوم     
 ويصبح األخ   ،قليالً ترتسم أشكاهلم يف العقل وتقاتله أثناء النوم       

 ألن الذهن يتفاوض مع األفكار طول النهار إذا كـان           ،يف خطر 
 }٨١{

ـ            ا األخ قليل التيقظ لنفسه وتتعبه يف وقت الصالة بـاألكثر أل
  .تصور أمام عيين عقله أشكاالً مسجة

أما شيطان الضجر فهو قريب ومساعد لـشيطان الكـسل          
 يسعيان لتشتيت العقـل ويـسكرانه       واالثنان .املسمى الظهريي 

 وإن غـصب    .بامللل واالحنالل لكي يتعطل عن عمل الـصالح       
 فيجب أال   .األخ نفسه قليالً وقام للجهاد جيلبون عليه نوماً ثقيالً        

ألخ قبل أن جيوز عنه هذا القتال ألنه ال يستمر طويالً بـل             ينام ا 
  .جيوز بسرعة برمحة ربنا

وحيدث أيضاً قتال آخر مع مصاف العارفني ويسمى مركب         
األغاين وهذا حيارب مع الذهن ومع النفس ويتقدم إىل اـرب           

 .كأنه معلم نصوح وباألكثر حيارب مع ساذجي العقل بالطبيعة        
يف أعمال الفضيلة قليالً يدركون املعرفة أما إذا        ألم إذا استمروا    

قابلهم هذا الشيطان النجس فيحصل هلم إمهال قبل أن يصلوا إىل           
 فيتقدم إليهم هذا الشيطان ويبذر فـيهم زروع         .معرفة احلروب 

 يتقدم إليهم بـشكل أحـد        وإذا علم أن زرعه قد قُبل      .العظمة
 .مهم أمراً ال يعرفونـه     متظاهراً بأنه مرسل من اهللا لتعلي      .املالئكة
 حربه أوالً بنغمات وأحلان لذيذة فيجذب نفس األخ إليه          ئويبتد

 وإذا  ، أن يعلمها كل تعاليمه الرديئة     ئفإذا وافقته عند ذلك يبتد    
يا ربنـا    " .قبلت النفس تعاليمه ال تعود تطاوع تعاليم مرشدها       



 }٨٠{

لقتال عين فتحققت    فلم أمت أنا وال مضى ا      .وصار مثل اخلشبة  
  .أا إرادة اهللا أن ال يذهب عين القتال لنفعي

هناك شياطني أخر تقاتل مع الذين يف املرتلـتني اجلـسدانية           
والنفسانية ويصنعون قتاهلم يف وقت الصالة أو يف وقت تكـون           
فيه مفاوضة عقلية أو عندما حيدث هذيـذ حـسن أو عنـدما             

 .نئذ يقـاتلون معـه    ينظرون املتوحد حريصاً على الفضائل حي     
فيسقطون على عينيه وعلى أنفه كشبه ذباب ويعـضونه لكـي           

 ولكن إن جتلد األخ وصـرب       .يبطل عمله ألن هذا القتال معوق     
قليالً على عضام يهزموا وميضوا ألم ال يثبتون كثرياً يف قتاهلم           
والذين اقتنوا خربة من هذه احلروب يعرفون أساليبها من أجـل           

  .هم يف الصالةعملهم ويقظت
وهناك قتاالت أخرى ال ميكن أن تظهر للمبتدئني وال جيب          

ين فقط ومع املبتدئني    ربأن تسجل يف األسطر وإمنا حتدث للمخت      
 وهذه هي حروب الرؤساء ولكن شيطان       .الذين هلم حرص كثري   

الزنا هو صعب وقاس جداً وإذا قوي تتسلط أشـكاله يف األخ            
 كمـا   ، ربنا ال تستمر طـويالً      ولكنها من أجل رمحة    ،احملارب

 وعنـدما يتـهاون األخ      ،يهدمها بالنسك من اخلبز واملاء والنوم     
 ويصبح األخ   ،قليالً ترتسم أشكاهلم يف العقل وتقاتله أثناء النوم       

 ألن الذهن يتفاوض مع األفكار طول النهار إذا كـان           ،يف خطر 
 }٨١{

ـ            ا األخ قليل التيقظ لنفسه وتتعبه يف وقت الصالة بـاألكثر أل
  .تصور أمام عيين عقله أشكاالً مسجة

أما شيطان الضجر فهو قريب ومساعد لـشيطان الكـسل          
 يسعيان لتشتيت العقـل ويـسكرانه       واالثنان .املسمى الظهريي 

 وإن غـصب    .بامللل واالحنالل لكي يتعطل عن عمل الـصالح       
 فيجب أال   .األخ نفسه قليالً وقام للجهاد جيلبون عليه نوماً ثقيالً        

ألخ قبل أن جيوز عنه هذا القتال ألنه ال يستمر طويالً بـل             ينام ا 
  .جيوز بسرعة برمحة ربنا

وحيدث أيضاً قتال آخر مع مصاف العارفني ويسمى مركب         
األغاين وهذا حيارب مع الذهن ومع النفس ويتقدم إىل اـرب           

 .كأنه معلم نصوح وباألكثر حيارب مع ساذجي العقل بالطبيعة        
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 }٨٢{

 الشياطني من أمام عبيدك وامـنحهم قـوة         اهدميسوع املسيح   
 ههنا ينبغي االحتراس بشدة وتقدمي الطاعـة        ."ة ليغلبوهم   ومعرف

حبب اهللا للرئيس وشيوخ امع واليقظة يف الصالة هـي الـيت            
 فبالتواضع وحب اهللا تظهر للنفس      .تغلب مجيع قتاالت الشياطني   

  .كل حيل الشياطني
ال حتدث القتاالت مع العمالني فقط بل ومع الذين جياهدون          

يدون أن يدركوا احلياة األبدية اليت دعاهم       ألجل حق اإلجنيل وير   
 اليت هي معرفـة     .إليها ربنا يسوع املسيح بواسطة شهود كثريين      

  .اآلب واالبن والروح القدس فمع هؤالء تقاتل الشياطني
كثري من الرهبان ال حيسون بشيء مـن هـذه القتـاالت            
والسبب معروف ألم جيلسون يف القالية على سـبيل العـادة           

 وإن ذكرت أمامهم شيء من أخبـار        .راحات اجلسدية مبحبة ال 
القتال فإنك تسمع جتاديف تصعد إىل السماء قائلـة إن هـذه            

 أيها احلكماء الضالني أتركـوا عـنكم هـذه          .تعاليم شيطانية 
التجاديف وابعدوا عن شيطان الضجر والظنـون واخرجـوا يف         

 فروا من بلـد     . واقتنوا كل ما للرهبان    .طلب حفظ وصايا اهللا   
 وال تلوموا أحداً أو ترذلوا      .املالمات الذي هو الكالم الشيطاين    

 يا إخويت أن الذين تفسد عقوهلم من إمهـاهلم          واعلموا .إنساناً
 مـن هـذه الـسرقات       احذروا .يسقطون يف شرور عظيمة   

 }٨٣{

الشيطانية وال تتكلوا على أعمالكم وتتخلفوا عـن فحـص          
  .وتفتيش أفكاركم كل حني

رية هي ومكتومة وغـري معروفـة       فخاخ الشيطان الغاش كث   
 وأما الذين من أجل اهتمامهم الكثري حتدث        .لكثريين وال ظاهرة  

عليهم هذه القتاالت ينبغي أن يكونـوا حتـت رأي الـشيوخ            
 وإن مل يوجد شيوخ متدربني علـى        .العارفني ا وهم يدبروم   

 وإن مل  . فاإلميان يف املعلم هو مقوم لكل واحـد        .معرفة احلروب 
  .االثنني إمياناً يف معلمه فباطل يكون تعب تلميذاليقنت 

أذكروا أن امليمر الذي كتب عن اإلخوة الذين يف القـاليل           
 .كم حذر املبتدئني على ضرورة وجودهم حتت يد املرشـدين         

وههنا أيضاً أقول فليحذر التالميذ من احليل الـشيطانية الـيت           
 والزنـا   ، وقتال كرب البطن   ،جتعلهم يرذلون معلميهم يف أعينهم    

   . واد الباطل والغضب واألمور اليت ذكرناها أوالً،وحمبة الفضة
فنتكلم ههنا عن القتال الناشيء من شيطان الكآبـة هـذا           
الشيطان يا إخويت يتبع مجيع القتاالت الصائرة مـن الـشياطني           

 ألنه يتبع الذين يقـاتلون والـذين        .ويسمى من العارفني األخري   
 أن الناحية املقاتلة قد انغلبت يأيت ويلقي         وعندما ينظر  .يتقاتلون

رعه األول هو   ز و .زرعه الرديء يف الشخص الذي قوتل وانغلب      
 فيقول أن اهللا ال يعود يقبلين ألين غُلبـت يف           .أفكار قطع الرجاء  
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 }٨٤{

 . فيبعد عنه الرمحة والفرح الكائن يف اإلميان والرجاء        .هذا القتال 
 وجيعله  .على يد حزقيال  ويقطع من ذكره القسم الذي أقسم اهللا        

 ألن مجيع قواتـه القابلـة       .ال يقبل كالم اآلباء الذي يعظوه به      
  .املعرفة تكون قد امتألت كآبة فسهل صيده لكل الشياطني

 فإذا انغلبوا   ،هناك قوم بطبيعتهم ضيقي الفهم ضعيفي الرأي      
 وهؤالء  .ولو من فكر صغري ملكت عليهم الكآبة وقطع الرجاء        

 . وآخرون طبيعتهم رزينة متعقلة    .آبة صيدهم يسهل لشيطان الك  
وبواسطة عمل فضائلهم يصريوا عارفني بـاحلروب وخمتـربين         

  .ويعسر على الشياطني صيدهم
 وآخرون  ،والناس أنواع كثرية فمنهم من يسهل عليه العمل       

يتعسر عليهم والبعض ال يعرفون ما هو العمل وال يـستطيعون           
 وآخـرون   .ركون املعارف  وآخرون يتعلمون كثرياً ويد    .إدراكه

هذا الكالم التفوه به خطر وال يليق أن يقـال          و ،حركام ثقيلة 
 وإن كـان األمـر      . ولكن كل شيء سهل على الصالة      ،ظاهراً

هكذا أقم لك قائمة واسكب عليها زيتـاً فتجـد ذخـرية يف             
  .أحضانك وتظهر لك أسرار اخلالص

آبـة  أما خبصوص األمور اليت تعرض للرهبان من شيطان الك        
 .ال ينفع الراهب شيء مثل فرح القلب بالرجاء باهللا        أشري بأنه   

ألنه ولو حصل سقوط فإن ربنا يعرف ضعف طبيعتنا وإن كنا           
 }٨٥{

نغلب فليس ذلك بقوتنا وإن كنا نسقط فينبغي أن يكون لنـا            
ثقة أن مراحم ربنا خترج يف طلبنا ولكنها تنتظر أن متتد إليهـا             

عونة من ربنا فيعطيهـا لنـا       يد ضمرينا لكي ترتفع وتطلب امل     
وتدوس رجل ضمرينا علـى عنـق       .بسهولة وميد يده ويقيمنا   

 فال نقع يف الكآبة وقطع الرجاء أمـا اجلاهـل           .أعدائنا بسهولة 
هـذا رأي  " إن نعمة اهللا ال تعود تساعدين حىت أقـوم          " فيقول  

   .اجلاهل األمحق الذي حيتاج لتعلم صناعة حروب الشياطني
إلنسان ال جيب أن حيزن بقلبه على سقطته      إين ال أقول أن ا    
 . ألن هناك فرق بني حزن القلب والكآبة       .من جراء الشياطني  

كيف أسقطين  "  فيتنهد اإلنسان قائالً     .فحزن القلب هو الندامة   
الشيطان يف هذا الفخ الذي مل أراه وال ينبغـي يل أن أسـتمر              

  إن هذا حدث يل مـن إمهـايل        .ساقطاً وأخطيء يف هذا املكان    
 اهللا يعلم القلب إين ما أريد أن أُغلب فمـا           .ومن قتال الشيطان  

 ولكـن   .ينبغي يل أن أحزن لئال أسبب للعدو فرحاً بـسقوطي         
آلخذ لنفسي من هذا حرصاً لئال أعود أتكل على أعمايل بـل            

هذه هي املشاعر الناشئة من حزن       " اتكايلعلى رمحة ربنا يكون     
   .كآبةالقلب اليت نتخذها مقابل شيطان ال

الكآبة تمرض اجلسد وتضنك العظام وتظلم الـنفس مـع          
مل "  وهذه هي مشورة الشيطان فيجعل املخطيء يقـول          .العقل
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 }٨٦{

 ألنه منع رمحتـه     .يعد اهللا يذكرين فأي حاجة يل إىل احلياة بعد        
 ومل يعد ربنا ينظر     . ومنذ اآلن مع الشياطني أتعذب     .ومعونته عين 

 وباب  ،ي غري مقبول عنده    وصوم ، وال يسمع صوت صاليت    ،إيلّ
 مجيع أتعاب نـسكي     . فلماذا أصوم واسهر   .رمحته ال يفتحه يل   

ذهبت باطالً فإين أترك الرهبان وأمضي إىل الـساقطني الـذي           
هذه هي مـشورات شـيطان      " يشبهونين وأرمي نفسي بينهم     

 وهذه هي ضمائر الرهبان     .الكآبة للذين يقعون يف فخاخه الرديئة     
  .الفاشلني

 إخويت الذين يريدون أن يعيـشوا حـسب حيـاة           وأنتم يا 
 . اهربوا من مشورات شيطان الكآبة ومن قطع الرجـاء         ،املسيح

املسيح رحوم   :لكموامسعوا حبب هلذه اإلفرازات اليت وضعناها       
فاطلبوه من كل قلوبكم وتقووا وهو يشفي أوجاع أجسادكم         

 ال ختف أيها العمال وال ترعب من ديـد          .وأمراض نفوسكم 
 يا من غُلـب مـن       .لشياطني فإم يتشتتون أمام قوة الفضيلة     ا

   . وعش وال تقطع رجاكاعملالشياطني 
   كـاللص فاصـرخ إىل سـيدنا       فإذا كنت قد أخطـأت    

 أو سقطت كالزانية فاخرج يف طلب رمحة        .فتحيا"  أذكرين "
 أهرب من   . وال ختف وال دأ عن طلب الرمحة       .ربنا فتدركها 

  .أفكار قطع الرجاء

 }٨٧{

بة هي خمادعات الشياطني ومـشورام مملـوءة غـشاً         كاذ
 يا إخويت بتحقيق أم ال يقدرون أن ميألونا خوفاً          اعلموا .وزوراً

 أن  واعلموا . ألن مراحم اهللا ملتصقة بنا     .كمثلما خيافون هم منا   
 .الشياطني املقاتلة مع الرتبة األوىل غري الذين يقاتلون مع الوسطى     

 وأما املتوسطون فهم خـادعون      .يفأما األولون فقوم للتخو   
 ، وأما اآلخرون الذين حياربون مع الدرجات العظيمـة        .ملقون

 فال يقاتل   .فيحاربون الذين ينظرون فيهم روح التنكر والتضليل      
 .الثالث درجات نوع واحد من الشياطني ألن رئيسهم وزعهم        

وقالوا أم كعدد الرتب السمائية كما قال بـولس أن فـيهم            
 وأرواح  .وسالطني وضابطي سلطان الظلمة   )  رؤساء   (أراخنة  
 أما الكبـار    . وينقسم هؤالء إىل كبار ومتوسطني وصغار      .جنسة

 والباقني مع الرتـب     ، والضعفاء مع املبتدئني   ،فيقاتلون العارفني 
 ومجيعهم يصريون كال شيء أمام حـافظي الوصـايا          .الوسطى
احلياة والعقارب   وقال تدوسون    . ألن ربنا أعطانا سلطاناً    .اإلهلية

  . )١٩ : ١٠لو ( وكل قوة العدو 
@ôíÜa@óÜå¾a@¶g@båÍÝi@çłaì@Z@ @

 يا إخويت معرفة أسرار     .فنتحدث عن مجيع درجات حروا    
 فاألعمـال   .الدرجات توجد يف عمل الرتب وحفظها املقـدس       

 تعلمون أن يف مبدأ     ، وإليضاح ذلك  .تظهر لنا حقيقتها بسهولة   



 }٨٦{

 ألنه منع رمحتـه     .يعد اهللا يذكرين فأي حاجة يل إىل احلياة بعد        
 ومل يعد ربنا ينظر     . ومنذ اآلن مع الشياطني أتعذب     .ومعونته عين 

 وباب  ،ي غري مقبول عنده    وصوم ، وال يسمع صوت صاليت    ،إيلّ
 مجيع أتعاب نـسكي     . فلماذا أصوم واسهر   .رمحته ال يفتحه يل   

ذهبت باطالً فإين أترك الرهبان وأمضي إىل الـساقطني الـذي           
هذه هي مـشورات شـيطان      " يشبهونين وأرمي نفسي بينهم     

 وهذه هي ضمائر الرهبان     .الكآبة للذين يقعون يف فخاخه الرديئة     
  .الفاشلني

 إخويت الذين يريدون أن يعيـشوا حـسب حيـاة           وأنتم يا 
 . اهربوا من مشورات شيطان الكآبة ومن قطع الرجـاء         ،املسيح

املسيح رحوم   :لكموامسعوا حبب هلذه اإلفرازات اليت وضعناها       
فاطلبوه من كل قلوبكم وتقووا وهو يشفي أوجاع أجسادكم         

 ال ختف أيها العمال وال ترعب من ديـد          .وأمراض نفوسكم 
 يا من غُلـب مـن       .لشياطني فإم يتشتتون أمام قوة الفضيلة     ا

   . وعش وال تقطع رجاكاعملالشياطني 
   كـاللص فاصـرخ إىل سـيدنا       فإذا كنت قد أخطـأت    

 أو سقطت كالزانية فاخرج يف طلب رمحة        .فتحيا"  أذكرين "
 أهرب من   . وال ختف وال دأ عن طلب الرمحة       .ربنا فتدركها 

  .أفكار قطع الرجاء

 }٨٧{

بة هي خمادعات الشياطني ومـشورام مملـوءة غـشاً         كاذ
 يا إخويت بتحقيق أم ال يقدرون أن ميألونا خوفاً          اعلموا .وزوراً

 أن  واعلموا . ألن مراحم اهللا ملتصقة بنا     .كمثلما خيافون هم منا   
 .الشياطني املقاتلة مع الرتبة األوىل غري الذين يقاتلون مع الوسطى     

 وأما املتوسطون فهم خـادعون      .يفأما األولون فقوم للتخو   
 ، وأما اآلخرون الذين حياربون مع الدرجات العظيمـة        .ملقون

 فال يقاتل   .فيحاربون الذين ينظرون فيهم روح التنكر والتضليل      
 .الثالث درجات نوع واحد من الشياطني ألن رئيسهم وزعهم        

وقالوا أم كعدد الرتب السمائية كما قال بـولس أن فـيهم            
 وأرواح  .وسالطني وضابطي سلطان الظلمة   )  رؤساء   (أراخنة  
 أما الكبـار    . وينقسم هؤالء إىل كبار ومتوسطني وصغار      .جنسة

 والباقني مع الرتـب     ، والضعفاء مع املبتدئني   ،فيقاتلون العارفني 
 ومجيعهم يصريون كال شيء أمام حـافظي الوصـايا          .الوسطى
احلياة والعقارب   وقال تدوسون    . ألن ربنا أعطانا سلطاناً    .اإلهلية

  . )١٩ : ١٠لو ( وكل قوة العدو 
@ôíÜa@óÜå¾a@¶g@båÍÝi@çłaì@Z@ @

 يا إخويت معرفة أسرار     .فنتحدث عن مجيع درجات حروا    
 فاألعمـال   .الدرجات توجد يف عمل الرتب وحفظها املقـدس       

 تعلمون أن يف مبدأ     ، وإليضاح ذلك  .تظهر لنا حقيقتها بسهولة   



 }٨٨{

 فإذا ما قامت النفس يف صفائها الطبيعـي         .اجلهاد توجد إرادتني  
حتب وتضبط األعمال اليت يبدأ ا اإلنـسان ملـساواة اجلـسد            

 أما اإلرادة اجلسدانية فال حتب أن تنتقل عن حريتـها           .والنفس
 ولكن قوة عمل الفـضيلة ختـضعها        .وتصري حتت إرادة النفس   

وتستهويها تدرجيياً حىت تكف عن قتاهلا وتبـدأ يف محـل نـري             
 ألنه إذا قرب اجلسد من األعمـال يـصري يف           .عمال املقدسة األ

 ولكنه  . ألنه ال يعرف األمور املخفية يف األعمال       .جنب وخوف 
إذا ما تعود بالتدريب يوماً بعد آخر عند ذلـك يقـوى علـى              

 ويذهب عنه اخلوف بالتدريج ويبدأ أن يعمل مبحبـة          .األعمال
 وإذا حس ذه    .اًألن قوة الفضائل تعطيه من داخل نياحاً وفرح       

القوة عند ذلك عوض العداوة األوىل يبدأ أن يقـتين مـصاحبة            
 أما احلركات الطبيعية فأفعاهلـا      ،النفس ويصنع معها إحتاداً إرادياً    

املكتومة بطبيعة اجلسد ال دأ من االخـتالج بـسبب القـوة            
  .املخصومة املوضوعة فيها

سببها قـوة   وأما مساواة حب النفس واجلسد وأفعاهلما إمنا ت       
 إرادة النفس   اتفاق وهذه هي    .الفضائل وتصور فيها حمبة الوصايا    

 امساًواجلسد فال تكون فيما بعد إرادتني بل إرادة واحدة اقتنت           
 وإذا كان كل راهب ال يهتم باألعمال بسبب طياشـة           .جديداً
 ومن كثرة تصرفه يف األمور الباطلة فإنه ال يعتق من ثقل            ،أفكاره
 وال  .ا اهتم باألعمال اإلهلية يقتين إفرازاً واستضاءة       وإذا م  ،اجلسد

 }٨٩{

يعود يوافق األشكال املتصورة أمامه ألنه يكون قد محل ذاته قوة           
الفضيلة فتهدأ حركاته الطبيعية وقوة الفضائل تطهر اآلالم ولكن         

  .ال تكون طبيعته قد عتقت بالكلية
 وبنعمة ربنا يذهب    .كأن يأيت لص قاتل صانع لشرور كثرية      

إىل مكان غريب ويهتم بعمل الفضائل واإلفرازات احلسنة لكيما         
 فالذي كان يف أوله قاتالً قاسياً صار        .يدعى باراً من كل الناس    

 وتعترب اإلرادة واحـدة     . ألن هذا هو عمل حرية اإلرادة      .رحيماً
  .بتغري اجتاه حريتها لألمر الذي تريده

@†¦a@âüeë@ÐäÛa@âüe@Z@ @

 ، املتولدة من النفس هـي اـد الباطـل   )اخلطايا  ( اآلالم  
 ، العادات الرديئـة   ، حمبة التسلط  ، الرياء ، مراضاة الناس  ،العظمة
 مجيع مـا    ، الغش ، الغرية ، احلسد الرديء  ، عدم اإلميان  ،البغضة

  .يشبه ذلك
 ، شره الـبطن   ، السرقة ، الشر :هيوخطايا اجلسد الظاهرة    

 ، الكآبـة  ،ضة حب الف  ، اللعب الباطل  ، النفاق ، الكذب ،التذمر
 أما اخلطايا اليت تتحرك فينا باحلروب هي آالم كرب البطن           .الرغبة

 ، الـسرقة  ، القتـل  ، الشره ، الزنا ،اليت منها يتحرك علينا الفسق    
 العداوة هذه كلها أصلها اد      ، احلقد ، احلسد ، حمبة الفضة  ،الظلم

 هذه هي آالم الـنفس      .الباطل وتستمر معنا إىل النسمة األخرية     



 }٨٨{

 فإذا ما قامت النفس يف صفائها الطبيعـي         .اجلهاد توجد إرادتني  
حتب وتضبط األعمال اليت يبدأ ا اإلنـسان ملـساواة اجلـسد            

 أما اإلرادة اجلسدانية فال حتب أن تنتقل عن حريتـها           .والنفس
 ولكن قوة عمل الفـضيلة ختـضعها        .وتصري حتت إرادة النفس   

وتستهويها تدرجيياً حىت تكف عن قتاهلا وتبـدأ يف محـل نـري             
 ألنه إذا قرب اجلسد من األعمـال يـصري يف           .عمال املقدسة األ

 ولكنه  . ألنه ال يعرف األمور املخفية يف األعمال       .جنب وخوف 
إذا ما تعود بالتدريب يوماً بعد آخر عند ذلـك يقـوى علـى              

 ويذهب عنه اخلوف بالتدريج ويبدأ أن يعمل مبحبـة          .األعمال
 وإذا حس ذه    .اًألن قوة الفضائل تعطيه من داخل نياحاً وفرح       

القوة عند ذلك عوض العداوة األوىل يبدأ أن يقـتين مـصاحبة            
 أما احلركات الطبيعية فأفعاهلـا      ،النفس ويصنع معها إحتاداً إرادياً    

املكتومة بطبيعة اجلسد ال دأ من االخـتالج بـسبب القـوة            
  .املخصومة املوضوعة فيها

سببها قـوة   وأما مساواة حب النفس واجلسد وأفعاهلما إمنا ت       
 إرادة النفس   اتفاق وهذه هي    .الفضائل وتصور فيها حمبة الوصايا    

 امساًواجلسد فال تكون فيما بعد إرادتني بل إرادة واحدة اقتنت           
 وإذا كان كل راهب ال يهتم باألعمال بسبب طياشـة           .جديداً
 ومن كثرة تصرفه يف األمور الباطلة فإنه ال يعتق من ثقل            ،أفكاره
 وال  .ا اهتم باألعمال اإلهلية يقتين إفرازاً واستضاءة       وإذا م  ،اجلسد

 }٨٩{

يعود يوافق األشكال املتصورة أمامه ألنه يكون قد محل ذاته قوة           
الفضيلة فتهدأ حركاته الطبيعية وقوة الفضائل تطهر اآلالم ولكن         

  .ال تكون طبيعته قد عتقت بالكلية
 وبنعمة ربنا يذهب    .كأن يأيت لص قاتل صانع لشرور كثرية      

إىل مكان غريب ويهتم بعمل الفضائل واإلفرازات احلسنة لكيما         
 فالذي كان يف أوله قاتالً قاسياً صار        .يدعى باراً من كل الناس    

 وتعترب اإلرادة واحـدة     . ألن هذا هو عمل حرية اإلرادة      .رحيماً
  .بتغري اجتاه حريتها لألمر الذي تريده

@†¦a@âüeë@ÐäÛa@âüe@Z@ @

 ، املتولدة من النفس هـي اـد الباطـل   )اخلطايا  ( اآلالم  
 ، العادات الرديئـة   ، حمبة التسلط  ، الرياء ، مراضاة الناس  ،العظمة
 مجيع مـا    ، الغش ، الغرية ، احلسد الرديء  ، عدم اإلميان  ،البغضة

  .يشبه ذلك
 ، شره الـبطن   ، السرقة ، الشر :هيوخطايا اجلسد الظاهرة    

 ، الكآبـة  ،ضة حب الف  ، اللعب الباطل  ، النفاق ، الكذب ،التذمر
 أما اخلطايا اليت تتحرك فينا باحلروب هي آالم كرب البطن           .الرغبة

 ، الـسرقة  ، القتـل  ، الشره ، الزنا ،اليت منها يتحرك علينا الفسق    
 العداوة هذه كلها أصلها اد      ، احلقد ، احلسد ، حمبة الفضة  ،الظلم

 هذه هي آالم الـنفس      .الباطل وتستمر معنا إىل النسمة األخرية     



 }٩٠{

 وينبغي للراهب أن حيترس من هذه اآلالم كـل أيـام            .دواجلس
  .حياته

 فـال   ،وهذه اآلالم أحياناً تكمن ودأ كأا مضت وانتهت       
 . بل إمنا هي كامنة أو متواريـة       ،تتكل وتثق بذلك ألا مل متض     

 وبعد ما أظهرنا    .احترس من الشياطني اليت تثريها وحتركها علينا      
نتكلم على فضائل النفس وعلى     الفرق والصلة بني أنواع اآلالم      

تطهريها وعلى انعتاقها من اآلالم وعلـى مسوهـا وصـعودها           
  .واحتادها مع املرتلة اليت تعلوها

 وأخـرى   .إحدى فضائل النفس هي تطهري اآلالم اليت فيها       
 . وهذه تسمى التاوريـا    .هي تكميلها مبا يالئمها لتقتين الكمال     

د يـشتركان يف     النفس واجلس  .وبني هذه وتلك درجات أخرى    
  ...عمل الفضائل بالتساوي

 واهلدوء والطيبة   ،االضطرابات والسجس من فعل الشياطني    
 ألنه هو بذاته بني ذلك لنا قائالً تعلموا         .والتواضع من عمل ربنا   

 هـذه   .مين ألين وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة ألنفسكم       
 الراحة تكون عند كمال نقاء النفس وتضيع منـها إذا وافقـت           

 إذا رحبت النفس اجلسد وأعتقته من مجيع آالمه      .األرواح النجسة 
 فتسكن الـنفس    .وأخضعته حتت طاعتها يتبقى هلا أعداء خاصة      

 ويكف كل منهما عن القتـال مـع         ،مع اجلسد يف ود وسالم    
 }٩١{

ألما قد تقدسـا حبفـظ      . وعن أن يهلك أحدمها اآلخر     .اآلخر
فـضائل ينظـف     أما اجلسد فمن تعبه وعرقه يعمل ال       .الوصايا

 وحينئذ  .اخلطية املخفية فيه  ) جراثيم  ( وخيرج منه كل كيموس     
 وما دام حب النفس واجلسد ثابـت        .تبدأ النفس بعمل الفضائل   

بعضهما لبعض فإن عرض للجسد جتربة بنوع من األنـواع ال           
 ألا تعمل أكثر فـضائلها      .يسهل على النفس أن تعمل فضائلها     

د تبطل قوا اليت تظهر أفعاهلـا        وإذا مرض اجلس   .بواسطة اجلسد 
 ولكن للنفس طريق آخر تعمل به بدون اجلسد         .بأعضاء اجلسد 

 فإذا مل يكن  . وهذه ال تستطيع أن تعمل يف كل أمر        .وهو اإلرادة 
بينهما تعارض ويتساويان يف اإلرادة الصاحلة يـسهل عليهمـا          
العمل ألن الشياطني ال تستطيع أن تضل بالفنطسة من كان لـه            

 ألنه بعد رفض اخلياالت واألشكال      .مزاج وعمل اإلرادة  صحة  
 .ونبذها إذا ما مرضت احلواس تصطادها القوات املضادة بسهولة        
  .ولست أعين بذلك عن مرض اجلسد بل أعين أمراض اخلطية

حترص الشياطني كثرياً وجتتهد أن تلقي الراهـب يف هـذه           
 .يـه األمراض فإن وجدوه مريضاً بشيء من احلواس يدخلون إل        

ولكن إذا كانت النفس تعمل مع اجلسد مبعرفة فإا تطرد مـن            
 وبواسطة قوة حفظ الوصـايا اإلهليـة        .أمامها ظالم عدم املعرفة   
 وتبدأ بعمل اإلفراز وتقتين سلطة علـى        .تقتين حواساً صحيحة  



 }٩٠{

 وينبغي للراهب أن حيترس من هذه اآلالم كـل أيـام            .دواجلس
  .حياته

 فـال   ،وهذه اآلالم أحياناً تكمن ودأ كأا مضت وانتهت       
 . بل إمنا هي كامنة أو متواريـة       ،تتكل وتثق بذلك ألا مل متض     

 وبعد ما أظهرنا    .احترس من الشياطني اليت تثريها وحتركها علينا      
نتكلم على فضائل النفس وعلى     الفرق والصلة بني أنواع اآلالم      

تطهريها وعلى انعتاقها من اآلالم وعلـى مسوهـا وصـعودها           
  .واحتادها مع املرتلة اليت تعلوها

 وأخـرى   .إحدى فضائل النفس هي تطهري اآلالم اليت فيها       
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 }٩١{
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 }٩٢{

مجيع حواسها اليت سلبها منها األعداء وتلبس لباسـها وتتـزين           
  .م الغربةوتبدأ يف جتديد ما خترب يف أيا

وعندما تغلب النفس هذا القتال يتحرك عليها قتـال آخـر           
 فـإذا مـا     .الذي هو شيطان مركب األغاين الذي تكلمنا عنه       

غلبت هذا مبعونة ربنا فحينئذ حيل الفرح والنياح الـذي حيلـو            
  .بالغلبة هذا الذي ال ميكن وصفه

أعرف أحد اإلخوة قاسى جتارب عظيمة من هذا الـشيطان          
وقع صوت نغماته يف مسامعي وقعـت علـى األرض          وقال ملا   

 فسمعت صوتاً من مراحم     .وقاربت نفسي أن خترج من جسدي     
   .ربنا يقول يل ضع أصابعك يف أذنيك حىت جيوز عنك

النفس اليت حتفظ ذاا من حرب الشياطني وغلبتهم مبعونـة          
 ، العفـة  :الثالثةربنا وبلغت إىل طقس خلقتها األوىل حتفظ هذه         

 كل  . وا جترح الشياطني بأسهم حسدهم     . والعدالة ،والشجاعة
 ولـو   .عمل مينح النفس تربية وتدريباً يعترب من ضمن الفضائل        

 فهو على كل حال حيفظ الطبع ويرشد إىل ما          .كان عمالً طبيعياً  
  . وهذه الثالثة فضائل هي طبيعية للنفس.هو فوق الطبع

ـ           دريب ونبني أيضاً الطريق الذي حتصل به النفس علـى الت
 . والطقس الذي به تصعد فوق العفة والشجاعة والعدالة        .باملعرفة

 ألن الفضائل اليت قلناها تقـتين       .وكيف يكون إحتادها مع العقل    
 }٩٣{

بواسطة حرص النفس اليت به تبلـغ        .قوة احملبة لتصعد إىل العالء    
 وال يكفي النفس عمل هذه الثالثة فضائل        . قامة الكمال  ءإىل مل 
عمل الفضائل األوىل يبلغ مـن أسـفل إىل          ألنه كما أن     .فقط

درجتها الطبيعية فإن هذه الفضائل األخرى توصل إىل األمـور          
  . وهكذا بالعفة والشجاعة والعدالة إىل التاوريا املقدسة.الرئيسية

إن حصل إمهال أو اون عن احلفظ يرجع ااهد إىل الوراء           
طان  وخيدش فكره مـن شـي      .ويسقط من الرتبة اليت كان فيها     

 ألن  .العظمة وهذا يعرض له ألنه مل يتأسس باحليـاة احلقيقيـة          
 فكل حياة   . إىل العقل  ارتفاعهاتأسيس النفس باحلياة اجلديدة هو      

 بل حياة موضوعة    ،يتسلط عليها التغيري ال يقال هلا حياة حقيقية       
 أما احلياة احلقيقية    . كالتدرج من مرتلة إىل اليت تليها      .حتت التغيري 
 .الت كماالً باملعرفة هذه اليت ناهلا مجيع قديـسي اهللا         فهي اليت ن  

وهذه احلياة هي انعتاق النفس من مجيع األفعال الشريرة ونـوال           
 . وتشرق عليهم يف الصالة إفـرازات املعرفـة        .نظرة معرفة باهللا  

 ألن  . وتسمى حياة جديـدة ومعرفـة      .األملوهذا هو بلد عدم     
 والتـشبه   .تشبهة باهللا إذا بلغت إىل هذه املرتلة تسمى م      النفس  

باهللا هو ظهور األعمال اإلهلية فيها وأعمال اهللا هـي الرمحـة            
 وحكمـة   ، واحتمال الصاحلني واألشـرار    ،وتدبري املساكني 
  .النفس ومعرفتها
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 . وتشرق عليهم يف الصالة إفـرازات املعرفـة        .نظرة معرفة باهللا  
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  .النفس ومعرفتها



 }٩٤{

معروف أنه حيفظ الوصايا املقدسة يتنقى العقـل ويـصري          
ناظراً وطاهراً ولو تنقى العقل بعمل الفضائل إال أنـه بـدون            

  . ال تنال النفس حياة حقيقيةحب اهللا
 ومثلما تريب األشجار باملـاء كـذلك        .اآلالم هي الشياطني  

 واملتوحـدون احلقيقيـون     ،يترىب الذهن والنفس حبفظ الوصايا    
 وهذه هي احلياة    .يشخصون يف الوصايا ويهذون فيها ليالً واراً      

 وأصحاا هم الذين سلموا أنفسهم      .الروحانية اليت للرتبة الثالثة   
للموت باجلهاد مع الشياطني من أجل حب املسيح فاسـتحقوا          

 األمر الغري ظـاهر وال معـروف لـسائر          .مرياث احلياة األبدية  
  .الرتب

من ذا الذي شعر بفقره وخرج يف طلب اهللا كل حـني ومل             
 وحفظ وصاياه   .أو من ذا الذي صار له طائعاً      ! جيده كما طلب    

 الـذي عـرض     مـن ذا  ! ومل يأخذ منه األجر ربوات أضعاف     
مـن ذا   ! واعترف بعثراته أمام اهللا ومل ينقذه منها وينقي له قلبه           

الذي عرض عيوب نفسه وأمراضها وتـضرع إىل الـرب ومل           
من ذا الذي قام قدامـه      ! يسكب عليها مخراً وزيتاً ليشفيها له       

  !!واشتكى الشياطني ومل ينتقم الرب منهم سريعاً 
بنا ومل يـستجيب    أمر غريب عن الراهب أن يقول سألت ر       

 . أيها األخ ال تكذّب خملص اجلميع      . وطلبت منه ومل يعطين    .يل
 }٩٥{

 من أجل ذلـك مل      .إنك صرخت على باب مرامحه صوتاً غريباً      
 بأيد مملوءة من ننت اخلطية قرعت بابه فلهذا مل يرد علـى      .جيبك
 طلبتك واعرف نوع تضرعاتك هل هي خمتلطة        افحص .سؤالك

 لـه أن    حاشـا ب يسوع ؟ ألنـه      بالدموع اهلاطلة من أجل ح    
 حزن قلبك الذي تصرخ به من داخلك من جيـسر أن            .يظلمك

 :نصدقمن ينبغي أن     .يقول أن الرب ال يسمع له وال يستجيبه       
 وكل شـيء    ، يفتح لكم  اقرعواربنا الذي قال أطلبوا جتدوا      

تطلبونه يف الصالة يعطى لكم أم األفكار الشيطانية اليت تشري          
 ألن ربنا ال يـستجيب      ب نفسك باألعمال  عليك بأن ال تتع   

  !لك
ال تشك أيها العمال يف كالم سيدنا وال متـتحن مقـدار            

 يدعوك ويقربك إليه قائالً تعالوا إيلَّ يـا مجيـع           امسه .استجابته
 أسرع بكـل قوتـك إىل    .املتعبني والثقيلي األمحال وأنا أرحيكم    

عـت أن    أما مس  . الفضائل وهي تفتح أمامك باب مرامحه      إتباع
 ومن هم هؤالء إال الذين طلبوا سيدنا        .األسرار تعلن للمتواضعني  

 أما اآلن فيثبت اإلميان والرجـاء     " باحلب واإلميان كقول بولس     
   ) ١٣ :١٣ كو ١ " ( واحملبة هؤالء الثالثة ولكن أعظمهن احملبة

ال تسمع مشورة شيطان الضجر الذي يتالهى بك ويوسوس         
 فهـذه   ، باألعمال ألا ال تنفعك    لنفسك ويقول لك ال جتاهد    
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 }٩٦{

بت نفسك قليالً   صمشورة خمفي فيها موت كسم األفعى فإن غ       
أيها العمال من أجل حب املسيح فإنك تستطيع أن متيز بني احلق            

 جرب قويل واعرف أن قويل حـق وإن شـككت يف            .والباطل
 . ألن التجربـة تنـتج اإلدراك      .كالمي فاسند ضعفك بالتجربة   

م القاسي يكدر الضمري ويصور فيه أشكاالً مـن         ا أن الكال  موك
 فإن قبلتـها الـنفس      . هكذا أيضاً أفكار هذا الشيطان     .الغضب

  .تصور فيها آثار األشكال الرديئة اليت تعوقها عن العمل اإلهلي
 ،كثري ما حتاول الشياطني أن تؤذي ذاك الذي حاز املعرفـة          

 لكـي   وجتتهد بكل حيلة تثري عليه ضمائر اإلخـوة املـنحلني         
 وأما أنت يا من تريـد أن تكـون          .يسجسوه بكالمهم وحيريوه  

تلميذاً للمسيح فاحفظ وصاياه حىت إذا ظهر فيك وأشرق لـك           
  .حسب وعده رب عنك مجيع األفكار الشيطانية

 بل حتتاج فقـط إىل إرادة  .األعمال ال تصعب على العمالني  
دهم وتقـتين   ورغبة ولو أليام قليلة تتبع أتعام حىت تتعود أجسا        

إحساساً خاصاً ناجتاً من تدريب العقل بواسطة عمل الفـضائل          
 ألن قوة الفضائل تصنع أموراً عجيبة يف العقل         .فيقتين قوة عظيمة  

 هكذا من يؤهل حللول القوة املقدسة       .الذي اقتىن نقاء من أعماله    
 .عليه جتده متيقظاً يف كل وقت وكل حني بتمجيد وتسبيح ربنا          

 ومن هذا يصبح كنور ال ينطق به ويـصري          .طيةألنه يبغض اخل  
 }٩٧{

ناظراً للطبائع املعقولة وناقضاً لألشكال اليت يرمسها الشيطان حبيله      
 وأما الذين بلغوا برمحة ربنـا إىل        .يف عقل ااهد أياً كان نوعها     

هذه الرتبة الروحانية فإم ينظرون منـاظر مقدسـة ال ميكـن            
فقـط أن يتـصورها      بل ويسمح للعقل     .وصفها بلسان بشري  
  . أما خارجاً عنه فال ميكن.وينطق يف معانيها

وملا فتشت أنا وفحصت عن هذه املواهب وكيف تقتىن قال          
يل اربون إن أردت أن تدرك هذه الرتبة املقدسة املخفيـة يف            
املرتلة الروحانية أسرع بكل قوتك إىل حفظ الوصايا املقدسـة          

بة كل أيام حياتك ألن القوة       واصنعها مبح  ،واألعمال الالزمة هلا  
  .املقدسة املخفية يف الوصايا هي اليت تقيم وتغذي كل الكائنات

هذا هو الزرع الصاحل الذي زرع يف القرية وبتهاون وعـدم           
 هذا هو الزرع املقدس     .يقظة احلراس جاء العدو وزرع فيه زواناً      

 هذه القـوة    .احلي يف كل األجسام حىت والذين ليس هلم قابلية        
قدسة ال يوصف كل جمدها أمام العقول الغري متيقظة بعملـها           امل

هذه هي القوة املقدسة اليت قال عنها بولس أن كلمة الـصليب            
  .عند اهلالكني جهالة وأما حنن لنا املخلّصني فهي قوة اهللا

هذه الصاحلات كلها تعطى للذين تغربوا عن العامل حقيقـة          
 .عمال فنـالوا املعرفـة    ولبسوا اإلسكيم املقدس فقبلوا جهاد األ     

حترص الشياطني أن تعطل قديسي اهللا عن نوال هذه املواهـب           
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 }٩٨{

الشريفة وجيتهدوا يف إيذاء العارفني ويثريوا علـيهم معانـدات          
وحروب من أجل ظهور هذه األسرار وكشفها أمـام الـذين           

 فيحاول الشياطني حبيلهم وبكل طرق مكرهم       .يريدون اخلالص 
ا الذين أُهلوا مبراحم ربنا هلذه املراتب        وأم .أن يسجسوا ااهدين  

 وبعد ذلك يؤهلوا لنياح القلـب       .فيظهر الفرح قوته فيهم أوالً    
  .ولنظرة التاوريا اإلهلية

هذه األمور كلها اليت ذكرا لكم يا إخويت ال تعترب شـيئاً            
 فهذه النعم   .بالنسبة للمواهب األخرى اليت تظهر للعقول العمالة      

ا للرهبان تؤدي إىل تـدريب وتربيـة الطبـع          اليت أعطاها سيدن  
 .بواسطة قوة الفضيلة إىل أن تصل إىل كمال العادات الطبيعيـة          

  .وحينئذ يبدأ يف تدريب العادات اليت تفوق الطبيعة
األفكار الصاحلة هي احلركات الطبيعية املعـضدة بـالقوة         

 واألفكار الكاذبة الغاشة هي احلركة املـستعجلة الغـري          .اإلهلية
 اليت حتمل مشورات عدم املعرفة الـيت جتعـل األمـور            .عيةطبي

 ومنها تتولد العظمة اليت هي أم       .الشريرة صاحلة والصاحلة شريرة   
 وتبدأ تركب   . وعالمتها االستعجال وعدم التعقل    .سائر الشرور 

 ألنـه   .كالم جتاديف يف مسامع الراهب الذي يعمل بال مشورة        
رجع وثبت على عملـه     الوصايا إذا    يعرف أن التهاون يف عمل    

 }٩٩{

 كمـا يتعـب     .األول يقاسي من هذا الشيطان أتعاباً كـثرية       
   .صحيحي النفس يف النوم

قال احلكماء أنه إذا انغلب هذا الـشيطان مـن العمـالني            
باملعرفة اإلهلية يتعبهم يف النوم إذا ما أرداوا أن يـسترحيوا مـن             
جهادهم فيصرخ ويزعجهم ويدق على احليطان ويقرع علـى         

 عنـدما   ، فإن كان األخ عمـاالَ     .لباب كأنه واحد من اإلخوة    ا
يقرب إليه الشيطان جيد عقله متفاوضاً باألعمال عندما يكـون          

   .اجلسد هادئاً يف النوم فما يقدر أن يدنو إليه ويوقظه
 .الصالة الطاهرة هي حمادثة مع اهللا مملوءة فرحاً وقناعـة         

 صالة  .ال العاملية الصالة الطائشة هي حمادثة العقل مع األشك      
الغضوب هي حمادثة اآلالم الوثنية اليت أقامها شيطان الغضب         

  .يف نفسه

 أيها الراهب أن الراهب إذا أخطأ خطيـة واحـدة           اعلم
جسدية أو نفسية كانت تلك اخلطية متضاعفة أوالً ألنه أهان          

سكيم املقدس املعطى له من اهللا وثانياً ألن بذلك يجـدف           إلا
  . املقدسسماالبسببه على 
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 }١٠٠{

 ولوالها ال يتنقى القلب من .حسنة هي الدموع يف الصالة   
 وفس فال ت  . دموع الصالة هي أرض امليعاد     .اخلطية الساكنة فيه  

 أجلـس داخـل قاليتـك       .يوماً بيوم وتتهاون يف هذه التجارة     
بسكون األفكار وبترك الطياشة والتشتت واهتم بسالمة نفسك        

 واحـذر مـن     .يلية والنهارية وهدوئها وخبدمتك وصلواتك الل   
صعود أفكار الضجر على قلبك فتبطل إحدى صلوات النهار أو          

 واحترس أيضاً من احلركات الغري طبيعية الناشئة        .اهلذيذ الصاحل 
 واهتم بكل قوتك بسهر الليايل والـتحفظ        .من أشكال الفنطسة  

 تذكر كالمـي    .فيها واعرف الوصايا اليت أُعطيت لك لتحفظها      
 وباألكثر  . الشياطني املختلفة اليت أوضحتها لك     خبصوص حروب 

عن شيطان الزنا الذي يندس يف اجلسد فيسبب آالمـاً صـعبة            
 فيعصر القلب أكثـر مـن بقيـة         .ورديئة للذين حيارب معهم   

الشياطني الذين ال يقاتلون كل الرتب ولكن هذا الشرير يقاتـل           
زم ومع ذلك فنعمة اهللا تـال     .مع كل الرتب إىل النسمة األخرية     

هـام  ف هذا الشيطان فتفـرج ضـيقتهم باأل       عالذين يقاتلون م  
   . وال أقدر أن أكتب مجيع حيله املتقلبة الشنعة.وإفرازات املعرفة

وأما أنت يا أخي فأطع مرشدك واهتم كل أيـام حياتـك            
 بالسهر واحترس يف سهرك     اهتم وباألكثر   .حبفظ الوصايا اإلهلية  

 }١٠١{

طني وكثرة أشكاهلم ألن هـذا      من النوم الذي تنتابه أحالم الشيا     
 ألنه عندما يبدأ بالقتـال      .ليس نوماً طبيعياً بل قتاالً من الشيطان      

 فـإن مل يـزل      .يرسم يف ذهنك أشكاالً كثرية شنعة رديئة جداً       
 .طانيات كثرية وحينئذ تزيله معونة ربنا     يعنك بالصالة فاضرب م   

ظ قبـل    وصلي هللا وتيق   اسهروإين ال أقول لك إياك أن تنام أبداً         
أن تنام مث قم لتكمل قانونك وكن حمترساً بعقلك وحبفظ مجيـع            

  .حواسك وحركاتك
 . عن هذه احلياة   انتقاهلمرفض العامل وبعد الرهبان عنه ميثّل       

 .والنسك عن مجيع الشهوات هو االنعتاق مـن آالم اخلطيـة           
والفرقة عن األقارب واألصدقاء تصور لنا معرفة القيامة من بني          

حمبة الرهبان بعضهم لبعض تشري إىل تلك احملبة اليت         و .األموات
 وشغل اليدين الذي يصنعوه هو تبطيل مجيع        .تكون بعد القيامة  

 واملالبس احلقرية واإلسـكيم الـذي       .شهوات الضمري البشري  
 . بالعامل احملسوس ومتجيد العامل اجلديـد      االزدراءحيملونه يصور   

ولون حبزن أغفـر يل     طانية اليت يصنعوا بعضهم لبعض ويق     يوامل
والذين ال ينتقمون لنفوسـهم مـن        .هي تكميل وصية املسيح   

املسيئني إليهم هم املتشبهون بسيدنا عندما طلب من اآلب يف          
 وجلوسهم يف القاليل مبفـردهم      .وقت صلبه أن يغفر لصالبيه    



 }١٠٠{

 ولوالها ال يتنقى القلب من .حسنة هي الدموع يف الصالة   
 وفس فال ت  . دموع الصالة هي أرض امليعاد     .اخلطية الساكنة فيه  

 أجلـس داخـل قاليتـك       .يوماً بيوم وتتهاون يف هذه التجارة     
بسكون األفكار وبترك الطياشة والتشتت واهتم بسالمة نفسك        

 واحـذر مـن     .يلية والنهارية وهدوئها وخبدمتك وصلواتك الل   
صعود أفكار الضجر على قلبك فتبطل إحدى صلوات النهار أو          

 واحترس أيضاً من احلركات الغري طبيعية الناشئة        .اهلذيذ الصاحل 
 واهتم بكل قوتك بسهر الليايل والـتحفظ        .من أشكال الفنطسة  

 تذكر كالمـي    .فيها واعرف الوصايا اليت أُعطيت لك لتحفظها      
 وباألكثر  . الشياطني املختلفة اليت أوضحتها لك     خبصوص حروب 

عن شيطان الزنا الذي يندس يف اجلسد فيسبب آالمـاً صـعبة            
 فيعصر القلب أكثـر مـن بقيـة         .ورديئة للذين حيارب معهم   

الشياطني الذين ال يقاتلون كل الرتب ولكن هذا الشرير يقاتـل           
زم ومع ذلك فنعمة اهللا تـال     .مع كل الرتب إىل النسمة األخرية     

هـام  ف هذا الشيطان فتفـرج ضـيقتهم باأل       عالذين يقاتلون م  
   . وال أقدر أن أكتب مجيع حيله املتقلبة الشنعة.وإفرازات املعرفة

وأما أنت يا أخي فأطع مرشدك واهتم كل أيـام حياتـك            
 بالسهر واحترس يف سهرك     اهتم وباألكثر   .حبفظ الوصايا اإلهلية  

 }١٠١{

طني وكثرة أشكاهلم ألن هـذا      من النوم الذي تنتابه أحالم الشيا     
 ألنه عندما يبدأ بالقتـال      .ليس نوماً طبيعياً بل قتاالً من الشيطان      

 فـإن مل يـزل      .يرسم يف ذهنك أشكاالً كثرية شنعة رديئة جداً       
 .طانيات كثرية وحينئذ تزيله معونة ربنا     يعنك بالصالة فاضرب م   

ظ قبـل    وصلي هللا وتيق   اسهروإين ال أقول لك إياك أن تنام أبداً         
أن تنام مث قم لتكمل قانونك وكن حمترساً بعقلك وحبفظ مجيـع            

  .حواسك وحركاتك
 . عن هذه احلياة   انتقاهلمرفض العامل وبعد الرهبان عنه ميثّل       

 .والنسك عن مجيع الشهوات هو االنعتاق مـن آالم اخلطيـة           
والفرقة عن األقارب واألصدقاء تصور لنا معرفة القيامة من بني          

حمبة الرهبان بعضهم لبعض تشري إىل تلك احملبة اليت         و .األموات
 وشغل اليدين الذي يصنعوه هو تبطيل مجيع        .تكون بعد القيامة  

 واملالبس احلقرية واإلسـكيم الـذي       .شهوات الضمري البشري  
 . بالعامل احملسوس ومتجيد العامل اجلديـد      االزدراءحيملونه يصور   

ولون حبزن أغفـر يل     طانية اليت يصنعوا بعضهم لبعض ويق     يوامل
والذين ال ينتقمون لنفوسـهم مـن        .هي تكميل وصية املسيح   

املسيئني إليهم هم املتشبهون بسيدنا عندما طلب من اآلب يف          
 وجلوسهم يف القاليل مبفـردهم      .وقت صلبه أن يغفر لصالبيه    



 }١٠٢{

 والقتاالت القائمة   .كالرتول إىل القرب واهلذيذ حبياة العامل اجلديد      
 وصومهم يـومني    .طان وجنوده توضح حبهم هللا    عليهم من الشي  

  .يومني أو ثالثة ثالثة يدل على موت األعضاء احملسوسة
  .هذا هو آخر ما وجد بالنسخة األصلية

  مار ب الفاضلألمتت مبعونة اهللا تعاليم ا
  غريغوريوس رئيس متوحدي قربص

  ةـه املقبولـبركة صلوات
  أمام اهللا تكون معنا

  ا إىلـوحترسن
  خريالنفس األ
  آمني

 }١٠٣{

  بسم اهللا احلي األزيل الدائم األبدي

áîÄÈÛa@í†ÔÛa@áîÛbÈm@åß@ @
ïíbjnÛa@bäyìí@ @

 أو ميكن تعلمها    .ال تظن يا أخي أن الصالة هي جمرد كالم        
الصالة الروحانية ال تكون من     باأللفاظ بل امسع مين احلقيقة أن       

 ألنك ال تصلي إىل إنسان حـىت تتلـو          .جمرد الكالم والتالوة  
  . ولكن اهللا روح فصِل أمامه بالروح.بأمامه كالم مرك

ليس للصالة الكاملة موضع خاص ألن سيدنا قال تأيت ساعة          
 وعلمنـا أن    .ال يف هذا اجلبل وال يف أورشليم تسجدون لآلب        

 وقال أن   .الذين يسجدون هللا فبالروح واحلق ينبغي أن يسجدوا       
 وبولس أيضاً يعلمنا هـذه      . والروح يتمجد روحانياً   ،اهللا روح 

الروح ألنه قال أصلي بالروح وأصـلي       ) ترتيل  ( صالة وتزمري   ال
 فذكر أن بالروح والعقـل      .بعقلي وأرتل بالروح وأرتل بعقلي    

 ألن هـذه    . ومل يرد ذكر للسان    ،يصلي اإلنسان ويزمر أمام اهللا    
 ، وعميقـة  ،الصالة الروحانية هي داخلية وليست من اللـسان       

سان أن يصلي ا يكون      وإذا أراد اإلن   .ومرتفعة عن جمرد الكالم   
 ويقدس وخيدم معهم بدون     ،له عربون يف بلد املالئكة الروحانيني     

 وإذا كف عن هذه الصالة وبدأ بصالة وتزمري اللـسان           .كالم



 }١٠٢{

 والقتاالت القائمة   .كالرتول إىل القرب واهلذيذ حبياة العامل اجلديد      
 وصومهم يـومني    .طان وجنوده توضح حبهم هللا    عليهم من الشي  

  .يومني أو ثالثة ثالثة يدل على موت األعضاء احملسوسة
  .هذا هو آخر ما وجد بالنسخة األصلية

  مار ب الفاضلألمتت مبعونة اهللا تعاليم ا
  غريغوريوس رئيس متوحدي قربص

  ةـه املقبولـبركة صلوات
  أمام اهللا تكون معنا

  ا إىلـوحترسن
  خريالنفس األ
  آمني

 }١٠٣{

  بسم اهللا احلي األزيل الدائم األبدي

áîÄÈÛa@í†ÔÛa@áîÛbÈm@åß@ @
ïíbjnÛa@bäyìí@ @

 أو ميكن تعلمها    .ال تظن يا أخي أن الصالة هي جمرد كالم        
الصالة الروحانية ال تكون من     باأللفاظ بل امسع مين احلقيقة أن       

 ألنك ال تصلي إىل إنسان حـىت تتلـو          .جمرد الكالم والتالوة  
  . ولكن اهللا روح فصِل أمامه بالروح.بأمامه كالم مرك

ليس للصالة الكاملة موضع خاص ألن سيدنا قال تأيت ساعة          
 وعلمنـا أن    .ال يف هذا اجلبل وال يف أورشليم تسجدون لآلب        

 وقال أن   .الذين يسجدون هللا فبالروح واحلق ينبغي أن يسجدوا       
 وبولس أيضاً يعلمنا هـذه      . والروح يتمجد روحانياً   ،اهللا روح 

الروح ألنه قال أصلي بالروح وأصـلي       ) ترتيل  ( صالة وتزمري   ال
 فذكر أن بالروح والعقـل      .بعقلي وأرتل بالروح وأرتل بعقلي    

 ألن هـذه    . ومل يرد ذكر للسان    ،يصلي اإلنسان ويزمر أمام اهللا    
 ، وعميقـة  ،الصالة الروحانية هي داخلية وليست من اللـسان       

سان أن يصلي ا يكون      وإذا أراد اإلن   .ومرتفعة عن جمرد الكالم   
 ويقدس وخيدم معهم بدون     ،له عربون يف بلد املالئكة الروحانيني     

 وإذا كف عن هذه الصالة وبدأ بصالة وتزمري اللـسان           .كالم



 }١٠٤{

 وأمـا الـذي     .يكون خارج بلد املالئكة ويبقى إنساناً عاديـاً       
 ويستمر يف هذا العمل ليالً واراً       ،باللسان واجلسد يزمر ويصلي   

 وإن استحق الدخول إىل مرتبة التزمري بالروح وبالعقل         .فهو بار 
 ولكن البار يتـدرج     . والروحاين أفضل من البار    .فيصري روحانياً 
  .فيصري روحانياً

أي ( إذا ما عمل اإلنسان زماناً كثرياً يف هذه السرية الربانية           
 ، والسهر ،طانيات الدائمة يبصالة وتزمري اللسان وامل   ) اجلسدانية  

 وقلـة   ، والنـسك  ، والطلبة ، واألعمال الصعبة  ،ملزامريوتالوة ا 
 وخياف مـن    . نفسه كل حني من ذكر اهللا      ئ فبهذه متتل  ،األكل
 وحيسب كـل    ، اهللا ويرهب من عدله ويتضع أمام كل أحد        اسم

 وإذا نظر أعمال الناس والفاسق والزاين والظامل        .إنسان أفضل منه  
 ،خلفية أبر منـه   والسكري يتواضع أمامه وحيسبه يف عمق أفكاره ا       

ليس مبجرد املظهر اخلارجي بل يتضع أمامه ويتضرع له قـائالً           
 ومل أوِف شيئاً من     . ومذنب أمام اهللا   يءصِل من أجلي ألين خاط    

 فإذا ما صنع اإلنسان هذه األعمـال وأعظـم منـها            .الفضائل
يستطيع أن يرتل إىل اهللا بذلك الترتيل الذي يسبح به الروحانيون           

س املقصود سكوت اللسان ألن اإلنسان الذي        ولي .وهم سكوت 
ال يعرف بعد أن يرتل بالقلب والروح ومع ذلك يسكّت لسانه           

 ألنـه   . من األفكار الرديئـة    ئفإنه يصل إىل البطالة وبالتايل ميتل     

 }١٠٥{

 ألن لـسان    ،ساكت من خارج وال يعرف أن يرتل من داخل        
  .إنسانه اجلواين ما انبسط بعد باهلذيذ الروحاين

لروحاين اجلواين يشبه الطفل الطبيعي الذي ال يعرف        الطفل ا 
أن يتكلم وهو صامت اللسان مع أن لسانه يف فمه وال يستطيع            

 هكذا لسان العقل هاديء من الكالم ومـن         .أن حيركه بالكالم  
 ألن  .كل هذيذ ومع ذلك فهو يتعلم مناغاة الكالم الروحـاين         

ه مث   صمت اللسان وصمت اجلسد كل     :الصمتهناك أنواع من    
 فصمت اللسان   .صمت النفس وصمت العقل مث صمت الروح      

 وصمت اجلسد كله أن تبطل كـل        ،هو أال يتحرك بكلمة رديئة    
 . وصمت النفس أال تنبع منها أفكار رديئة       .اإلحساسات الشريرة 

 وصمت الـروح    .وصمت العقل أال يفكر مبعرفة وحكمة ضارة      
 حركاتـه  بأن يهدأ العقل من حركات املخلوقني وختتلج مجيـع    

  .باألزلية وبالدهش الصامت فيها
 وأما أنت فإن كنت مـا       ،هذه درجات الكالم والسكوت   

 فزمر قـدام اهللا     ،بلغت بعد إىل هذه الدرجات لبعد رتبتك عنها       
 خف من عـدل     .باللسان واحلب واخلوف إىل أن تصل للمحبة      

اهللا فتؤهل بعد ذلك ألن حتبه احلب الطبيعي الذي أعطـاه لنـا             
 وإذا تلوت كالم الصالة املكتوبة لك ال تعنت بـتالوة           .بتجديدنا

 ألن التالوة   .الكالم فقط بل بأن تكون أنت ذاتك كالم التالوة        



 }١٠٤{

 وأمـا الـذي     .يكون خارج بلد املالئكة ويبقى إنساناً عاديـاً       
 ويستمر يف هذا العمل ليالً واراً       ،باللسان واجلسد يزمر ويصلي   

 وإن استحق الدخول إىل مرتبة التزمري بالروح وبالعقل         .فهو بار 
 ولكن البار يتـدرج     . والروحاين أفضل من البار    .فيصري روحانياً 
  .فيصري روحانياً

أي ( إذا ما عمل اإلنسان زماناً كثرياً يف هذه السرية الربانية           
 ، والسهر ،طانيات الدائمة يبصالة وتزمري اللسان وامل   ) اجلسدانية  

 وقلـة   ، والنـسك  ، والطلبة ، واألعمال الصعبة  ،ملزامريوتالوة ا 
 وخياف مـن    . نفسه كل حني من ذكر اهللا      ئ فبهذه متتل  ،األكل
 وحيسب كـل    ، اهللا ويرهب من عدله ويتضع أمام كل أحد        اسم

 وإذا نظر أعمال الناس والفاسق والزاين والظامل        .إنسان أفضل منه  
 ،خلفية أبر منـه   والسكري يتواضع أمامه وحيسبه يف عمق أفكاره ا       

ليس مبجرد املظهر اخلارجي بل يتضع أمامه ويتضرع له قـائالً           
 ومل أوِف شيئاً من     . ومذنب أمام اهللا   يءصِل من أجلي ألين خاط    

 فإذا ما صنع اإلنسان هذه األعمـال وأعظـم منـها            .الفضائل
يستطيع أن يرتل إىل اهللا بذلك الترتيل الذي يسبح به الروحانيون           

س املقصود سكوت اللسان ألن اإلنسان الذي        ولي .وهم سكوت 
ال يعرف بعد أن يرتل بالقلب والروح ومع ذلك يسكّت لسانه           

 ألنـه   . من األفكار الرديئـة    ئفإنه يصل إىل البطالة وبالتايل ميتل     

 }١٠٥{

 ألن لـسان    ،ساكت من خارج وال يعرف أن يرتل من داخل        
  .إنسانه اجلواين ما انبسط بعد باهلذيذ الروحاين

لروحاين اجلواين يشبه الطفل الطبيعي الذي ال يعرف        الطفل ا 
أن يتكلم وهو صامت اللسان مع أن لسانه يف فمه وال يستطيع            

 هكذا لسان العقل هاديء من الكالم ومـن         .أن حيركه بالكالم  
 ألن  .كل هذيذ ومع ذلك فهو يتعلم مناغاة الكالم الروحـاين         

ه مث   صمت اللسان وصمت اجلسد كل     :الصمتهناك أنواع من    
 فصمت اللسان   .صمت النفس وصمت العقل مث صمت الروح      

 وصمت اجلسد كله أن تبطل كـل        ،هو أال يتحرك بكلمة رديئة    
 . وصمت النفس أال تنبع منها أفكار رديئة       .اإلحساسات الشريرة 

 وصمت الـروح    .وصمت العقل أال يفكر مبعرفة وحكمة ضارة      
 حركاتـه  بأن يهدأ العقل من حركات املخلوقني وختتلج مجيـع    

  .باألزلية وبالدهش الصامت فيها
 وأما أنت فإن كنت مـا       ،هذه درجات الكالم والسكوت   

 فزمر قـدام اهللا     ،بلغت بعد إىل هذه الدرجات لبعد رتبتك عنها       
 خف من عـدل     .باللسان واحلب واخلوف إىل أن تصل للمحبة      

اهللا فتؤهل بعد ذلك ألن حتبه احلب الطبيعي الذي أعطـاه لنـا             
 وإذا تلوت كالم الصالة املكتوبة لك ال تعنت بـتالوة           .بتجديدنا

 ألن التالوة   .الكالم فقط بل بأن تكون أنت ذاتك كالم التالوة        



 }١٠٦{

 بل ليتجسم اللفظ فيك فيصري عمالً فتظهر        .بدون ذلك ال تنفع   
  .يف العامل أنك إنسان اهللا

çíÙÜa@æÈ@î‡ÕÝÜ@óÜbŠ@ @
داومـة   ألن مب  .يا أحبائي ليكن السكون حمبوبـاً لـديكم       

السكون متوت األفكار الطائشة والتـذكارات الباطلـة واآلالم         
 ألن العقل يتقوى بالسكون أكثر من أي أمـر آخـر إذ         .القاتلة

 ويقطـع تـذكارات     . ويهدم األفكار الشريرة   .ينقبض إىل ذاته  
 ألن منه سقطات العقل واملوت احلقيقي وال يهلكه شيء          .احلقد

 ألن باملعرفـة    . معرفة احلق  مثل سالح السكون مع بنيان تعليم     
تبتعد عن النفس اآلالم واخلطايا واألفكار الباطلة اليت للجـسد          

  .والروح
 �����ç  �¾�È� j � ¡  �¢���¢�Ø�»  �¢�÷�— :  

 ، طياشة الزنـا   ، شهوة الطبيعة  ،خدمة البطن لذة مذاقة الفم    
   .اخل... .استرخاء النوم

 �����ç  �ò�ì�à � ó � ¡  �õ���•  �¢�÷� — � �:  
 وخطايا اجلـسد    .ن قلة اإلميا  ، الضاللة والظنون  ،عدم املعرفة 
 العظمة وقلة   ، االفتخار الباطل  ، البغض الغضب  ،اليت هي احلسد  

 }١٠٧{

اخلضوع فهذه كلها ميكن إطفاؤها بالصوم والنـسك والـسهر          
  .وبضيقات اجلسد مع خمافة اهللا و بالصرب والفرار من الدينونة

أما آالم العقل فتموت بالبعد عن املاديات وبالسكون واحلب  
 أما سكون اجلسد فهـو      .ان الكلمة الصاحلة  وبتربية احلق مع بني   
 وأما سكون املعرفة فيكون باالبتعاد عن غري        .حبسه من الطياشة  

العارفني واالبتعاد عن نظر وجوه كثرية ومبثابرة املعرفة فقط على          
 ألن القليلي املعرفة جيذبوننا إىل النقائص ويطغونا بالبالدة         .الدوام

 ويتعبوننا بعادام الباطلة    ،رغوخيرجوننا عن عقولنا بكالمهم الفا    
 .ضيعوا علينا جهادنـا    وي . وخيضعوننا لسننهم وآلرائهم   .بالبالدة

 فلهذا ينبغـي لنـا البعـد        .فإذا كنا بقرم ال نقدر أن نوافقهم      
 وحينئذ فيجب أال منارس الصوم بال قياس وال         .والسكون لنحيا 

رفـة  مقدار وال جهاد وال ترتيب بل نعتين أن يكون بنـاء املع           
  . وفهم أسرار الطبائع،مؤسس على كلمة النور

 وأمـا الـصوم     .األعمال احلقيقية هي التدبر بسرية املعرفة     
والسهر وأعمال اجلسد فتستطيع املعرفة أن تطقِّـسها بقـوانني          

 فيكون كل شيء مبقدار وترتيب وباختصار نقـول أن          .حكيمة
لـسكون   ألن بدون ا   .تدبري سرية املعرفة حمدود بالبعد والسكون     

ال يستطيع اإلنسان أن ينظر ذاته ويعرفها وهذه املعرفة هي أساس 
 ألن ا ينقبض العقل من الطياشة       .احلق وكل الفضائل تكمل ا    



 }١٠٦{

 بل ليتجسم اللفظ فيك فيصري عمالً فتظهر        .بدون ذلك ال تنفع   
  .يف العامل أنك إنسان اهللا
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داومـة   ألن مب  .يا أحبائي ليكن السكون حمبوبـاً لـديكم       

السكون متوت األفكار الطائشة والتـذكارات الباطلـة واآلالم         
 ألن العقل يتقوى بالسكون أكثر من أي أمـر آخـر إذ         .القاتلة

 ويقطـع تـذكارات     . ويهدم األفكار الشريرة   .ينقبض إىل ذاته  
 ألن منه سقطات العقل واملوت احلقيقي وال يهلكه شيء          .احلقد

 ألن باملعرفـة    . معرفة احلق  مثل سالح السكون مع بنيان تعليم     
تبتعد عن النفس اآلالم واخلطايا واألفكار الباطلة اليت للجـسد          

  .والروح
  : أما خطايا اجلسد فهي 

 ، طياشة الزنـا   ، شهوة الطبيعة  ،خدمة البطن لذة مذاقة الفم    
   .اخل... .استرخاء النوم

  :وأما آالم العقل فهي 
 وخطايا اجلـسد    .ن قلة اإلميا  ، الضاللة والظنون  ،عدم املعرفة 
 العظمة وقلة   ، االفتخار الباطل  ، البغض الغضب  ،اليت هي احلسد  

 }١٠٧{

اخلضوع فهذه كلها ميكن إطفاؤها بالصوم والنـسك والـسهر          
  .وبضيقات اجلسد مع خمافة اهللا و بالصرب والفرار من الدينونة

أما آالم العقل فتموت بالبعد عن املاديات وبالسكون واحلب  
 أما سكون اجلسد فهـو      .ان الكلمة الصاحلة  وبتربية احلق مع بني   
 وأما سكون املعرفة فيكون باالبتعاد عن غري        .حبسه من الطياشة  

العارفني واالبتعاد عن نظر وجوه كثرية ومبثابرة املعرفة فقط على          
 ألن القليلي املعرفة جيذبوننا إىل النقائص ويطغونا بالبالدة         .الدوام

 ويتعبوننا بعادام الباطلة    ،رغوخيرجوننا عن عقولنا بكالمهم الفا    
 .ضيعوا علينا جهادنـا    وي . وخيضعوننا لسننهم وآلرائهم   .بالبالدة

 فلهذا ينبغـي لنـا البعـد        .فإذا كنا بقرم ال نقدر أن نوافقهم      
 وحينئذ فيجب أال منارس الصوم بال قياس وال         .والسكون لنحيا 

رفـة  مقدار وال جهاد وال ترتيب بل نعتين أن يكون بنـاء املع           
  . وفهم أسرار الطبائع،مؤسس على كلمة النور

 وأمـا الـصوم     .األعمال احلقيقية هي التدبر بسرية املعرفة     
والسهر وأعمال اجلسد فتستطيع املعرفة أن تطقِّـسها بقـوانني          

 فيكون كل شيء مبقدار وترتيب وباختصار نقـول أن          .حكيمة
لـسكون   ألن بدون ا   .تدبري سرية املعرفة حمدود بالبعد والسكون     

ال يستطيع اإلنسان أن ينظر ذاته ويعرفها وهذه املعرفة هي أساس 
 ألن ا ينقبض العقل من الطياشة       .احلق وكل الفضائل تكمل ا    



 }١٠٨{

 وتضمحل احليل املفضحة    ، ومتوت األفكار السابية للعقل    ،الباطلة
 وتستريح العـني مـن نظـر        ، وتنقطع اآلالم القاتلة   ،لإلنسان

 ودأ األذن من األحاديث اخلارجة      ، حني املتصرفني بالباطل كل  
 وينعتق الضمري مـن املفاوضـات       .اليت جتذا دائماً إىل التشتت    

 وينقبض اإلنسان إىل ذاته وجيمع عقله       ،الغري مرتبة اليت بال نظام    
من الطياشة اخلارجة منه ويرجع من السيب الذي اختطف إليـه           

ويتـشبه بـصورة     فيحس خبريية طبيعته     ،ويبدأ ينري لنفسه قليالً   
خالقه ويتصور حسنه فيشرق له نور احلياة وينظر إهله ويفهـم           
خالقه ويفرح بوالده وحييا من املوت ويقوم من القرب ويرجع من           

    عتق من الظـالم وخيلـص مـن        السيب ويرتاح من األوجاع وي
  .الشرير

 وأعـين إميـان     .وجبانب هذا ينبغي أن يكون لإلنسان إميان      
 يوجد فرق بني اإلميان اخلـارجي واإلميـان          ألنه .املعرفة والثقة 

 فإميان اإلنسان بأن اهللا موجود ليس باألمر العظيم ألن          .الداخلي
 أما قـصدي  .كل اخلالئق تعتقد بذلك وأنه مبجيء املسيح ولدنا    

 أعين أن نطلب    .بإميان املعرفة اإلميان الذي يقدم اإلنسان إىل اهللا       
 اإلميان  .آخرون أن يصدقوها  منه األمور العظيمة اليت ال يستطيع       

 ويثـق   .الذي يعتصم به اإلنسان ويتشجع وال يرعب من شيء        
 ومقدرة  .بصالح من آمن به وصدق ذاك الذي اشتهى مواعيده        

 }١٠٩{

 ويف ذلك ال نطلب شيئاً غري موجـود يف          .ينبوع كل املعونات  
  .طبعنا بل ما أوجده الباري فينا

 ال تظهر أو     ولكنها .احلكمة عامل هام يف حياة إنسان اهللا      
وهذا إذا ما بدأ اإلنسان بالـسكون        ،قتىن بدون جتربة وجهاد   ت 

 فعند ذلـك    ،والصرب على اجلهاد والباليا إىل أن ينعتق من اآلالم        
تبدأ مجيع أعضاؤه اجلسدية والنفسية تتطهر للحياة وبـاألخص         

  .احلكمة اليت ا يفحص اإلنسان ويفتش األمور
ىل ذاته ويعـيش العقـل      بواسطة السكون ينقبض اإلنسان إ    

 وحينئذ تنمو احلكمة    ،كلما اضمحلت اآلالم اليت تنقطع بالصرب     
  .وتقوى وتفحص اخلفايا وتسبح كل تسابيح الثالوث القدوس

 إنسان عن اجلهاد والصرب والضيقات الطويلة كـأن         ركَإن فَ 
 .ليس هلا قيمة فهذه قلة معرفة من الذين مل جيربوا تدبري السكون           

اجلسد الذي تعود كثرة األكل إذا ما أراد أن يقلل          ألنه كما أن    
 ولكنه قليالً   ،أكله جيد صعوبة يف األول ملدة طويلة لعادته األوىل        

 كذلك أيـضاً    .يقمع بطنه حىت يتعود ويتشدد قبالة كثرة األكل       
اإلنسان الذي يريد أن يكمل نفسه مبعرفة احلق بتدبري الـسرية           

اً طويالً بـل كلمـا ثبـت يف         احلسنة ال يتضنك باألتعاب زمان    
 وكلما تضعف اآلالم هكـذا يـصح        ،السكون تضمحل آالمه  

أن املرأة وهي تلد    "  وهذه ظاهرة قاهلا سيدنا      .ويقوى ويستريح 



 }١٠٨{

 وتضمحل احليل املفضحة    ، ومتوت األفكار السابية للعقل    ،الباطلة
 وتستريح العـني مـن نظـر        ، وتنقطع اآلالم القاتلة   ،لإلنسان

 ودأ األذن من األحاديث اخلارجة      ، حني املتصرفني بالباطل كل  
 وينعتق الضمري مـن املفاوضـات       .اليت جتذا دائماً إىل التشتت    

 وينقبض اإلنسان إىل ذاته وجيمع عقله       ،الغري مرتبة اليت بال نظام    
من الطياشة اخلارجة منه ويرجع من السيب الذي اختطف إليـه           

ويتـشبه بـصورة     فيحس خبريية طبيعته     ،ويبدأ ينري لنفسه قليالً   
خالقه ويتصور حسنه فيشرق له نور احلياة وينظر إهله ويفهـم           
خالقه ويفرح بوالده وحييا من املوت ويقوم من القرب ويرجع من           

    عتق من الظـالم وخيلـص مـن        السيب ويرتاح من األوجاع وي
  .الشرير

 وأعـين إميـان     .وجبانب هذا ينبغي أن يكون لإلنسان إميان      
 يوجد فرق بني اإلميان اخلـارجي واإلميـان          ألنه .املعرفة والثقة 

 فإميان اإلنسان بأن اهللا موجود ليس باألمر العظيم ألن          .الداخلي
 أما قـصدي  .كل اخلالئق تعتقد بذلك وأنه مبجيء املسيح ولدنا    

 أعين أن نطلب    .بإميان املعرفة اإلميان الذي يقدم اإلنسان إىل اهللا       
 اإلميان  .آخرون أن يصدقوها  منه األمور العظيمة اليت ال يستطيع       

 ويثـق   .الذي يعتصم به اإلنسان ويتشجع وال يرعب من شيء        
 ومقدرة  .بصالح من آمن به وصدق ذاك الذي اشتهى مواعيده        

 }١٠٩{

 ويف ذلك ال نطلب شيئاً غري موجـود يف          .ينبوع كل املعونات  
  .طبعنا بل ما أوجده الباري فينا

 ال تظهر أو     ولكنها .احلكمة عامل هام يف حياة إنسان اهللا      
وهذا إذا ما بدأ اإلنسان بالـسكون        ،قتىن بدون جتربة وجهاد   ت 

 فعند ذلـك    ،والصرب على اجلهاد والباليا إىل أن ينعتق من اآلالم        
تبدأ مجيع أعضاؤه اجلسدية والنفسية تتطهر للحياة وبـاألخص         

  .احلكمة اليت ا يفحص اإلنسان ويفتش األمور
ىل ذاته ويعـيش العقـل      بواسطة السكون ينقبض اإلنسان إ    

 وحينئذ تنمو احلكمة    ،كلما اضمحلت اآلالم اليت تنقطع بالصرب     
  .وتقوى وتفحص اخلفايا وتسبح كل تسابيح الثالوث القدوس

 إنسان عن اجلهاد والصرب والضيقات الطويلة كـأن         ركَإن فَ 
 .ليس هلا قيمة فهذه قلة معرفة من الذين مل جيربوا تدبري السكون           

اجلسد الذي تعود كثرة األكل إذا ما أراد أن يقلل          ألنه كما أن    
 ولكنه قليالً   ،أكله جيد صعوبة يف األول ملدة طويلة لعادته األوىل        

 كذلك أيـضاً    .يقمع بطنه حىت يتعود ويتشدد قبالة كثرة األكل       
اإلنسان الذي يريد أن يكمل نفسه مبعرفة احلق بتدبري الـسرية           

اً طويالً بـل كلمـا ثبـت يف         احلسنة ال يتضنك باألتعاب زمان    
 وكلما تضعف اآلالم هكـذا يـصح        ،السكون تضمحل آالمه  

أن املرأة وهي تلد    "  وهذه ظاهرة قاهلا سيدنا      .ويقوى ويستريح 



 }١١٠{

حتزن ألن ساعتها قد جاءت ولكن مىت ولدت الطفل ال تعـود            
يـو  " ( تذكر الشدة لسبب الفرح ألنه قد ولد إنسان يف العامل           

٢١ : ١٦( .  
 ومع أن األوجاع واألمراض     .م هي األحزان والضيقات   اآلال

والتأديبات اليت تأيت على اإلنسان يف العامل سببها أنه مل يعتق من            
 وميكنه أن يتخلص من الضيقات بانعتاقه مـن         .آالم اخلطية بعد  

 السكون الدائم مـع تـدبري       .آالم اخلطية يف السكون بنعمة اهللا     
كن اإلنسان يف ميناء احليـاة      املعرفة ال يبطيء وال يغفل حىت يس      

  .واألفراح
كلما كنا متحدين برغبة واحدة ملعرفة اهللا كلما أمكننـا          

 وال يوجد فينا من يعطِّل اآلخر كما ال         .مساعدة بعضنا البعض  
 ألننا نكون متفقني برأي واحـد       .يتعكر سكوتنا باجتماعنا معاً   

وقصدنا عمل واحد بضمري واحد وتكون كل أعضاؤنا وميولنا         
        ا اإلنسان مبعرفة اهللا ألن عندما   .دف إىل قصد واحد ليكمل 

 ألن اآلخرين مثلنـا     .ينظر بعضنا إىل بعض كأنه ينظر إىل نفسه       
 ونستريح يف مرافقتنا لبعض ألننا نرغب       .متاماً وكلنا نشابه بعض   

  .يف معرفة أنفسنا
وأما الذين ليسوا على مثلنا وليس هلم نفس قصدنا فـإم           

 ويؤذوننا بتعطيلهم لنا ويبطلوننـا      .اً عن معرفة اهللا   يعوقوننا كثري 
 }١١١{

 وأما حنـن    .من عملنا وهم ال يالمون يف ذلك ألم ال يعرفون         
فلمعرفتنا ما هو رحبنا جيب أن نبتعد عنهم بالـسكون لنتفـرغ            
ونعتين حبياة نفوسنا ألننا إذا أطلنا السكن مع مثل هؤالء يضعف           

نسى ذواتنا فمن أجل ذلـك      عقلنا ويربد حبنا وختتنق معرفتنا ون     
  .ينبغي أن نعرف أي الطرق توافق حياتنا لنسلك فيها بال تعويق

وأمر آخر يؤذينا وحيرمنا من النقاوة وهو حب الرئاسـة          
 هذه أمور باطلة ورجـاء      .والتسلط وحب التكرمي من الناس    

 وكثريون يقعون حتتها ممن هلم منظر ومنطق        .كاذب وآالم عسرة  
 ألن  .قليلني قد ختلصوا من هـذه اآلالم       وبعد جهد جتد     .حسن

عند الرب عظيم هو اإلنسان املعتوق منها أما الزنا والبطنة والنوم           
 تبطل السكون بسهولة وتعرقل بنيـان       ،وكل اآلالم اليت تشبهها   

 وأما حب الرئاسة والتكرمي واـد الباطـل فهـي           .معرفة اهللا 
 . حـدود  رباطات عسرة ألا حتجب اإلنسان وجتعل طيشة بغري       

وهذه األوجاع ليست وقتية بل رباطات صعبة عسرة االحنـالل          
 ولكـن   .ألا آالت الرؤساء والسالطني وحميب كرامة هذا العامل       

  .الذين ال حيبون هذه الرغبات العاملية يستطيعون أن يبطلوها
وأما حنن أبناء النور فلنطَّهر أنفسنا من كل خرافة هذا العامل           

 حنن وكرامتنا هي يف العالء حمفوظة لنـا         ألن رئاستنا  .املظلمة
 وإذ قد عرفنا هذا فلننقي      بيسوع املسيح عند اآلب املسجود له     



 }١١٠{

حتزن ألن ساعتها قد جاءت ولكن مىت ولدت الطفل ال تعـود            
يـو  " ( تذكر الشدة لسبب الفرح ألنه قد ولد إنسان يف العامل           

٢١ : ١٦( .  
 ومع أن األوجاع واألمراض     .م هي األحزان والضيقات   اآلال

والتأديبات اليت تأيت على اإلنسان يف العامل سببها أنه مل يعتق من            
 وميكنه أن يتخلص من الضيقات بانعتاقه مـن         .آالم اخلطية بعد  

 السكون الدائم مـع تـدبري       .آالم اخلطية يف السكون بنعمة اهللا     
كن اإلنسان يف ميناء احليـاة      املعرفة ال يبطيء وال يغفل حىت يس      

  .واألفراح
كلما كنا متحدين برغبة واحدة ملعرفة اهللا كلما أمكننـا          

 وال يوجد فينا من يعطِّل اآلخر كما ال         .مساعدة بعضنا البعض  
 ألننا نكون متفقني برأي واحـد       .يتعكر سكوتنا باجتماعنا معاً   

وقصدنا عمل واحد بضمري واحد وتكون كل أعضاؤنا وميولنا         
        ا اإلنسان مبعرفة اهللا ألن عندما   .دف إىل قصد واحد ليكمل 
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 }١١٢{

أنفسنا من مجيع هذه الرغبات ونسعى ليتفاضل فينا حب املسيح          
 ألن حب املسيح نار حقيقية تبيد منا كل         .أكثر من كل الفضائل   

 وتبيـد   آالم النفس مثلما تأكل النار القش وهي تطفيء الغضب        
البغضة وتستأصل احلسد وتوحد بين النور وجتعلـهم متـشاي          

  .األغراض وتثبتهم
الذي يستحق أن ينظر اهللا ال ميكن لشيء مضاد أن مينعه           

 .من شهوته هذه حىت تكمل فيه مسرة مكمل الكـل بـالنور           
ن لنطلب مبعرفة بلد احلياة واألفراح لئال إذا ما انتقلنا من هذا            فاآل

 واآلن قد . كالعميان الذين ال يعرفون إىل أين ميضون       العامل نكون 
ين أنا حامل   كشفت لكم كل شيء لئال جيلب يل أحد أتعاباً أل         

 ومات العامل مين وأنا مت عن العامل        .رباطات يسوع يف أعضائي   
   .مبعونة ربنا يسوع الذي له اد إىل األبد آمني

 }١١٣{

òÛb‰@ @
îãbyëŠÛa@ia†nÛaò@ @

وسابيس إذ طلبا منه أن     أوطرفيس و رسالة كتبها إىل ل   " 
يكتب هلما عن الطريق الذي يؤهال به أن يكونـا يف           

  "التدابري الروحانية 
بأي طقس ينبغي لنا أن ننظر اهللا       " وهذا هو غرض رسالتها     

وسياسته يف كل األزمان ؟ وملاذا مل تعط تعاليم اإلجنيل لألولني ؟            
 وما هي آالم النفس     وكيف يدنو اإلنسان ملعرفة احلياة اجلديدة ؟      

وما هو سبب كثرا وكيف ميكن أن تتنقى منـها ؟ وسـبب             
 وكيف ميكنـها    ، وكيف ميكنها أال ختضع له     ،خضوعها للجسد 

 أن ئ ومـىت تبتـد  .أن تستعبده إلرادا ؟ وما هي نقاوة النفس 
دير نقائها وما الـذي يبطـل هـذا         كأسباب ت   وما هي  .تطهر

مها اإلنسان يف جهاد وقتال مـع       التكدير ما مقدار املدة اليت يقي     
األفكار ؟ ومىت يتفق اإلنسان مع ذاته ويصري إنساناً واحداً غـري            

 وما هي األمـور     .؟) أي متكامل الشخصية    ( منقسم على ذاته    
اليت جيد ا فرحاً بسالم ضمريه ؟ وما هـو تـدبري اإلنـسان              

   وما هي سرية اإلنسان الـداخلي ؟ وبـأي تـدبري           ،اخلارجي
 اإلنسان أن يرتفع عن األمور املادية املنظورة        ئيبتد) تدريب  ( 
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 }١١٤{

وبأي ترتيب يؤهل اإلنسان لإلستعالن اإلهلي ؟ ومىت يبـدأ أن           
 ومـا هـي     ،حيب اهللا ؟ وما سبب ابتعاد الناس عن هذه األمور         

 وبأي الوسائل يـستحق     ،األسباب اليت جتعلهم ال يتقدمون إليها     
تدبري الذي يقدم إىل اهللا ؟      اإلنسان أن يدنو منها ؟ وما هو مبدأ ال        

ومىت يدخل إىل تدبري املعرفة ؟ وكيف يتدرب مبعرفة اإلنـسان           
  .الداخلي ؟ مع أمور أخرى نافعة

  :باختصارحينئذ بدأ القديس يقول 
منذ البدء هيأ اهللا للناس تعليماً بطقس وترتيب فاضل وتدبري          

  ولـذلك فإننـا ال نرذهلـا       ، فسن التـوراة أوالً    .خدمة الروح 
 . ألننا نقتين منها معرفة    .حسب رأي بعض اآلخرين   )  الشريعة   (

 أما  .وعندما أعطيت الشريعة كانت معرفة الناس كالطفل الوليد       
 .تعاليم بشارة اإلجنيل فهي لتكميلنا مبعرفة اهللا باحلياة اجلديـدة         

ألن بتعليم اإلجنيل تتفاضل تربيتنا حىت نبلغ مجيعـاً إىل اإلميـان            
 من أجل ذلك ينبغي لنا أن نقـول أنـه يف            .الواحد بيعة ابن اهللا   

زمن التوراة كان الناس قيام يف حدود الطفولية ومن أجل هـذا            
كان غذاءهم اللنب ألم أُعطوا مواعيد أرضية حسب مقـدرم          

 وعندما قرب الزمان الذي ينبغي أن نستعمل فيـه     .على التدرب 
ليس أننـا    .الغذاء الكامل تركنا غذاء الطفولة الذي هو الشريعة       

 }١١٥{

رفضناها بل أنه ال حاجة هلا ألن اسـتعماهلا كـان يف زمـان              
  .الطفولة

كما أن اإلنسان عندما يكون يف سن الشباب ال يعود يرضع           
 وهكـذا   .له بل ألنه ال حاجة له الستعماله      ذ ليس ألنه ير   ،اللنب

أيضاً العامل ملا تفاضلت عليه املعرفة مل يعد يفتقـر إىل تعـاليم             
 .رافض هلا بل كمن استغىن مبـا هـو أفـضل           ليس ك  .الشريعة

وكمثل إنسان يتأدب بالتعليم الظاهر أوالً يلهج ويناغي جايـة   
 وعندما  .احلروف اهلجائية وهكذا بالتدريج يرتفع إىل التعليم التام       

يبلغ كمال التعليم ال يكون قد رذل اهلجائيـة األوىل ومل يعـد             
لوغه إىل العلـم    يستعملها بل كمن هو غري حمتاج إليها بسبب ب        

 وملاذا ال يقدر أن يرذهلا ؟ ألنه قد تعلم بواسـطة تلـك              .التام
 وهكذا حنن أيضاً قد تأدبنا بتعاليم الشريعة أوالً لكـي           .اهلجاية

 وليس لنا استعمال ."تعليم بشارة اإلجنيل " نبلغ إىل مرتلة اإلميان   
 ولكن ال جيب أن نرذله      .لذاك الطقس األول ألجل كمال إمياننا     

 ألن حد الشريعة هو املسيح والرب       .ألن بقوة تعليمه حنن سائرون    
إن بر الشريعة هو    "  كما قال الرسول     .هو اإلميان بيسوع املسيح   

ألنه ذا التدبري احلقيقي قدمت شرائع التوراة الناس إىل         " اإلميان  
 وليثبت الناس باإلميان باملسيح ولـيس بـشرائع         .بشارة اإلجنيل 

ل ذلك أنه إذا كان هناك مـرض يف اجلـسم فـإن              مثا .التوراة
 فإذا ما دنا من الصحة يغـري        ،الطبيب يقدم له أدوية كي يشفي     
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 }١١٦{

 وكلما يتقدم اجلسم يف الـصحة       .الطبيب العقاقري بعقاقري أخرى   
 ولكنه ال يرذل العقاقري األوىل بل ال حاجة         ،كلما تغريت العقاقري  

  .لةُ يعتق اإلنسان وإذا ما بلغ اجلسم الصحة الكام.الستعماهلا
 واملرض الـذي    ،ويف تطبيق هذا املثل جنعل اجلسم هو العامل       

 فعندما زاد خطأ ونفاق الناس أوالً بضاللة عبـادة          ،فيه هو اإلمث  
 وضع اهللا الذي هو طبيب األنفس وصايا مثل عقـاقري           ،األوثان

 وملا مل يبلغ هذا املرض إىل الصحة ألنه ليس          ،األدوية ملرض إمثنا  
 لذلك وضع اهللا له أدوية هي وصايا التـوراة          ، بل اختيارياً  طبيعياً

 وعندما بـدأ النفـاق يف       .مدة زمان طويل بسبب مرض العامل     
 وبعـد   ،النقص وضع له عوض الكي والقطع قصاص النـاموس        

 وملـا   .ذلك وضع دواًء نافعاً على يد يوحنا هو معمودية التوبة         
احلياة الذي هو    قدم له دواء     ،نقص وجع الضاللة بصحة اإلميان    

 وملا كان عيب اخلطية ما زال موجوداً        .غفران اخلطايا باملعمودية  
  .يف العامل هكذا أيضاً دواء املعمودية موجود لشفاء السقماء

وعندما يبلغ الناس تدبري احلياة األخرى اليت هـي الـصحة           
الكاملة اليت ال عيب فيها تعتق مجيع طبائع البشر من العقـاقري            

 وال يعـودون يف حاجـة إىل        ، هي وصايا الشريعة   واألدوية اليت 
يوجد بعد القيامة شـيء     ال    ألنه ،الشريعة وال إىل وصايا أخرى    

 }١١٧{

 كما قال الرسول عن جميء السيد املـسيح         .من عيوب اخلطايا  
  .ثانية أنه بغري خطايا يظهر حلياة الذين يتأملونه

وكما أن تلك األدوية اليت وضعت على جراح األمراض ال          
 هكذا هي وصـايا     ، ولكن ال جيب استعماهلا على الدوام      ،ترذل

 ألنه قد   ، ال حتتاج ضمائر الناس اآلن إىل استعماهلا       ،سنن التوراة 
 وملا كان .بطل مرض الضاللة وتفاضلت املعرفة وبطل الكفر باهللا   

 جعل زيت ومخر    ،مرض اخلطايا موجوداً يف جسم العامل إىل اآلن       
 وجسم العامل   .سحة وكأس اخلالص   ونعين ما امل   ،لطلبه وشفائه 

 ألنه  ،مزمع أن يبلغ الصحة بعد القيامة فما يعود حيتاج إىل دواء          
 فاهللا بنعمته مزمع    ،كمثل طبع املالئكة الناطق يكمل طبع البشر      

 ليبقى إنساننا   ،أن يبطل منا كل شيء يكون سبباً يف أذى حياتنا         
  .يف العامل العتيد صحيحاً بالروحيات

 الفرح اليت ال خيالطها رعب اخلوف الـذي         تلك هي سعادة  
 ألن الرتب السماوية ال يوجد فيها خـوف         ،هو من أمل العذاب   
  .ألجل الفرح الدائم

 فذلك ألن الناس    ،وإن كنا نسمي قيامهم أمام اهللا باخلوف      
 وعندما يـسمعون أن الـسمائيني       .ال حيسون ما هو حب اهللا     

 ويقلعون عن كثرة    ،واقفون باخلوف يتعلمون هم أيضاً خمافة اهللا      
 وملا كنا نـتكلم عـن احليـاة         .شرورهم بسبب رعب اخلوف   



 }١١٦{

 وكلما يتقدم اجلسم يف الـصحة       .الطبيب العقاقري بعقاقري أخرى   
 ولكنه ال يرذل العقاقري األوىل بل ال حاجة         ،كلما تغريت العقاقري  

  .لةُ يعتق اإلنسان وإذا ما بلغ اجلسم الصحة الكام.الستعماهلا
 واملرض الـذي    ،ويف تطبيق هذا املثل جنعل اجلسم هو العامل       

 فعندما زاد خطأ ونفاق الناس أوالً بضاللة عبـادة          ،فيه هو اإلمث  
 وضع اهللا الذي هو طبيب األنفس وصايا مثل عقـاقري           ،األوثان

 وملا مل يبلغ هذا املرض إىل الصحة ألنه ليس          ،األدوية ملرض إمثنا  
 لذلك وضع اهللا له أدوية هي وصايا التـوراة          ، بل اختيارياً  طبيعياً

 وعندما بـدأ النفـاق يف       .مدة زمان طويل بسبب مرض العامل     
 وبعـد   ،النقص وضع له عوض الكي والقطع قصاص النـاموس        

 وملـا   .ذلك وضع دواًء نافعاً على يد يوحنا هو معمودية التوبة         
احلياة الذي هو    قدم له دواء     ،نقص وجع الضاللة بصحة اإلميان    

 وملا كان عيب اخلطية ما زال موجوداً        .غفران اخلطايا باملعمودية  
  .يف العامل هكذا أيضاً دواء املعمودية موجود لشفاء السقماء

وعندما يبلغ الناس تدبري احلياة األخرى اليت هـي الـصحة           
الكاملة اليت ال عيب فيها تعتق مجيع طبائع البشر من العقـاقري            

 وال يعـودون يف حاجـة إىل        ، هي وصايا الشريعة   واألدوية اليت 
يوجد بعد القيامة شـيء     ال    ألنه ،الشريعة وال إىل وصايا أخرى    

 }١١٧{

 كما قال الرسول عن جميء السيد املـسيح         .من عيوب اخلطايا  
  .ثانية أنه بغري خطايا يظهر حلياة الذين يتأملونه

وكما أن تلك األدوية اليت وضعت على جراح األمراض ال          
 هكذا هي وصـايا     ، ولكن ال جيب استعماهلا على الدوام      ،ترذل

 ألنه قد   ، ال حتتاج ضمائر الناس اآلن إىل استعماهلا       ،سنن التوراة 
 وملا كان .بطل مرض الضاللة وتفاضلت املعرفة وبطل الكفر باهللا   

 جعل زيت ومخر    ،مرض اخلطايا موجوداً يف جسم العامل إىل اآلن       
 وجسم العامل   .سحة وكأس اخلالص   ونعين ما امل   ،لطلبه وشفائه 

 ألنه  ،مزمع أن يبلغ الصحة بعد القيامة فما يعود حيتاج إىل دواء          
 فاهللا بنعمته مزمع    ،كمثل طبع املالئكة الناطق يكمل طبع البشر      

 ليبقى إنساننا   ،أن يبطل منا كل شيء يكون سبباً يف أذى حياتنا         
  .يف العامل العتيد صحيحاً بالروحيات

 الفرح اليت ال خيالطها رعب اخلوف الـذي         تلك هي سعادة  
 ألن الرتب السماوية ال يوجد فيها خـوف         ،هو من أمل العذاب   
  .ألجل الفرح الدائم

 فذلك ألن الناس    ،وإن كنا نسمي قيامهم أمام اهللا باخلوف      
 وعندما يـسمعون أن الـسمائيني       .ال حيسون ما هو حب اهللا     

 ويقلعون عن كثرة    ،واقفون باخلوف يتعلمون هم أيضاً خمافة اهللا      
 وملا كنا نـتكلم عـن احليـاة         .شرورهم بسبب رعب اخلوف   



 }١١٨{

 نقول أنه ليس هناك خوف يف جمد        ،اجلديدة وفهم تدبري املالئكة   
 ألن اخلوف إذا اختلج يف القلـب يـؤمل          ،تلك القوات املقدسة  

 وهلذا ليس يف ذلك البلد العايل بلد اجلنود الـسماوية           ،اإلنسان
أم باحلب والفرح حيادثون اهللا بـدهش        بل   ،شيء من األحزان  

  .ليس له فتور
 وإن كانـت    ،لكرامة هذا اد أهلنا سيدنا بوعد بـشارته       

 إال أن ذلك يـؤثر علـى        ،اخلطايا إىل اآلن ما تزال تتحرك فينا      
وأننا لـو سـلكنا      . ألن ملجأ خالصنا هو مراحم اهللا      ،رجائنا

لنا شيئاً حنيا    فال جيب أن نضل ونظن أن        ،جبميع وصايا اإلجنيل  
 وكما أنه ليس ألجل سبب آخر خلقنـا  ، بل مبراحم اهللا  ،بسببه
 هكذا أيضاً أنه ليس من أجل سبب آخـر          ، بل ألجل نعمته   ،اهللا
 وحنن واثقون   . بل من أجل نعمته فقط اليت بدت أوالً خبلقنا         ،حنيا

 ومثلما أتـى بنـا إىل   ،أنه سيكمل معنا غىن حتننه يف يوم القيامة       
  . هكذا نرجو أنه يقيمنا للحياة مبرامحه الكثرية،حننهالتكوين بت

ليس عدالً أن يوجد فينا حزن على خطايانا كل حني بسبب           
 ولكن ينبغي أن نفكر أن ما كان جيب         ،الدينونة والقصاص فقط  

 دفعات كثرية يا أحبائي عندما      .أن حمبة سيد الكل تظلم بأفعالنا     
ما أكثر حمبة اهللا    : لذايت  أحتري يف قليب من كثرة مراحم اهللا أقول         

 وعندما أفكر   . حىت أننا ما حنس أنه حيبنا      ، وما أكثر ظلمنا له    ،لنا
 }١١٩{

 ،يف هول هذا األمر ال أجد لنفسي ملجأ من أجله أرجو أن أحيا            
 أنه خلطـر    .بل فقط مبراحم اهللا أحيا ومن قصاص الدينونة أُعتق        

سول وخوف عظيم أن أظن أنين أحيا بسبب أعمايل كما علم الر          
أن آالم هذا الزمان احلاضر ال توازي اد العتيد أن يـستعلن            " 

فإذا كان األمر هكذا فإين ال أرجـو أن          ) ١٨ :٨رو  " ( فينا  
 وأتعجب منكم يا    .أحيا إال بتحنن اهللا الذي يوجب يل اخلالص       

 .إخويت كيف ظننتم يب شيئاً مل أصل إليه ولست أنا أهـل لـه             
توجب املدح ولو كنت أحفـظ      فالوحدة والسكون أمور ال تس    

نفسي من مجيع اخلطايا وأصري بال عيب فحىت هذا ال يستوجب           
 كما أن ربان السفينة إذا ما حفظها ساملة وهي يف امليناء            .املدح

ال يستحق أن ميدح ألن سفينته مل تتعرض ألسباب مؤذية ألـا            
قائمة يف امليناء حيث ال أمواج ب عليها وال ريـاح عاصـفة             

 ألنـه مل يهلـك      . إال أنه ذا خيلص من املالمة فقط       .اتزعجه
السفينة وهي يف امليناء كذلك الساكن يف الوحدة يكون كمـن           

 إذ أن نفسه حمفوظة من أمواج العامل فـإن كـان            ،هو يف امليناء  
  .ينجي نفسه من العيوب يكفيه أن خيلص من قصاص الدينونة

أن تتـأذى   فأي شيء يقاوم املتوحد حىت ال حيفظ نفسه من          
بشيء ؟ هل يطالبه أصحاب الديون ؟ أم يضيق عليه املطالبون ؟            

 أم يرهب من احلاكم ؟ أيعـول هـم          ،أم يقلقونه بطلب اجلزية   
املسكن ومشاغل اإلمرأة ؟ أو يفكر يف كيف جيمع قوت األوالد           



 }١١٨{

 نقول أنه ليس هناك خوف يف جمد        ،اجلديدة وفهم تدبري املالئكة   
 ألن اخلوف إذا اختلج يف القلـب يـؤمل          ،تلك القوات املقدسة  

 وهلذا ليس يف ذلك البلد العايل بلد اجلنود الـسماوية           ،اإلنسان
أم باحلب والفرح حيادثون اهللا بـدهش        بل   ،شيء من األحزان  

  .ليس له فتور
 وإن كانـت    ،لكرامة هذا اد أهلنا سيدنا بوعد بـشارته       

 إال أن ذلك يـؤثر علـى        ،اخلطايا إىل اآلن ما تزال تتحرك فينا      
وأننا لـو سـلكنا      . ألن ملجأ خالصنا هو مراحم اهللا      ،رجائنا

لنا شيئاً حنيا    فال جيب أن نضل ونظن أن        ،جبميع وصايا اإلجنيل  
 وكما أنه ليس ألجل سبب آخر خلقنـا  ، بل مبراحم اهللا  ،بسببه
 هكذا أيضاً أنه ليس من أجل سبب آخـر          ، بل ألجل نعمته   ،اهللا
 وحنن واثقون   . بل من أجل نعمته فقط اليت بدت أوالً خبلقنا         ،حنيا

 ومثلما أتـى بنـا إىل   ،أنه سيكمل معنا غىن حتننه يف يوم القيامة       
  . هكذا نرجو أنه يقيمنا للحياة مبرامحه الكثرية،حننهالتكوين بت

ليس عدالً أن يوجد فينا حزن على خطايانا كل حني بسبب           
 ولكن ينبغي أن نفكر أن ما كان جيب         ،الدينونة والقصاص فقط  

 دفعات كثرية يا أحبائي عندما      .أن حمبة سيد الكل تظلم بأفعالنا     
ما أكثر حمبة اهللا    : لذايت  أحتري يف قليب من كثرة مراحم اهللا أقول         

 وعندما أفكر   . حىت أننا ما حنس أنه حيبنا      ، وما أكثر ظلمنا له    ،لنا
 }١١٩{

 ،يف هول هذا األمر ال أجد لنفسي ملجأ من أجله أرجو أن أحيا            
 أنه خلطـر    .بل فقط مبراحم اهللا أحيا ومن قصاص الدينونة أُعتق        

سول وخوف عظيم أن أظن أنين أحيا بسبب أعمايل كما علم الر          
أن آالم هذا الزمان احلاضر ال توازي اد العتيد أن يـستعلن            " 

فإذا كان األمر هكذا فإين ال أرجـو أن          ) ١٨ :٨رو  " ( فينا  
 وأتعجب منكم يا    .أحيا إال بتحنن اهللا الذي يوجب يل اخلالص       

 .إخويت كيف ظننتم يب شيئاً مل أصل إليه ولست أنا أهـل لـه             
توجب املدح ولو كنت أحفـظ      فالوحدة والسكون أمور ال تس    

نفسي من مجيع اخلطايا وأصري بال عيب فحىت هذا ال يستوجب           
 كما أن ربان السفينة إذا ما حفظها ساملة وهي يف امليناء            .املدح

ال يستحق أن ميدح ألن سفينته مل تتعرض ألسباب مؤذية ألـا            
قائمة يف امليناء حيث ال أمواج ب عليها وال ريـاح عاصـفة             

 ألنـه مل يهلـك      . إال أنه ذا خيلص من املالمة فقط       .اتزعجه
السفينة وهي يف امليناء كذلك الساكن يف الوحدة يكون كمـن           

 إذ أن نفسه حمفوظة من أمواج العامل فـإن كـان            ،هو يف امليناء  
  .ينجي نفسه من العيوب يكفيه أن خيلص من قصاص الدينونة

أن تتـأذى   فأي شيء يقاوم املتوحد حىت ال حيفظ نفسه من          
بشيء ؟ هل يطالبه أصحاب الديون ؟ أم يضيق عليه املطالبون ؟            

 أم يرهب من احلاكم ؟ أيعـول هـم          ،أم يقلقونه بطلب اجلزية   
املسكن ومشاغل اإلمرأة ؟ أو يفكر يف كيف جيمع قوت األوالد           



 }١٢٠{

اجاته حـىت ال يكـون معـرية        ويهتم بتموين بيته جبميع احتي    
عترب معرية يف العامل هـي افتخـار        ؟ ألن األمور اليت ت    لآلخرين
 ولو كان متفاضالً بالصرب على األعمال ولـه جهـاد           .املتوحد

مقابل شهوات الطبيعة إال أن له من حبسه ووحدته معونة على           
 ألنه ال يصادفه حسن النساء الـذي يكّـدر جـسده            .اجلهاد

 ألن النظر إليهن يثري أمواج الشهوة فيه اليت         ،كاضطراب الرياح 
 احلسد فال يصل إىل الدرجة اليت       ه ومهما قاتل  .ينة حياته تؤذي سف 

ألمل ا إذ أن هذا     .يقاتل ا أصحاب املقتنيات العاملية ألجل الغىن      
ينجح فيهم ويعذم من أجل ضـرورات االهتمـام بالزوجـة           

واخلوف من الفقـر    ) الضرائب  (  ألن املطالبة باجلزية     .واألوالد
 .سه من املداينني وال املطالبني     فال دأ نف   . تعذبه األحزانوكثرة  

 وباختصار أقول أنه يكون كامللقى يف أمواج        ،أو من احتياج بيته   
رابات فرصة يهتم باخلالص    ط فال جيد يف وسط هذه االض      ،البحر

أو اقتناء مواعيد اهللا لتعزيته أو أن يزدري بكل شيء من أجـل             
  .الرجاء املزمع

ـ             ذه وأما الساكن يف الوحدة ليس عنـده أمـر مـن ه
 فإذا كان ال يقدر أن خيلّص نفسه من الشرور فأي           .املعطالت

 إذ مل تقم عليه أمواج العامل       .احتجاج يكون له يف يوم الدينونة     
 فال خطفـت    .وال اضطهادات وضيقات مما قاساها القديسون     

  فاإلنسان املتخلص من هـذه املعوقـات        .هب بيته مقتنياته وال ن 
 }١٢١{

 فإنه ال يـستحق     .ه يف امليناء  واملؤذيات تكون نفسه حمروسة كأن    
 فإنه لفارق كـبري إذا مـا        .أي مديح الحتراسه من أجل حياته     

 فإنه مهمـا    .قارننا شرور هذا العامل بالنسبة هلدوء تدبري الوحدة       
كثرت األعمال الالزمة للفضيلة فإا ال تساوي أتعـاب هـذا           

  .العامل
 فإين  .ال جيب يا إخويت أن تظنوا يفَّ كل هذه الظنون العالية          

 ، وأمحل هم ألوف من الرعيـة      ،ولو كنت مؤمتناً على تدبري ما     
 وعرفت كل   ،وقمت بإبطال الضاللة من البالد بالتعليم املستقيم      

 وأنا سائر يف وسط أمواج وشهوات هذا        ،األلسن معرفة حقيقية  
 وتتـواتر علـى     ، حتيط يب الغرية واحلسد من كل ناحية       ،العامل

 أو أكـون    ،ي مرسوم بـالنفي   األحزان والضيقات ويصدر ضد   
جد يف الغربـة وال أحـد       و أو أُ  ،مكبالً بالقيود من أجل اإلميان    

 أو أن   ، وحيايت معذبة بكل أنواع احلرمان واالحتيـاج       ،يعرفين
جسدي قد تقطّع عضواً عضواً ووِجدت شجاعاً يف وسط هذه          

 ويف  ، ومل أتنحى من أجل التجلـد حلـب اهللا         .الصعوبات كلها 
زان كلها مل خترج مين كلمة سيئة على الـذين          وسط هذه األح  

 فـإن وجـدت هـذه       . بل بفرح أشكر اهللا واحتمل     .يعذبونين
احلسنات كلها يفّ فليس يل أي فضل أو مجيل مقابـل الـذي             

  !! حيواناً بدالً من إنسان ينخلقين الذي مل جيعل



 }١٢٠{

اجاته حـىت ال يكـون معـرية        ويهتم بتموين بيته جبميع احتي    
عترب معرية يف العامل هـي افتخـار        ؟ ألن األمور اليت ت    لآلخرين
 ولو كان متفاضالً بالصرب على األعمال ولـه جهـاد           .املتوحد

مقابل شهوات الطبيعة إال أن له من حبسه ووحدته معونة على           
 ألنه ال يصادفه حسن النساء الـذي يكّـدر جـسده            .اجلهاد
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 }١٢١{
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  .العامل
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  !! حيواناً بدالً من إنسان ينخلقين الذي مل جيعل



 }١٢٢{

 . بالـضيقات  ،من ذا الذي يستطيع أن يويف واجبات احلب       
 نأ" وهبة هي إنعام من اهللا تعطي لإلنسان        ومع ذلك فإن هذه امل    

مسج جداً أن يضمر اإلنسان       !. هذا فئومن يقدر أن يكا   " حنبه  
 ال من أجل مكافأة وال من أجـل         .أمراً آخر غري معرفة حمبة اهللا     

دينونة وال من أجل مواعيد ألن ذه احلسنات رأى اهللا أن يكون       
  .ائلتدبري حياتنا الرضى بإرادته والتعب يف الفض

إننا ال ننعطف حنو اهللا باحلب من أجل شهوة مواهبة الظاهرة      
 ال  . وال بدهش نياح إرادته نلتهب مبحبة احلسنات       .لنا مبواعيده 

 تلك اليت   ، بل اهتموا حبكمة أفضل    ،تضلوا يا أحبائي ذه األمور    
 لئال نكون حمبني    .من أجلها نتقدم إليه أكثر من أن جتذبنا مواهبه        

 لئال تعظم مواعيده يف أعيننا أكثر مـن         .صهعطاياه وليس شخ  
لذلك جيب أن نضمر تدبري الفضيلة من أجل سـيد            .عظمته
  .اجلميع

 ونعترف حبقارة أنفـسنا     ،ينبغي لنا أن نتجند جبندية عبادته     
ألننا مل نسر بالكمال حسب تدبري اإلجنيـل وال حـسب مـا             

مة اليت   احتملوين يا إخويت باحملبة من أجل الكل       .تستحق حمبة اهللا  
 لعلكم تظنون بأنفسكم إنكم شيء ولذلك ظننتم يب أين        .سأقوهلا
  .شيء

 }١٢٣{

ألن التجرد مـن     .واآلن أبدأ يف الكالم عن طقس الكمال      
 ألنه إذا   .املقتنيات ليس هو الكمال بل هو مبدأ طريق اإلميان        

ما مسا اإلنسان بتصديق رجاء احلياة املزمعة يبـدأ أن يـزدري            
 ،ا حيتقر كل شيء موضوع أمام بـصره        وعندم ،باألمور الظاهرة 

فإنه بعد ذلك حيتقر مجيع ما يتحرك يف ضمريه أعين بذلك آالم            
اخلطية الرديئة املتحركة داخله اليت تظهر باألفعال اخلارجية الـيت   

 واحتقار النـاس وحقـد      ، وغضب الغرية  ،هي حمبة اد الباطل   
  .اخل.. .العداوة

قتنيـات ال ميكنـه أن      فإن مل يبدأ اإلنسان بالتجرد من امل      
 وإن مل يتجرد من حركـات       .يتجرد من آالم األفكار الرديئة    

اآلالم السمجة ال يقِنت نقاوة النفس اليت هي مبدأ سرية اإلنسان           
 وكما أن منتهى التدابري الفاضلة اليت يأمر ـا اإلميـان            .اجلديد

 ألنه ليس شيء أفضل من نقاء       .الصحيح وكماهلا هو نقاء النفس    
ومنها يكون مبدأ التدابري اجلديدة يف هذه احلياة بتعريهـا          النفس  

  .من مجيع حركات اجلسد اليت يكملها باألفعال الظاهرة
وإن جتردت من اآلالم املتحركة بأفكار الظنون عند ذلـك          

 هذه اليت ال يوجد فيها آالم       ، بسرية تدابري احلياة اجلديدة    ئتبتد
 إمنا  ،ر العظمة تسجس حركات اجلسد وال حركات ختتلج بأفكا      

 مثلما قال أيضاً معلمنـا      .تدبري اإلنسان اجلديد يشبه معرفة اهللا     
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 }١٢٤{

 فليس الكمال هو بعد اإلنسان من مجيع األفعال السمجة          .بولس
  .بل الوصول إىل كمال النقاء

كما أنه إذا كان إنسان يسري إىل مدينة خمصبة جبميع احملاسن           
يف جبال وأودية   وجيوز يف طريق سفره على بالد عسرة ويسلك         

 وبعد ما يعرب هذه املواضع العسرة يصادف برية حـسنة           .صعبة
سهلة فيستريح ضمريه من الضنك والتعب بوجوده يف مكـان          
حسن ويفرح خبالصه من تلك األماكن املخوفة ألن سفره كان          

 ولكن هذا اخلوف بطل واسـتراح    ،حمفوفاً بشقاء وخوف عظيم   
النقي ولكنه مع ذلـك ال      من التعب بسبب وصوله إىل املوضع       

 . ألنه مل يبلغ بعد إىل املدينة اليت يقصدها        ،يكون قد بلغ الكمال   
 ألننا رمزنا للكمـال     .على هذا املثال يكون السري حنو الكمال      

 واملواضـع العـسرة     ، وبالبلد النقي إىل طهارة الـنفس      ،باملدينة
  .احلرجة إىل األفعال الرديئة

نه ليسافر إىل مدينة خمصبة     ألنه مثلما خيرج اإلنسان من مسك     
 فالذي يريد أن    .بكل اخلريات هكذا الذي يسري يف طريق اإلميان       

 .يبلغ إىل الكمال يبدأ باخلروج من العامل مثل من خيرج من بيته           
 وعندما يرفض العامل تـصادفه      ،ألن خروجه من العامل هو جترده     

ذلك األفكار الرديئة كالبالد العسرة وتبدأ الكآبة تتحرك فيه وك        
 فإن ثبت يف هذه األفكار واألفعـال        .اخلوف والرعب والضجر  

 }١٢٥{

 أما إن كان يبتعد     .الردية ال ميكن أن يكون بال خوف وال كآبة        
عنها فإنه جيلب على نفسه شقاء وعناء وجهـاداً ألن اخلـوف            

 فإن استطاع   .والرعب حميط به مثل من يسري يف املواضع املخفية        
يترك كـل واحـدة منـها       أن يتجاوز هذه األفعال السمجة و     

 ويتقوى ألنه يزدري بالـشرور     .ويرفضها يبدأ العزاء يتحرك إليه    
ألنه إن مل يتجرد فاإلنسان من آالم اخلطية ما          .بعمله الصاحلات 

 بل يسري يف طريق اإلميان وجيوز على بالد األفعـال           .جيد عزاء 
 ألن عقله يثبت يف بعـضها كمـن         .السمجة واألفكار الشريرة  

 فإن تشجع وتقوى وجسر عليها فإنـه        .عض األمكنة يتأخر يف ب  
  .جيوزها بالتدريج ويبلغ إىل املوضع السهل يعين إىل نقاء النفس

 ئوإذا بلغ إىل نقاء النفس يبعد عنه اخلوف والضجر ويبتـد          
يتحرك فيه الفرح والعزاء ألنه ابتعد مـن األفعـال الـسمجة            

 وإذا ما   .خوفةواألفكار الرديئة كمثل من قد ابتعد من املواضع امل        
 وكما أن   . يدخل إىل الكمال   ئوجد الفرح يف نقاء النفس يبتد     

اإلنسان الذي مل يدخل إىل املدينة ال ينظر حماسن األمور الـيت            
 هكذا أيضاً إن مل يدخل اإلنسان الكمال ال يبدأ أن ينظـر        ،فيها

  .باستعالن معرفة أسرار اهللا
يـة ـذا    ظهر األمـور العال   فإن قال أحد كيف ميكن أن ت      

 . وال عن ثقة باملسيح    ،؟ فإن قوله هذا غري صادر عن إميان       التدبري
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 هكذا أيضاً إن مل يدخل اإلنسان الكمال ال يبدأ أن ينظـر        ،فيها

  .باستعالن معرفة أسرار اهللا
يـة ـذا    ظهر األمـور العال   فإن قال أحد كيف ميكن أن ت      

 . وال عن ثقة باملسيح    ،؟ فإن قوله هذا غري صادر عن إميان       التدبري



 }١٢٦{

فإن كان اإلنسان جيسر على السفر إىل املواضـع املخوفـة إذا            
ساعده أناس كثريون وكان معه سالح فكم باحلري جيـب أن           
يتشجع ويتقوى ليسري يف طريق اإلميان مبعونة املسيح ملك مجيع          

 من أجـل    .رض مع حياتنا يف اهللا    القوات ويرذل كل شيء يتعا    
هذا يا أحبائي إن مل يتجرد اإلنسان من مجيع الـشرور ويقـتين      

 فال جتد نفـسه     ،نقاوة النفس ويتنقى باجلهاد والضنك والتعب     
  .فرحاً يف داخلها إال بنقاء القلب

كيف ينبغي لإلنسان أن يتدبر ويتدرب حـىت يـصل إىل           
 ونقـاء   .قاء الـنفس  الكمال ؟ مبدأ معاينة الكمال يكون من ن       

 ولكن كالمـي هـذا ال       .النفس هو االبتعاد من كل أمر رديء      
 فليس معىن ذلـك أـم إن مل         .يقطع رجاء الضعفاء العاجزين   

ولكن باحلقيقـة    .يبلغوا ذا التدبري إىل الكمال ال جيدوا احلياة       
 ولكن كالمي هذا    .كل إنسان يصنع الصالح مقبول عند اهللا      

 ولكـي يبطـل     . أنفسهم أم كاملني   من أجل الذين يظنون يف    
  . أين شيء ماظنكم يفَّ

 ،وهناك أمر أردأ من أن يظن اإلنسان عن نفسه أنه كامـل           
األمر الذي خيرجه عن الواجب متجدد اآلثام إذا ما ظن يف نفسه            

 وأما اإلنسان الذي يترك األعمال املائتة مع االهتمامات         .أنه بار 
 وعندما يبلـغ إىل     .نقاء النفس السمجة فإنه جيد فرحاً وعزاء يف       

 }١٢٧{

 .تدبري اإلنسان اجلديد ينظر يف ذاته حماسن أسرار اهللا الفاضـلة          
ألن نقاء النفس ليس هو إال التعري من مجيع حركات اجلـسد            
فيصبح الضمري خالياً من األفكار الرديئة مث ختـتلج حركـات           

 ويصبح تفكـريه يف     .النفس يف شيء أعلى من األمور املنظورة      
  .الغري منظورة أعين جمد القديسني وقوات املالئكةاألمور 

ت أريد أن أشرح هذه األمور بأكثر توسـع إال أين           وإن كن 
ملتزم بأن أتكلم حسب مقدار معرفتكم لئال يـصعب علـيكم           

 فأقول أنه ليس لإلنـسان      .فهمها من أجل علو الكالم وارتفاعه     
املسيح  ألنه ال يوجد من أكمل تدبريه إال         .أن يفتخر بأنه كامل   

 ال ألنه حمتاج أن ينظر شيء إذ أنـه        .كمال حياتنا النور احلقيقي   
 أما احملتاج لنظر االستعالنات فهو من       .هو الذي يرى كل شيء    

. . وأما املسيح فهو ناظر وعارف بكل شـيء        .مل ينظر من قبل   
وهو مل يظهر كماله باملعرفة فقط بل بسياسة تدبريه هذا الغـري            

ك أسلم نفسه للموت من أجل أعدائه       حمتاج وال مفتقر ومع ذل    
إن كنا وحنن أعداء قد صوحلنا مـع اهللا          " .حسب قول الرسول  

ألنه وحنن بعد خطـاة     " وأيضاً قال    ) ١٠ :٥رو  " (  ابنهمبوت  
 .ههنا أظهر اهللا حبـه لنـا       ) ٨ :٥رو  " ( مات املسيح ألجلنا    

وبطرس قال أن املسيح أيضاً تأمل مرة واحدة من أجل اخلطايـا            
  . )١٨ :٣ بط ١( لبار من أجل األمثة ا
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 }١٢٨{

 ولكنـه   ،حيفظ الناس الوصايا ألجل احتياجهم إىل املكافأة      
جيب أن حتفظ ليس من أجل ذلك فقط بل من أجل طاعة سيد             

 ألنـه ال    ، وهو ال يطلب منا هذا املقدار      .اجلميع يف كل شيء   
يستطيع إنسان أن يكملها ذه احلياة اجلسدية إال إذا تعرى من           

 وقد قلت هذا يا أحبائي لكي       .يء وتفاضل باحلب الكامل   كل ش 
 فإن  . وأعرفكم كم أنا ناقص وبعيد عن الكمال       ،أبطل ظنكم يفَّ  

كان سيد مجيع األراخنة والسالطني الذي هو حكمة الالهوت         
وحدود مجيع األسرار أظهر يف ذاته عالمات االتضاع لتعليمنـا          

 ) ٢٩ :١مـت   ( وقال تعلموا مين ألين وديع ومتواضع القلب        
فكيف نستطيع أن نظن يف أنفسنا شيئاً حنن أبناء اجلسد ومعرفة           

  .الضاللة الذين ال نقدر أن نعرف شيئاً خمفياً خلفنا
 أيضاً أنه إذا ظننا عن أنفسنا أننا خطـاة ال نـدان             اعلموا

 بل إذا عرفنـا     ، فإننا ال حنكم على أنفسنا بذلك      ،كخطاة حاشا 
لنفس ترتفع إىل تلك العظمة الفاضـلة        فإن ا  .باحلقيقة أننا خطاة  

إن كل مـن    " عندما تفكر يف نقائصها كما علّم املسيح معلمنا         
   . )١٤ :١٨لو " ( يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع 

ماذا نقول عن كثريين من الذين يظنـون أـم يـدركون            
كما أن الصوم عن األطعمة     الكمال بالتجرد من املقتنيات ؟ بل       

 هكذا أيـضاً جيـب أن       ،قترن بالصوم عن الشرور   ينبغي أن ي  

 }١٢٩{

يقترن التجرد من املقتنيات اجلسدية بالتجرد مـن اخلطايـا          
 ألن اإلنسان عندما يتعرى من األشـياء اخلارجيـة ال           .الرديئة

 فيجب أن يصل إىل أن ال       .يتخلص يف احلال من الشرور الباطنة     
  .يقتين يف نفسه شيئاً سوى حمبة اهللا فقط

 ألن  .ملقتنيات هو مبدأ تدريب اإلنسان الباطين     التجرد من ا  
املقتنيات اليت ليست من طبيعة اجلسد هـي الـذهب والفـضة     

 وأما مقتنيات طبيعة اجلسد هـي       .والكساء وأشياء أخرى عاملية   
  اخل .. . القوة، املشي، النظر،السمع

! ه عندما نترك املقتنيات اخلارجية    يا للكمال الذي حنصل علي    
يسني مع رفضهم املقتنيات اخلارجية تركوا أيضاً       هوذا مجيع القد  

 وأعضاءهم للتقطيـع    ، فبذلوا نظرهم للعمى   ،املقتنيات الطبيعية 
 وبذلك عرفوا أال ينظروا أحداً آخر سوى        .لالضمحاللوقوم  

 وشارك هؤالء أيضاً القديسون الذين بالسهر والصوم        .سيد الكل 
ريوا غرباء عـن    جاهدوا مقابل الشهوات املقاتلة معهم لئال يص      

 ومن أجل صربهم صـاروا شـركاء        ،إرادة اهللا مبخافة الشريعة   
 وكما أقام الشهداء عبادة اهللا بكثرة الـضيقات         .للمجد العتيد 

  .يقيم هؤالء اهلم باهللا يف أنفسهم بكثرة اآلالم املقاتلة معهم
 ، الغرية ،األمور اليت تقتنيها النفس ضد جوهرها هي احلسد       

 اخل وهي مرتبطة بلذا مع اجلسد ونظرتـه         …، العداوة ،البغضة
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 }١٣٠{

 فلكـي   . وبسبب حمبتها تتحرك يف النفس هذه اآلالم       .اخلارجية
 وأصـحاب   ،يشتهي اإلنسان الغين حيسد من هو أحكم منـه        

 ،الصناعات أيضاً فبهذه يتحرك اجلسد من أجل كثـرة آالمـه          
  .وختضع النفس حلركاته

األفكـار  النفس نقية بطبيعتها ولكنها تنجذب حلركـات        
السيئة املكدرة من أجل اختالطها باجلسد الذي هـو بطبيعتـه           
متكدر وكما أن املاء إذا مل خيتلط به شيء يكون صـافياً غـري              

 فإذا اختلط به تراب أو شيء مكدر لطبيعته يتكدر هو           .متكدر
 هكذا النفس مع أا     .أيضاً معه بسبب اختالط الكدر بنقاوة املاء      

ا تتكدر باختالطها باجلـسد إذ تـشترك يف         نقية بطبيعتها إال أ   
  .حركاته املكدرة

 وعندما يـرتل    ،كما أن املاء ما دام يف اجلو يستمر صفاؤه        
 هكـذا   .خيتلط باألشياء تشترك طبيعته باألشياء اليت اختلط ا       

أيضاً النفس ما دامت يف علو االهتمام باهللا تبقى نقية من مجيـع             
رتل إىل األمور األرضية تتكدر      وعندما ت  .كدر األفكار السمجة  

 ولكن لـو مل     .حبركات اجلسد الذي ركز كل نظره يف األرض       
تكن النفس نقية بطبيعتها ملا كان هلا املقدرة علـى غلبـة آالم             

 ولكن إذا ما    .اجلسد الناشئة من خضوع حركاته لكثرة شهواته      

 }١٣١{

تفاضلت النفس باالهتمام باهللا فإا ترجع تربط اجلسد باخلضوع         
  .هلا

عندما ختضع النفس للجسد تكثر فيها حمبة األرضيات ألن         
 ولكـن عنـدما تتفاضـل       .كل اهتمامها متركز يف اجلـسد     

 ألن كثـرة    . النفس تستعبد اجلـسد    ئباالهتمام الروحي تبتد  
االهتمامات الروحانية تغصب اجلسد ليخضع للنفس كما خيضع        
 الضعيف ملن هو أقوى منه وكما ترجح كفة امليزان عن الكفـة           

 هكذا يكثر االهتمام باجلسد من النظر إىل األرضيات         .األخرى
 .ويتفاضل اهتمام النفس بالسمائيات من نظرهـا إىل املواعيـد         

 هكذا أيضاً جتـذب     .وكما يخضع اجلسد النفس مبحبة املرئيات     
 وسـبب   .النفس اجلسد للخضوع هلا مبحبة األمور الغري مرئيـة        

  .تنازل النفس للجسد هو اختالطها به
ن طبيعة النفس مرتفعة عن أوجـاع وضـوايق وأمـراض         إ

 ولكن عندما يضعف اجلسد تضعف معه النفس        .وضعف اجلسد 
 وهكذا تتكدر نقاوا من مساجة أفكار       .وتشترك يف آالم ضيقاته   

   .اجلسد الردية
فإذا تعرت النفس من اجلسد ثبتت يف نقاوا ولذلك عندما          

فس تتـسجس بتحـرك   رأى املسيح معلمنا األعظم أن نقاوة الن  
 أعطي الطوىب مكافأة    .األفكار الردية من جراء شهوة األرضيات     



 }١٣٠{

 فلكـي   . وبسبب حمبتها تتحرك يف النفس هذه اآلالم       .اخلارجية
 وأصـحاب   ،يشتهي اإلنسان الغين حيسد من هو أحكم منـه        

 ،الصناعات أيضاً فبهذه يتحرك اجلسد من أجل كثـرة آالمـه          
  .وختضع النفس حلركاته

األفكـار  النفس نقية بطبيعتها ولكنها تنجذب حلركـات        
السيئة املكدرة من أجل اختالطها باجلسد الذي هـو بطبيعتـه           
متكدر وكما أن املاء إذا مل خيتلط به شيء يكون صـافياً غـري              

 فإذا اختلط به تراب أو شيء مكدر لطبيعته يتكدر هو           .متكدر
 هكذا النفس مع أا     .أيضاً معه بسبب اختالط الكدر بنقاوة املاء      

ا تتكدر باختالطها باجلـسد إذ تـشترك يف         نقية بطبيعتها إال أ   
  .حركاته املكدرة

 وعندما يـرتل    ،كما أن املاء ما دام يف اجلو يستمر صفاؤه        
 هكـذا   .خيتلط باألشياء تشترك طبيعته باألشياء اليت اختلط ا       

أيضاً النفس ما دامت يف علو االهتمام باهللا تبقى نقية من مجيـع             
رتل إىل األمور األرضية تتكدر      وعندما ت  .كدر األفكار السمجة  

 ولكن لـو مل     .حبركات اجلسد الذي ركز كل نظره يف األرض       
تكن النفس نقية بطبيعتها ملا كان هلا املقدرة علـى غلبـة آالم             

 ولكن إذا ما    .اجلسد الناشئة من خضوع حركاته لكثرة شهواته      

 }١٣١{

تفاضلت النفس باالهتمام باهللا فإا ترجع تربط اجلسد باخلضوع         
  .هلا

عندما ختضع النفس للجسد تكثر فيها حمبة األرضيات ألن         
 ولكـن عنـدما تتفاضـل       .كل اهتمامها متركز يف اجلـسد     

 ألن كثـرة    . النفس تستعبد اجلـسد    ئباالهتمام الروحي تبتد  
االهتمامات الروحانية تغصب اجلسد ليخضع للنفس كما خيضع        
 الضعيف ملن هو أقوى منه وكما ترجح كفة امليزان عن الكفـة           

 هكذا يكثر االهتمام باجلسد من النظر إىل األرضيات         .األخرى
 .ويتفاضل اهتمام النفس بالسمائيات من نظرهـا إىل املواعيـد         

 هكذا أيضاً جتـذب     .وكما يخضع اجلسد النفس مبحبة املرئيات     
 وسـبب   .النفس اجلسد للخضوع هلا مبحبة األمور الغري مرئيـة        

  .تنازل النفس للجسد هو اختالطها به
ن طبيعة النفس مرتفعة عن أوجـاع وضـوايق وأمـراض         إ

 ولكن عندما يضعف اجلسد تضعف معه النفس        .وضعف اجلسد 
 وهكذا تتكدر نقاوا من مساجة أفكار       .وتشترك يف آالم ضيقاته   

   .اجلسد الردية
فإذا تعرت النفس من اجلسد ثبتت يف نقاوا ولذلك عندما          

فس تتـسجس بتحـرك   رأى املسيح معلمنا األعظم أن نقاوة الن  
 أعطي الطوىب مكافأة    .األفكار الردية من جراء شهوة األرضيات     



 }١٣٢{

 ويرتفـع إىل    ،لنقاوة النفس لكي ينجذب الضمري إليه ويرتبط به       
  النقاوة مبحبة طلبه فقال طوىب لألنقياء القلب ألم يعـاينون اهللا          

  . )٨ : ٥مت ( 
من أجل هذا ينبغي لإلنسان كما يتجرد مـن املقتنيـات           

 . أن يتعرى أيضاً من املقتنيات الداخلية أي األفكار        ،ارجيةاخل
 وحمبة  ، والسالم الدائم  ،ألن املقتنيات الطبيعية للنفس هي احلب     

خوتنا برمحة حب أاخل فبهذه الفضائل نتقدم إىل اهللا ب  .. .،الصالح
 ألنه عندما يتعرى    . وال تكون عنايتنا بأنفسنا فقط     .بعضنا لبعض 

ذائل ويرتفع إىل نقاوة الضمري عندئذ حيصل       اإلنسان من مجيع الر   
على املعرفة املرتفعة عن املرئيات ويستحق أن يتقـدم يف تـدبري            

 . ومن أجل حريته باهللا ال يستبعد للوصايا والسنن        .احلياة اجلديدة 
ألن تدبري حفظ الوصايا والسري مبقتضاها إمنا هو دليل العبوديـة           

 وهذا الطقس لـيس     .ألن اإلنسان خيضع هلا باخلوف كما لسيد      
  . ألن حرية املسيح ال ختضع للسنة.هو طقس حرية املسيح

ألنه عندما ينعتق اإلنسان من اخلضوع للسنة ينعتق أيضاً من          
 وعنـدما أراد    . ألن اخلوف مالزم خلضوع العبوديـة      .اخلوف

الرسول أن يظهر فضيلة املعرفة وعظم املوهبة اليت قبلناها اليت ا           
إذا مل  "  قال   . البنوة لبعده من عبودية خوف السنة      استحقينا كرت 

 لذلك ال   . )١٥ :٨رو  " ( تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف      
 }١٣٣{

ن أكملت حفظ الوصـايا  إتستطيع النفس أن تقتين حب اهللا إال      
 . ألن اخلوف خيتلط باخلضوع هلـا      .وانعتقت من خضوعها هلا   

طيع اإلنسان  ين ذا أن حبب اهللا يست     واحلب ليس فيه خوف ويع    
 ألنه عندما يدخل احلب يف      .أن يرتفع عن اخلوف باقتنائه حريته     

 وعندما خيرج اخلوف منه خيـرج       .نفسه يلقي اخلوف إىل خارج    
 ألن  .اإلنسان من العامل بالكلية ويكون مع اهللا وليس مع العـامل          
  .اخلوف مالك يف هذا العامل واحلب مالك يف العامل اجلديد

 وإذا بلغنا  .اة فنحن حتت خضوع اخلوف    ما دمنا يف هذه احلي    
 وكما أن كل واحد مكمل      .احلياة اجلديدة نكمل بالفرح واحلب    

 وهكذا كل واحد يف احلياة اجلديدة يكـون مكمـالً           .باخلوف
 وإن مل خيرج الضمري من حبس األفكار الردية ال يقـدر            .باحلب

 أن يبلغ إىل معرفة تدبري احلياة اجلديدة من أجـل هـذه اآلالم            
 وإذا مـا دىن     . إذ أن حب اإلنسان هو حتت خمافة املوت        .الرديئة

من احلرية الغري مرتبطة بشيء من احلركات الرديئة اليت ختـضع           
اإلنسان لعبودية اخلطية حينئذ ينطلق من نري العبودية ويـسيطر          

 .على أفكاره وينعتق من عبودية السرية الردية اليت هي اخلطيـة          
 ليكون بغـري    .بوجوده يف احلرية  وعند ذلك يرتفع عن اخلوف      

 وعـوض خـضوعه     .حركات خاضعة للخطية مبخافة املـوت     
  .للخوف يصري معتوقاً بسيطرته على نفسه



 }١٣٢{

 ويرتفـع إىل    ،لنقاوة النفس لكي ينجذب الضمري إليه ويرتبط به       
  النقاوة مبحبة طلبه فقال طوىب لألنقياء القلب ألم يعـاينون اهللا          

  . )٨ : ٥مت ( 
من أجل هذا ينبغي لإلنسان كما يتجرد مـن املقتنيـات           

 . أن يتعرى أيضاً من املقتنيات الداخلية أي األفكار        ،ارجيةاخل
 وحمبة  ، والسالم الدائم  ،ألن املقتنيات الطبيعية للنفس هي احلب     

خوتنا برمحة حب أاخل فبهذه الفضائل نتقدم إىل اهللا ب  .. .،الصالح
 ألنه عندما يتعرى    . وال تكون عنايتنا بأنفسنا فقط     .بعضنا لبعض 

ذائل ويرتفع إىل نقاوة الضمري عندئذ حيصل       اإلنسان من مجيع الر   
على املعرفة املرتفعة عن املرئيات ويستحق أن يتقـدم يف تـدبري            

 . ومن أجل حريته باهللا ال يستبعد للوصايا والسنن        .احلياة اجلديدة 
ألن تدبري حفظ الوصايا والسري مبقتضاها إمنا هو دليل العبوديـة           

 وهذا الطقس لـيس     .ألن اإلنسان خيضع هلا باخلوف كما لسيد      
  . ألن حرية املسيح ال ختضع للسنة.هو طقس حرية املسيح

ألنه عندما ينعتق اإلنسان من اخلضوع للسنة ينعتق أيضاً من          
 وعنـدما أراد    . ألن اخلوف مالزم خلضوع العبوديـة      .اخلوف

الرسول أن يظهر فضيلة املعرفة وعظم املوهبة اليت قبلناها اليت ا           
إذا مل  "  قال   . البنوة لبعده من عبودية خوف السنة      استحقينا كرت 

 لذلك ال   . )١٥ :٨رو  " ( تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف      
 }١٣٣{

ن أكملت حفظ الوصـايا  إتستطيع النفس أن تقتين حب اهللا إال      
 . ألن اخلوف خيتلط باخلضوع هلـا      .وانعتقت من خضوعها هلا   

طيع اإلنسان  ين ذا أن حبب اهللا يست     واحلب ليس فيه خوف ويع    
 ألنه عندما يدخل احلب يف      .أن يرتفع عن اخلوف باقتنائه حريته     

 وعندما خيرج اخلوف منه خيـرج       .نفسه يلقي اخلوف إىل خارج    
 ألن  .اإلنسان من العامل بالكلية ويكون مع اهللا وليس مع العـامل          
  .اخلوف مالك يف هذا العامل واحلب مالك يف العامل اجلديد

 وإذا بلغنا  .اة فنحن حتت خضوع اخلوف    ما دمنا يف هذه احلي    
 وكما أن كل واحد مكمل      .احلياة اجلديدة نكمل بالفرح واحلب    

 وهكذا كل واحد يف احلياة اجلديدة يكـون مكمـالً           .باخلوف
 وإن مل خيرج الضمري من حبس األفكار الردية ال يقـدر            .باحلب

 أن يبلغ إىل معرفة تدبري احلياة اجلديدة من أجـل هـذه اآلالم            
 وإذا مـا دىن     . إذ أن حب اإلنسان هو حتت خمافة املوت        .الرديئة

من احلرية الغري مرتبطة بشيء من احلركات الرديئة اليت ختـضع           
اإلنسان لعبودية اخلطية حينئذ ينطلق من نري العبودية ويـسيطر          

 .على أفكاره وينعتق من عبودية السرية الردية اليت هي اخلطيـة          
 ليكون بغـري    .بوجوده يف احلرية  وعند ذلك يرتفع عن اخلوف      

 وعـوض خـضوعه     .حركات خاضعة للخطية مبخافة املـوت     
  .للخوف يصري معتوقاً بسيطرته على نفسه



 }١٣٤{

وعندما ميلك على مجيع أهويته ال يعود يـدخل يف حـرب            
وجهاد مع نفسه ألنه ال يبقى فيه موضع ينافق مع عسكر اآلالم            

 ويـستمر   . اجلهاد  ألنه من أجل هذا يبقى اإلنسان يف       .املرذولة
 ومن . مع احلقاتفاقهاحلرب قائماً يف نفسه بغري فتور بسبب عدم 

 ألن كل واحد من هذه الرغبات       .أجل تضارب أهويته ورغباته   
 وهي تضاد بعـضها الـبعض يف        .قد نافق يف بلد اآلالم السيئة     

 يتبع لكل رغبة عسكر ،حركاا ألن اإلرادة تضاد بعضها البعض    
غي لإلرادة الصاحلة أن تقوم قبالة اإلرادة الردية         فينب .من األفكار 

مبحبة التعليم اإلجنيلي وبرسل الصالة جتمع هلا عسكر يـساعد          
  .األفكار الروحانية

عندما يتفاضل اإلنسان بكثرة األفكار الصاحلة عند ذلـك         
يستطيع بقوة أفكاره اجليدة أن يقاتل مع اإلرادة الردية ومجيـع           

 . ويستطيع أن ميلك عليها    .حلركات السيئة األفكار املالزمة هلا با   
ويطرد من بلد مملكته تلك اإلرادة الردية ومجيع األفكار التابعـة           

  .هلا
كما أنه إذا نافق أمري على امللك يف بالد سلطانه وبالعساكر           

 فإن كثر عـسكر     .املوافقة له يقاتل مع امللك الذي انقسم عليه       
على املنافق لكي بكثـرة     املنافق جيمع له امللك حشوداً من بالده        
 وينغلب ذاك الذي رمى     .عساكره ميلك األمن والسالم يف بالده     

 }١٣٥{

 هكذا النفس خلقهـا سـيد الكـل         .االنقسام بنفاقه يف مملكته   
 ولكن بسبب شهوات اجلـسد      .بالسالم واألمن واتفاق اإلرادة   

 ومن  .نافق عليها أهوية اجلسد وعساكر أفكار اجلسد التابعة هلا        
 ألن إرادة النفس مضادة     .واالنقسام يف الضمري  هنا صار الشك    

 فإن كثـرت أفكـار      .إلرادة اجلسد واحلرب قائم دائماً بينهما     
  .اجلسد غُلبت اإلرادة الصاحلة اليت للنفس باخلضوع للجسد

ألجل هذا ينبغي لإلنسان الذي يريد أن يكـون يف أمـن            
 وسالم من حرب اجلهاد أن يداوم الطلبة للمسيح لكي ينعم عليه          
بعسكر أفكار مساعدة حىت يغلب إرادة اجلسد ويستريح مـن          

   .حرب اجلهاد بالسالم املالك يف بلد ضمريه
إذا كانـت    ألنـه    .كنت أريد أن أكتب لكم كالماً كثرياً      

طبيعة مجيع الناس واحـدة فلمـاذا يوجـد بينـهم فـروق          
 !!ن كان هلم نفس أم ال       إفقوم ال يعرفون    واختالفات كثرية ؟    

 ويف آخرين تظهر قوا     .ودة فيهم ال تظهر فاعليتها    وإذ هي موج  
 . وقوم آخرون بله بليدو املعرفـة      .فمعرفة تامة تقبل كل احلكمة    

 . وقوم معرفتهم مظلمـة    .وآخرون حاذقون ماهرون يف التمييز    
 وآخرون يطلبون أن يتعلموا فـال       .وآخرون هلم دقة يف التعليم    

 وقوم أخـر    .ضع وآخرون موجود يف طبيعتهم التوا     .يستطيعون
 وهكذا توجد اختالفات كثرية يف طبيعـة        .مفتخرون متعظمون 



 }١٣٤{

وعندما ميلك على مجيع أهويته ال يعود يـدخل يف حـرب            
وجهاد مع نفسه ألنه ال يبقى فيه موضع ينافق مع عسكر اآلالم            

 ويـستمر   . اجلهاد  ألنه من أجل هذا يبقى اإلنسان يف       .املرذولة
 ومن . مع احلقاتفاقهاحلرب قائماً يف نفسه بغري فتور بسبب عدم 

 ألن كل واحد من هذه الرغبات       .أجل تضارب أهويته ورغباته   
 وهي تضاد بعـضها الـبعض يف        .قد نافق يف بلد اآلالم السيئة     

 يتبع لكل رغبة عسكر ،حركاا ألن اإلرادة تضاد بعضها البعض    
غي لإلرادة الصاحلة أن تقوم قبالة اإلرادة الردية         فينب .من األفكار 

مبحبة التعليم اإلجنيلي وبرسل الصالة جتمع هلا عسكر يـساعد          
  .األفكار الروحانية

عندما يتفاضل اإلنسان بكثرة األفكار الصاحلة عند ذلـك         
يستطيع بقوة أفكاره اجليدة أن يقاتل مع اإلرادة الردية ومجيـع           

 . ويستطيع أن ميلك عليها    .حلركات السيئة األفكار املالزمة هلا با   
ويطرد من بلد مملكته تلك اإلرادة الردية ومجيع األفكار التابعـة           

  .هلا
كما أنه إذا نافق أمري على امللك يف بالد سلطانه وبالعساكر           

 فإن كثر عـسكر     .املوافقة له يقاتل مع امللك الذي انقسم عليه       
على املنافق لكي بكثـرة     املنافق جيمع له امللك حشوداً من بالده        
 وينغلب ذاك الذي رمى     .عساكره ميلك األمن والسالم يف بالده     

 }١٣٥{

 هكذا النفس خلقهـا سـيد الكـل         .االنقسام بنفاقه يف مملكته   
 ولكن بسبب شهوات اجلـسد      .بالسالم واألمن واتفاق اإلرادة   

 ومن  .نافق عليها أهوية اجلسد وعساكر أفكار اجلسد التابعة هلا        
 ألن إرادة النفس مضادة     .واالنقسام يف الضمري  هنا صار الشك    

 فإن كثـرت أفكـار      .إلرادة اجلسد واحلرب قائم دائماً بينهما     
  .اجلسد غُلبت اإلرادة الصاحلة اليت للنفس باخلضوع للجسد

ألجل هذا ينبغي لإلنسان الذي يريد أن يكـون يف أمـن            
 وسالم من حرب اجلهاد أن يداوم الطلبة للمسيح لكي ينعم عليه          
بعسكر أفكار مساعدة حىت يغلب إرادة اجلسد ويستريح مـن          

   .حرب اجلهاد بالسالم املالك يف بلد ضمريه
إذا كانـت    ألنـه    .كنت أريد أن أكتب لكم كالماً كثرياً      

طبيعة مجيع الناس واحـدة فلمـاذا يوجـد بينـهم فـروق          
 !!ن كان هلم نفس أم ال       إفقوم ال يعرفون    واختالفات كثرية ؟    

 ويف آخرين تظهر قوا     .ودة فيهم ال تظهر فاعليتها    وإذ هي موج  
 . وقوم آخرون بله بليدو املعرفـة      .فمعرفة تامة تقبل كل احلكمة    

 . وقوم معرفتهم مظلمـة    .وآخرون حاذقون ماهرون يف التمييز    
 وآخرون يطلبون أن يتعلموا فـال       .وآخرون هلم دقة يف التعليم    

 وقوم أخـر    .ضع وآخرون موجود يف طبيعتهم التوا     .يستطيعون
 وهكذا توجد اختالفات كثرية يف طبيعـة        .مفتخرون متعظمون 



 }١٣٦{

 وهذه االختالفات هلا أسباب معروفة وكمـا أن هنـاك           .الناس
أسباب ألمراض اجلسد هكذا أيضاً توجد أسـباب ألمـراض          

 وهناك عوامـل تقـوي      . وكما أن العني نرية بطبيعتها     .النفس
سد هلا عوامل ملهارة     هكذا النفس مثل اجل    ،نظرها وأخرى تضعفه  

 ويكثر الكالم إن أردنـا      .وحذاقة املعرفة أو لنقص وبالدة العقل     
 ولكن يليق بنا أن نقصر الكالم عن آالم         ،أن نعدد هذه األسباب   

  .النفس لئال إذا ما كثرت األقوال يتشتت ذهنكم يف أمور كثرية
ملاذا تشترك النفس يف أفعال اجلسد بينما       ( كتبتم يل تسألون    

ري حمبة لشهواته وهي نقية بطبيعتها وغري حمبة للـشر وال           هي غ 
مفتقرة إىل األمور اليت حيتاج إليها اجلسد ؟ وملاذا تدان معـه ؟             
وإذا كان اجلسد هو سبب الشهوات واألعمال الردية وال حيب          

  .)التدابري احلسنة فلماذا إذن ينال املكافأة الصاحلة مع النفس ؟ 
 وسأوضح لكم دلـيالً     .عىن كثري يا إخويت الكالم يف هذا امل     

 كما أنه إذا كان     :التفسريظاهراً ومثاالً لكي تقتنع نفوسكم ذا       
 صغري يريد أن يؤدبه باحلكمة فإنـه        ابنإنسان عظيم حكيم له     

     ه يف طريق حسنة لئال مبقتضى      يسلمه إىل معلم مؤدب خبري ليسري
ة مملوءة من    إىل مدين  االثنني ويرسل   .طفوليته يفعل أمراً غري الئق    

 أمـا الـصيب     . وكاملة يف كل نياح    .احلكمة وخمصبة بكل غىن   
 وبسبب طلبـه    .فألجل صغره يشتهي األشياء اليت ينظرها بالعني      

 }١٣٧{

 فإن أشفق املعلم على الصيب ووافقه       .هلا ينشغل فكره عن التعليم    
 ألنه . فإنه يستوجب دينونة املالمة  .على أفكاره ومال معه ألفعاله    

  .له لكي خيضع هو لصغر سنه وإرادة طفولتهمل يسلم الطفل 
 على العمل الطفويل فإما يستوجبان دينونة       االثنانفإذا اتفق   

 ألن الطفل مل يدخل إىل املدينة حىت يشتهي أمورها بل           .واحدة
ليتعلم فيها احلكمة وألجل أن مؤدبه مل يرتب له أموره الصغرية           

رادتـه ليقـتين   وعوضاً عن أن خيضعه إل.ويقمع شهوات طفولته 
 أما إذا مل يوافق املعلم الـصيب        .احلكمة وافق هو أعمال طفولته    

على إرادته بل انتهره على الدوام حىت جيلب الطفـل إلرادتـه            
 وكلمـا   . بإرادة واحدة صاحلة   االثنانفألجل خضوعه له يتفق     

أحس الصيب حبكمة التعليم على الدوام فإنه يعرف أنه باطالً كان           
 يف  االثنان وألجل اتفاق    .يت كان يشتهيها أوالً   يشتهي األمور ال  

  .اإلرادة الصاحلة يستوجبان املديح
رة هعلى هذا املثال خلق اهللا إنسان اجلسد وأسلمه للنفس املا         

 إىل كورة هـذا العـامل       االثنني وأرسل   .باملعرفة وحسن السرية  
 واليت فيها خريات كثرية مذخورة لكي يتأدب        .املمجدة باحلكمة 

 فإنسان اجلسد ألجل صـغر      .الظاهرة بإتقان أعمال اهللا   باحلكمة  
 يبدأ مييل   .سنه عوضاً عن أن يتعلم حكمة اهللا من أعماله املختلفة         

 فإن ارتبطت النفس مبحبة اجلسد وبإرادة واحدة        .إىل الشهوات 



 }١٣٦{

 وهذه االختالفات هلا أسباب معروفة وكمـا أن هنـاك           .الناس
أسباب ألمراض اجلسد هكذا أيضاً توجد أسـباب ألمـراض          

 وهناك عوامـل تقـوي      . وكما أن العني نرية بطبيعتها     .النفس
سد هلا عوامل ملهارة     هكذا النفس مثل اجل    ،نظرها وأخرى تضعفه  

 ويكثر الكالم إن أردنـا      .وحذاقة املعرفة أو لنقص وبالدة العقل     
 ولكن يليق بنا أن نقصر الكالم عن آالم         ،أن نعدد هذه األسباب   

  .النفس لئال إذا ما كثرت األقوال يتشتت ذهنكم يف أمور كثرية
ملاذا تشترك النفس يف أفعال اجلسد بينما       ( كتبتم يل تسألون    

ري حمبة لشهواته وهي نقية بطبيعتها وغري حمبة للـشر وال           هي غ 
مفتقرة إىل األمور اليت حيتاج إليها اجلسد ؟ وملاذا تدان معـه ؟             
وإذا كان اجلسد هو سبب الشهوات واألعمال الردية وال حيب          

  .)التدابري احلسنة فلماذا إذن ينال املكافأة الصاحلة مع النفس ؟ 
 وسأوضح لكم دلـيالً     .عىن كثري يا إخويت الكالم يف هذا امل     

 كما أنه إذا كان     :التفسريظاهراً ومثاالً لكي تقتنع نفوسكم ذا       
 صغري يريد أن يؤدبه باحلكمة فإنـه        ابنإنسان عظيم حكيم له     

     ه يف طريق حسنة لئال مبقتضى      يسلمه إىل معلم مؤدب خبري ليسري
ة مملوءة من    إىل مدين  االثنني ويرسل   .طفوليته يفعل أمراً غري الئق    

 أمـا الـصيب     . وكاملة يف كل نياح    .احلكمة وخمصبة بكل غىن   
 وبسبب طلبـه    .فألجل صغره يشتهي األشياء اليت ينظرها بالعني      

 }١٣٧{

 فإن أشفق املعلم على الصيب ووافقه       .هلا ينشغل فكره عن التعليم    
 ألنه . فإنه يستوجب دينونة املالمة  .على أفكاره ومال معه ألفعاله    

  .له لكي خيضع هو لصغر سنه وإرادة طفولتهمل يسلم الطفل 
 على العمل الطفويل فإما يستوجبان دينونة       االثنانفإذا اتفق   

 ألن الطفل مل يدخل إىل املدينة حىت يشتهي أمورها بل           .واحدة
ليتعلم فيها احلكمة وألجل أن مؤدبه مل يرتب له أموره الصغرية           

رادتـه ليقـتين   وعوضاً عن أن خيضعه إل.ويقمع شهوات طفولته 
 أما إذا مل يوافق املعلم الـصيب        .احلكمة وافق هو أعمال طفولته    

على إرادته بل انتهره على الدوام حىت جيلب الطفـل إلرادتـه            
 وكلمـا   . بإرادة واحدة صاحلة   االثنانفألجل خضوعه له يتفق     

أحس الصيب حبكمة التعليم على الدوام فإنه يعرف أنه باطالً كان           
 يف  االثنان وألجل اتفاق    .يت كان يشتهيها أوالً   يشتهي األمور ال  

  .اإلرادة الصاحلة يستوجبان املديح
رة هعلى هذا املثال خلق اهللا إنسان اجلسد وأسلمه للنفس املا         

 إىل كورة هـذا العـامل       االثنني وأرسل   .باملعرفة وحسن السرية  
 واليت فيها خريات كثرية مذخورة لكي يتأدب        .املمجدة باحلكمة 

 فإنسان اجلسد ألجل صـغر      .الظاهرة بإتقان أعمال اهللا   باحلكمة  
 يبدأ مييل   .سنه عوضاً عن أن يتعلم حكمة اهللا من أعماله املختلفة         

 فإن ارتبطت النفس مبحبة اجلسد وبإرادة واحدة        .إىل الشهوات 



 }١٣٨{

 فإما يستوجبان الدينونة مهـا      .يتفقان على تدبري سرية مرذولة    
  .ضع النفس إلرادة اجلسد ألنه ما كان جيب أن خت.االثنان

كل إنسان ال يضمر الصالح ال يستطيع أن جياهد مقابل          
 ضـمريه   اهـتم  وأما الذي    . الحتاد إرادته بالشر   .الشرور كلية 

باحلسنات واحتدت أفكاره على حمبة الصاحلات فهذا أيضاً ليس         
 ألن اجلهاد حيدث يف الضمري      . ألنه هاديء بفرحه باهللا    .له نضال 

 ألنه مل يكن    . النفس منقسمة على أفعاهلا األوىل     مىت كانت إرادة  
 ومن هنا تبدأ ندامة النفس      .حسناً أن توافق إرادة النفس اجلسد     

 فإن تفاضل اإلنسان وغلب أفكاره فإنـه        .تصنع احلرب والقتال  
 وإن مل يغلب ال يهدأ من شـقاء اجلهـاد           .يصري يف أمن وسالم   

انت اآلالم ثابتـة يف      فإن ك  .اخلفي إىل يوم انتقاله من هذه احلياة      
نفسه ومل تطهر قبل خروجها من اجلسد فإنه بعد انتقاله يصري يف            
حزن وبكاء دائم وهلذا أوضح لكم دليالً ظاهراً لكي تعرفوا بـه            

 فكما أن اجلنني إذا أصيب بـأذى أو عيـب يف            .األمور اخلفية 
غشائه داخل البطن فإن هذا العيب يظهر عليه عندما خيـرج إىل            

 هكذا النفس إذا أصابتها اآلالم وهـي يف اجلـسد           .ةهذه احليا 
  .حتصل هلا خسارة يف تلك احلياة اجلديدة

وأيضاً إذا كان هناك عيب يف أحد أعضاء اجلنني فإنه يكون           
 وعندما خيرج اجلنني إىل هذه احلياة يظهر        .خمفياً عن نظر األعني   

 }١٣٩{

 ألنه عندما كان يف البطن مل حيـس أحـد بعيـب             .عيبه للنظر 
 هكـذا   .ياة فيظهر كل عيب للنظـر      وأما يف هذه احل    .هأعضائ

عيوب النفس خمفية يف اجلسد وحمجوبة عن النظـر وال يعـرف            
 فعندما خيرج إىل احلياة     .اإلنسان عيبه طاملا كان حبيساً يف اجلسد      

األخرى تظهر عيوبه لنظر كل واحد ويعـرف أيـضاً مـرض            
ب قوتـه    وحس . وأما الذي يكون له جهاد قبالة آالمه       .خطاياه

 ولو مل يكن قد وصل إىل       .يقاتل معها أال تكمل إرادا الشريرة     
الفرح والسالم واألمن بسرور ضمريه فإنه باستعالن ربنا املسيح         
العظيم ينعتق من ندامة النفس وميلك بأمن وسالم دائم يف حياة           
غري زمنية والذي مل يكن له جهاد مع إرادته الرديئة ووافق حرب            

وأطاع حركاا فهو مزمع أن يكون يف ندامة نفس         اآلالم السيئة   
  .ليس فيها عزاء

ومن أجل هذا يا أحبائي مادمنا يف اجلسد فلنطهر أنفسنا من           
 تلك اليت تتسلط على الـنفس مـن         .اآلالم ولننقيها من رداءا   

 وبسبب املاء الكـثري يظلـم       .أسباب كثرية وكما أن العني نرية     
آلالم املرذولة يتغري ضـمريها      هكذا أيضاً النفس بسبب ا     .نظرها
 وهذا التغيري ال ينشأ من جوهرها بل بأسباب كثرية تطرأ           .النقي
 األسباب من العامل أوالً وبعد ذلك يقبلها اجلسد         ئ وتبتد .عليها

 ألنه إن مل ينظر اإلنسان ويسمع ويعرف األمور         .بالنظر والسمع 
 ألن احلواس اخلارجيـة هـي خادمـة         .ال يتمكن من تصورها   
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 }١٣٨{

 فإما يستوجبان الدينونة مهـا      .يتفقان على تدبري سرية مرذولة    
  .ضع النفس إلرادة اجلسد ألنه ما كان جيب أن خت.االثنان

كل إنسان ال يضمر الصالح ال يستطيع أن جياهد مقابل          
 ضـمريه   اهـتم  وأما الذي    . الحتاد إرادته بالشر   .الشرور كلية 

باحلسنات واحتدت أفكاره على حمبة الصاحلات فهذا أيضاً ليس         
 ألن اجلهاد حيدث يف الضمري      . ألنه هاديء بفرحه باهللا    .له نضال 

 ألنه مل يكن    . النفس منقسمة على أفعاهلا األوىل     مىت كانت إرادة  
 ومن هنا تبدأ ندامة النفس      .حسناً أن توافق إرادة النفس اجلسد     

 فإن تفاضل اإلنسان وغلب أفكاره فإنـه        .تصنع احلرب والقتال  
 وإن مل يغلب ال يهدأ من شـقاء اجلهـاد           .يصري يف أمن وسالم   

انت اآلالم ثابتـة يف      فإن ك  .اخلفي إىل يوم انتقاله من هذه احلياة      
نفسه ومل تطهر قبل خروجها من اجلسد فإنه بعد انتقاله يصري يف            
حزن وبكاء دائم وهلذا أوضح لكم دليالً ظاهراً لكي تعرفوا بـه            

 فكما أن اجلنني إذا أصيب بـأذى أو عيـب يف            .األمور اخلفية 
غشائه داخل البطن فإن هذا العيب يظهر عليه عندما خيـرج إىل            

 هكذا النفس إذا أصابتها اآلالم وهـي يف اجلـسد           .ةهذه احليا 
  .حتصل هلا خسارة يف تلك احلياة اجلديدة

وأيضاً إذا كان هناك عيب يف أحد أعضاء اجلنني فإنه يكون           
 وعندما خيرج اجلنني إىل هذه احلياة يظهر        .خمفياً عن نظر األعني   

 }١٣٩{

 ألنه عندما كان يف البطن مل حيـس أحـد بعيـب             .عيبه للنظر 
 هكـذا   .ياة فيظهر كل عيب للنظـر      وأما يف هذه احل    .هأعضائ

عيوب النفس خمفية يف اجلسد وحمجوبة عن النظـر وال يعـرف            
 فعندما خيرج إىل احلياة     .اإلنسان عيبه طاملا كان حبيساً يف اجلسد      

األخرى تظهر عيوبه لنظر كل واحد ويعـرف أيـضاً مـرض            
ب قوتـه    وحس . وأما الذي يكون له جهاد قبالة آالمه       .خطاياه

 ولو مل يكن قد وصل إىل       .يقاتل معها أال تكمل إرادا الشريرة     
الفرح والسالم واألمن بسرور ضمريه فإنه باستعالن ربنا املسيح         
العظيم ينعتق من ندامة النفس وميلك بأمن وسالم دائم يف حياة           
غري زمنية والذي مل يكن له جهاد مع إرادته الرديئة ووافق حرب            

وأطاع حركاا فهو مزمع أن يكون يف ندامة نفس         اآلالم السيئة   
  .ليس فيها عزاء

ومن أجل هذا يا أحبائي مادمنا يف اجلسد فلنطهر أنفسنا من           
 تلك اليت تتسلط على الـنفس مـن         .اآلالم ولننقيها من رداءا   

 وبسبب املاء الكـثري يظلـم       .أسباب كثرية وكما أن العني نرية     
آلالم املرذولة يتغري ضـمريها      هكذا أيضاً النفس بسبب ا     .نظرها
 وهذا التغيري ال ينشأ من جوهرها بل بأسباب كثرية تطرأ           .النقي
 األسباب من العامل أوالً وبعد ذلك يقبلها اجلسد         ئ وتبتد .عليها

 ألنه إن مل ينظر اإلنسان ويسمع ويعرف األمور         .بالنظر والسمع 
 ألن احلواس اخلارجيـة هـي خادمـة         .ال يتمكن من تصورها   



 }١٤٠{

 ومن النظر والسمع اخلارجي يقبلها القلب من داخـل          .داخليةال
  .بتصورمها

ه ال يتغـذى    موكما أن اإلنسان عندما يكون داخل بطن أ       
 بل أوالً تأخذ أعضاء أمه القوت من عناصر العـامل           .منها فقط 

وبعد ذلك يأخذ هو من داخل الغشاء تغذية جلسمه عن طريـق            
اا أن تتسلط على اجلسد      تبدأ مسبب  . هكذا هي اآلالم   .غذاء أمه 
 . مث متر عن طريق اجلسد إىل النفس اخلفية يف الداخل          .من العامل 

  .فنشقي أنفسنا تدرجيياً بقبول احلركات املرذولة
إن كان إلنسان اهتمام بإبطال اآلالم وهو ما زال يشقى ألن       
نفسه مل تتنق بعد فيجب أال يتغافل ويتهاون ألنه مل يبلغ بعد إىل             

 ألنه ليس عندما يبدأ اإلنسان أن يفصل إرادتـه          .لطاهراملسكن ا 
 وأوضح لكم   .عن آالمه الداخلية يبلغ إىل نقاوة الضمري مباشرة       

 إن الطوباين موسى ملا أرسـل خلـالص   :ذلكدليالً ظاهراً على   
 ولكنهم عنـدما    .الشعب بسياسة حسنة وتدبري أخرج الشعب     

 سـينا بـل     خرجوا من أرض جاسان مل يبلغوا مباشرة إىل طور        
 وتعبـوا يف    .عربوا على بالد كثرية واخلالص اإلهلي مالزم هلـم        

مواضع واستراحوا أيضاً يف أخرى وبعد ذلك بلغـوا إىل بلـد            
 وإن كانت برية قفرة إال أم كـانوا فيهـا مطمئـنني             .األمان

 ومع أن   .م ه  وكانوا فيها بغري   .ومسترحيني من احلرب مع األمم    
إال أنه مل يعط هلم أن يسمعوا فعـل         سريهم كان يف بالد كثرية      

  .كالم اهللا إال هناك
 }١٤١{

 .هكذا أيضاً هذا التدبري املمجد الذي منحته لنا نعمة خملصنا         
إذا كان لإلنسان اهتمام باخلروج من بلد عبودية اخلطية فإنه ال           
يدخل يف احلال إىل بلد األفكار السليمة بل جيوز أوالً على بالد            

ظلم وال يكذب وال يفـسق وبعـد        أفكار كثرية فيجب أن ال ي     
ذلك أيضاً يبتعد عن بالد حمبة الفضة والشر والفخفخة والعظمة          

 . ومن بعد خروج اإلنسان من هـذه اآلالم        .وحمبة اد الفارغ  
عند ذلك يستحق أن يدخل إىل بلد األمن الذي هـو احلـب             

 وعندما يبلـغ    . الذي فيه يقبل نظر أسرار اهللا باالستعالن       .اإلهلي
 ويكـون   . واحلب تبتهج نفسه باهلدوء من القتال الداخلي       األمن

  .تدبريه حينئذ مثل تدبري ما بعد القيامة
! فلعل بأيام قليلة يطمع اإلنسان يف أن يشفي آالمه الداخلية           

 أن  ئألنه باحلقيقة إذا حصلت لإلنسان معونة مسائية عندما يبتد        
ة يف عشر سـنني     هل للنقاو  فإنه إذا أُ   .جياهد قبالة حركاته اخلفية   

 ألنه إذا كان املـرض الـذي        .فإمنا ذلك مبوهبة إهلية أعطيت له     
يعرض للجسد وعيبه ظاهر وأدوية شفائه ظاهرة ال ينال الصحة          

 فكم باحلري األمل الـرديء الـذي        .تمام كثري وبعد مدة   هإال با 
استمر سنني طويلة واملرض غري معروف وال أدويته ظاهرة أتريد          

ليلة ؟ وإذا كان ال ميكن إبطـال اآلالم فمـا           أن يشفي يف أيام ق    
ضرورة التعب والعناء ألجلها ؟ وإن كنت ال تريد أن تشفى أيها            

 أتريد أن يكون عـذابك      ،اإلنسان مبحاربة حركاته كل حياتك    
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  .بتصورمها

ه ال يتغـذى    موكما أن اإلنسان عندما يكون داخل بطن أ       
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 أن  ئألنه باحلقيقة إذا حصلت لإلنسان معونة مسائية عندما يبتد        
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 }١٤٢{

 هلا ؟ حىت وال يف تلـك احليـاة يتركونـك            انتهاءيف حياة ال    
زهـرة   بل إذا انعتقت من آالم اخلطية جتـد حيـاة م           ،مسترحياً
  .بالفرح

من أجل هذا يا إخويت جيب أن نعرف هذا يف أنفسنا يف كل             
 ونرفع عقولنـا    .رابات والسجس ط فننقيها من سائر االض    .حني

 لكي نعبد اهللا بالروح ونأخذ عربون       .من مجيع األمور اجلسدانية   
 ونؤهل لكماهلا مع مجيع القديسني      .ذلك الكمال املزمع من ههنا    

  .آمني .يف حياة أبد اآلبدين

 }١٤٣{

ÉiaŠÛa@Šàî½a@ @
ïíbjnÛa@bäyìí@í†ÔÜÛ@ @

  وسابيسأكتبه الوطرفيس و
 يا  ، وعندما صلينا بدأ أن يقول لنا      .ويف وقت آخر دخلنا إليه    

 ألين أريـد أن تفهمـوه       .أحبائي ال متلوا تالوة الكالم املقدس     
 وأعظ حمبـتكم    . ماهية اآلالم  ، فلهذا أردت أن أصف    .باستنارة
 مل يصل إىل نقاوة النفس ال يوجد فيـه          أن كل إنسان  لتفهموا  

 األمور اليت ال يعرفها اجلسد بل       . وال فرح روحي   ،حب حقيقي 
 وبعمل عظيم واهتمام كثري ينبغي له       .هي مستترة يف ذهن العقل    

 والغـضبية وحمبـة     ، أقول عن الشهوة   .أوالً أن يطهر من اآلالم    
 ما كثـرت     األمور اليت إذا   . واد الباطل وما يتولد منها     ،الفضة

  .فإا ختنق إنساننا الداخلي
 أما نقاوة النفس فهـي      .هذه اآلالم يا أحبائي تعمي العقل     

 .نور املعرفة وال يعرف اإلنسان سرها من جمرد مساع أمسائهـا          
 ففي حكمة   .ألنه ال يعرف أمساء العقاقري إال من تعلم سر الطب         

       الكلدانيني يدعون للكواكب أمساء بروح البالد وال ت   عرف سـر
 هكذا أيضاً نعرف فقـط أمسـاء        .هذه األمساء من جمرد مساعها    

 ألننا نسمع بولس يقول عن اهللا اآلب واملسيح أن       .حكمة املسيح 



 }١٤٢{
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 والغـضبية وحمبـة     ، أقول عن الشهوة   .أوالً أن يطهر من اآلالم    
 ما كثـرت     األمور اليت إذا   . واد الباطل وما يتولد منها     ،الفضة
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 .نور املعرفة وال يعرف اإلنسان سرها من جمرد مساع أمسائهـا          
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 }١٤٤{

 اسمفسمعنا   ) ٣ :٢كو  ( فيه خمفي مجيع كنوز احلكمة واملعرفة       
تكلم اإلنسان عن كرت العامل       وإذا ما  .الكنوز أما سرها فلم نعرفه    

لكننـا  "  وحىت بولس ملا قـال       .يعرف ما يقول  اجلديد فإنه ال    
بني أنه مل يقل عن حكمـة هـذا         " نتكلم حبكمة بني الكاملني     

 ) ٦ :٢ كو   ١( سرارها أو يبني نوعها     أ ولكنه مل يفسر     .العامل
 مل يفسر مـا هـي       ،وأيضاً عندما قال أننا ننال مواهب املعرفة      

  .املعرفة أو بأي أسرار تثمر
مرحلة النقاوة فصاعداً ال يفهم كـالم       إن اإلنسان من بدء     

احلياة اجلديدة فقط بل ويستطيع أيضاً أن يكون قريباً مـن اهللا            
باستعالن األسرار ألنه مىت ابتدأ ضمريه بالنقاوة فصاعداً فـإن           

 أما الذي يف حالة أقل من نقاوة النفس فإن          .املسيح يظهر له ذاته   
 .اً بدليل من اإلجنيل    كما عرفتكم آنف   .املسيح ال يظهر له مبعرفته    

 والذي  ،الذي عنده وصاياي وحيفظها فهو الذي حيبين      " أنه قال   
  . )٢١ :١٤يو  " ( حيبين حيبه أيب وأنا أحبه وأظهر له ذايت

هذه هي الطريق اليت تقِّدم إىل اهللا وهذا هو املنهج الذي بـه       
 ألن سر املسيح مزمـع أن يظهـر يف          .يسري اإلنسان إىل املسيح   

 ألن تدبريهم من نقاء النفس فـصاعداً        .جلديد للقديسني العامل ا 
 وهذا هو تدبري العقل املـشترك مـع اهللا          .يكون من بعد القيامة   

 }١٤٥{

 هلذا اإلنسان ليس كفاً أن يقبل استعالن املسيح يف هذه           .مبعرفته
  .احلياة إال إذا حفظ وصاياه وطاعة وصاياه هي نقاء الضمري

 هلا شـهادة مجيـع   فإن كان أحد يشك يف هذه األمور فإن       
 ألن من ِمن الناس متسجس متكدر وضمريه متـشكك          .الناس

 وظهر له املسيح مبعرفة أسراره ؟ ومن هـو          ،وهو شرير بأفعاله  
عة املسيح بكل اتضاع العقل ومل      يالذي أعتين وأخضع ذاته لشر    

 ضمريه بالرجاء باهللا ؟ ومن ذا الذي اهـتم أن يطهـر             يستضئ
 تفرح نفسه باهللا ؟ فإن كـان اإلنـسان          ضمريه من الشرور ومل   

يتقدم لعمل التعليم فإنه يستطيع أن يعرف أموراً كثرية من الناس           
  .الذين قبلوا موهبة اهللا

 هوذا كثريون يعملون هذه السرية وليس هلـم         :اوطرفيسقال  
  حكمة وال فهم ؟

 أم نبـذوا عنـهم      ، وماذا يكون أفضل من هذا     :املتوحدقال  
 أم نقوا داخلـهم مـن اآلالم باحلقيقـة           ولو .شهوات اجلسد 

 ومن أجل أنك ذكرت     .المتألوا من الفرح بضمري صاحل بالرجاء     
يل هذا اخلرب أريد أن أبني ما هو تدبري هذه األعمال وأسبابه يف             

  .خمتلف الناس
 أوالً أن هذا العمل ليس هو باجلسداين وال النفـساين           اعلم

 وال نفـسانياً    .بشرور اجلسد أعين أنه يل جسدانياً ألنه ال يقوم        



 }١٤٤{

 اسمفسمعنا   ) ٣ :٢كو  ( فيه خمفي مجيع كنوز احلكمة واملعرفة       
تكلم اإلنسان عن كرت العامل       وإذا ما  .الكنوز أما سرها فلم نعرفه    

لكننـا  "  وحىت بولس ملا قـال       .يعرف ما يقول  اجلديد فإنه ال    
بني أنه مل يقل عن حكمـة هـذا         " نتكلم حبكمة بني الكاملني     

 ) ٦ :٢ كو   ١( سرارها أو يبني نوعها     أ ولكنه مل يفسر     .العامل
 مل يفسر مـا هـي       ،وأيضاً عندما قال أننا ننال مواهب املعرفة      

  .املعرفة أو بأي أسرار تثمر
مرحلة النقاوة فصاعداً ال يفهم كـالم       إن اإلنسان من بدء     

احلياة اجلديدة فقط بل ويستطيع أيضاً أن يكون قريباً مـن اهللا            
باستعالن األسرار ألنه مىت ابتدأ ضمريه بالنقاوة فصاعداً فـإن           

 أما الذي يف حالة أقل من نقاوة النفس فإن          .املسيح يظهر له ذاته   
 .اً بدليل من اإلجنيل    كما عرفتكم آنف   .املسيح ال يظهر له مبعرفته    

 والذي  ،الذي عنده وصاياي وحيفظها فهو الذي حيبين      " أنه قال   
  . )٢١ :١٤يو  " ( حيبين حيبه أيب وأنا أحبه وأظهر له ذايت

هذه هي الطريق اليت تقِّدم إىل اهللا وهذا هو املنهج الذي بـه       
 ألن سر املسيح مزمـع أن يظهـر يف          .يسري اإلنسان إىل املسيح   

 ألن تدبريهم من نقاء النفس فـصاعداً        .جلديد للقديسني العامل ا 
 وهذا هو تدبري العقل املـشترك مـع اهللا          .يكون من بعد القيامة   

 }١٤٥{

 هلذا اإلنسان ليس كفاً أن يقبل استعالن املسيح يف هذه           .مبعرفته
  .احلياة إال إذا حفظ وصاياه وطاعة وصاياه هي نقاء الضمري

 هلا شـهادة مجيـع   فإن كان أحد يشك يف هذه األمور فإن       
 ألن من ِمن الناس متسجس متكدر وضمريه متـشكك          .الناس

 وظهر له املسيح مبعرفة أسراره ؟ ومن هـو          ،وهو شرير بأفعاله  
عة املسيح بكل اتضاع العقل ومل      يالذي أعتين وأخضع ذاته لشر    

 ضمريه بالرجاء باهللا ؟ ومن ذا الذي اهـتم أن يطهـر             يستضئ
 تفرح نفسه باهللا ؟ فإن كـان اإلنـسان          ضمريه من الشرور ومل   

يتقدم لعمل التعليم فإنه يستطيع أن يعرف أموراً كثرية من الناس           
  .الذين قبلوا موهبة اهللا

 هوذا كثريون يعملون هذه السرية وليس هلـم         :اوطرفيسقال  
  حكمة وال فهم ؟

 أم نبـذوا عنـهم      ، وماذا يكون أفضل من هذا     :املتوحدقال  
 أم نقوا داخلـهم مـن اآلالم باحلقيقـة           ولو .شهوات اجلسد 

 ومن أجل أنك ذكرت     .المتألوا من الفرح بضمري صاحل بالرجاء     
يل هذا اخلرب أريد أن أبني ما هو تدبري هذه األعمال وأسبابه يف             

  .خمتلف الناس
 أوالً أن هذا العمل ليس هو باجلسداين وال النفـساين           اعلم

 وال نفـسانياً    .بشرور اجلسد أعين أنه يل جسدانياً ألنه ال يقوم        



 }١٤٦{

 وال متيل طبيعة النفس إىل هـذه        .ألنه ال يبطل اآلالم من الداخل     
  .األعمال

 هذا العمل الذي    . فامسعوا سببه  ،واآلن بعد ما شرحت ترتيبه    
 ، واحلفاء مـن احلـذاء  ، وسهر العينني،هو الوقوف على األقدام 

ـ     . مع تقشفات أخرى   ،والصيام عن األطعمة   ن  فهذه ال تكون م
 ألنه عندما تعطي النعمة لإلنسان      .املعرفة بل من حرارة الضمري    

أن حيس برجاء آخر بسبب اخلوف من عذاب اجلحيم يبـدأ أن            
 وذا السبب   .حيتقر األمور الظاهرة وحيب األمور اليت وعدنا ا       

 أعين يعذب جـسده مـن هـذه         .حيتر الضمري ويعذب جسده   
ه عذاب اجلحـيم ههنـا       أعين يحمل جسد   .األفكار اليت قلتها  

  .ليخلص من العذاب هناك
هلذا قلت أن هذا العمل ال تدفع إليه املعرفـة بـل حـرارة              

 . يبدأ أن يرختي من أعمالـه      ، فإن عرض للضمري برودة    .الضمري
وعندما يتجرد ضمريه من احلرارة ويتغري عن عمله فمن استحيائه          

 بالناس من الناس يلحقه خوف ورعب أال ينقص سنته ألن العمل
هان وأما الناس الروحانيون     وعند النفسانيني م   ،اجلسدانيني يليق 
 مثلما أعطى ربنـا     . املسيح مقبول عندهم   باسمفكل أمر يعمل    

يسوع املسيح رجاء جلميع ضعف البشر باألجر الذي وعد بـه           
  . )٢٩ : ١٩مت  ( بامسهعن كل أمر يعمل 

 }١٤٧{

 ،هلذا العمـل  وأبني اآلن سبب تعظيم اجلسدانيون بضمريهم       
 ذلك ألن كل من هو جسداين       :بهواستهانة النفسانيون باحلكمة    

 فإنه عندما يرى    .بضمريه ال يعرف شيئاً خارجاً عما يراه باجلسد       
اجلسد يتضايق حىت من األمور اليت ترحيه فإنه يتعجب من اجلسد           

 . وألنه حيتقر األمور اليت حيبها يظهر أن هذا هو حد الرب           .العمال
  . يف نظر الناسبر يظن أن أعمال اجلسد هي وهلذا

يفرزوا أنفسهم عن الـشعب     كي  وهكذا كان الفريسيون ل   
 و يصومون صوماً حمدوداً فكـانوا       وأحذيتهميغريون مالبسهم   

 ولكـن سـيدنا أعلـن أن        .حمسوبني صديقني يف أعني الشعب    
 فقال أنتم تربرون أنفسكم يف عيون       .باطنهم غري موافق ملظهرهم   

 ألن األمر املـتعظم أمـام       .ينما اهللا عارف مبا يف قلوبكم     الناس ب 
فأنتم تظهرون صديقون للناس مبالبسكم      . جنس عند اهللا   ،الناس

 بل يتفـرس    ،اخلارجية ولكن اهللا ليس مثل الناس ينظر الظاهر       
 الـشيء الـذي     . ألن قلوبكم غري طاهرة أمامـه      ،يف الباطن 

  .س عند اهللا هو جن،تتظاهرون به أمام الناس كأنه أمر عظيم
 ألن  .ذا السبب يهان عمل اجلسد عند النفسانيني باحلكمة       

ضمريهم مدرب بالتعليم وحبكمة أفكارهم حيتقـرون العمـل         
 وأما الرجل الروحاين فضمريه يتشبه بـاهللا يف كـل           .اخلارجي



 }١٤٦{

 وال متيل طبيعة النفس إىل هـذه        .ألنه ال يبطل اآلالم من الداخل     
  .األعمال

 هذا العمل الذي    . فامسعوا سببه  ،واآلن بعد ما شرحت ترتيبه    
 ، واحلفاء مـن احلـذاء  ، وسهر العينني،هو الوقوف على األقدام 

ـ     . مع تقشفات أخرى   ،والصيام عن األطعمة   ن  فهذه ال تكون م
 ألنه عندما تعطي النعمة لإلنسان      .املعرفة بل من حرارة الضمري    

أن حيس برجاء آخر بسبب اخلوف من عذاب اجلحيم يبـدأ أن            
 وذا السبب   .حيتقر األمور الظاهرة وحيب األمور اليت وعدنا ا       

 أعين يعذب جـسده مـن هـذه         .حيتر الضمري ويعذب جسده   
ه عذاب اجلحـيم ههنـا       أعين يحمل جسد   .األفكار اليت قلتها  

  .ليخلص من العذاب هناك
هلذا قلت أن هذا العمل ال تدفع إليه املعرفـة بـل حـرارة              

 . يبدأ أن يرختي من أعمالـه      ، فإن عرض للضمري برودة    .الضمري
وعندما يتجرد ضمريه من احلرارة ويتغري عن عمله فمن استحيائه          

 بالناس من الناس يلحقه خوف ورعب أال ينقص سنته ألن العمل
هان وأما الناس الروحانيون     وعند النفسانيني م   ،اجلسدانيني يليق 
 مثلما أعطى ربنـا     . املسيح مقبول عندهم   باسمفكل أمر يعمل    

يسوع املسيح رجاء جلميع ضعف البشر باألجر الذي وعد بـه           
  . )٢٩ : ١٩مت  ( بامسهعن كل أمر يعمل 

 }١٤٧{

 ،هلذا العمـل  وأبني اآلن سبب تعظيم اجلسدانيون بضمريهم       
 ذلك ألن كل من هو جسداين       :بهواستهانة النفسانيون باحلكمة    

 فإنه عندما يرى    .بضمريه ال يعرف شيئاً خارجاً عما يراه باجلسد       
اجلسد يتضايق حىت من األمور اليت ترحيه فإنه يتعجب من اجلسد           

 . وألنه حيتقر األمور اليت حيبها يظهر أن هذا هو حد الرب           .العمال
  . يف نظر الناسبر يظن أن أعمال اجلسد هي وهلذا

يفرزوا أنفسهم عن الـشعب     كي  وهكذا كان الفريسيون ل   
 و يصومون صوماً حمدوداً فكـانوا       وأحذيتهميغريون مالبسهم   

 ولكـن سـيدنا أعلـن أن        .حمسوبني صديقني يف أعني الشعب    
 فقال أنتم تربرون أنفسكم يف عيون       .باطنهم غري موافق ملظهرهم   

 ألن األمر املـتعظم أمـام       .ينما اهللا عارف مبا يف قلوبكم     الناس ب 
فأنتم تظهرون صديقون للناس مبالبسكم      . جنس عند اهللا   ،الناس

 بل يتفـرس    ،اخلارجية ولكن اهللا ليس مثل الناس ينظر الظاهر       
 الـشيء الـذي     . ألن قلوبكم غري طاهرة أمامـه      ،يف الباطن 

  .س عند اهللا هو جن،تتظاهرون به أمام الناس كأنه أمر عظيم
 ألن  .ذا السبب يهان عمل اجلسد عند النفسانيني باحلكمة       

ضمريهم مدرب بالتعليم وحبكمة أفكارهم حيتقـرون العمـل         
 وأما الرجل الروحاين فضمريه يتشبه بـاهللا يف كـل           .اخلارجي



 }١٤٨{

 ألنه يعرف مرتلة كل واحد ويقبل من كل إنسان إفرازه           .شيء
  .ويقبل ضمريه ليمدحهم

أقل من النقاوة   ) اجلسدانية والنفسانية   ( تني املرتبتني   وألن ها 
فلهذا مها يلومان ويزدريان وقد جعال ذواما قضاة على أعمال          

 وال يرضيهما أمر إال إرادة ضمريمها والسبب الـذي          .كل الناس 
  .يتمسكان به هو بر وحكمة كل أمر

 قلت دفعات كثرية أن كل من كان ضمريه أقل          :اوطرفيسقال  
 ونريـد أن    .لنقاوة ال يفهم عندما يسمع سر العامل اجلديد       من ا 

  تفسر لنا ما هو السبب يف عدم فهمه ؟
 ضعوا يف قلوبكم يا أحبائي أن امليالد احلقيقـي          :قال املتوحد   

علـت   لذلك ج  .لإلنسان هو بالتحقيق من ابتداء النقاء فصاعداً      
 ألا تبدأ   .املعمودية مرتبة لذلك امليالد اجلديد الذي بعد القيامة       

 وهكذا أيضاً امليالد احلقيقي يف القيامة هـو         .من النقاء فصاعداً  
 ولكي تعرفوا حقيقة األمر ضعوا يف قلوبكم ما         .أعلى من النقاء  

 – وهذه هلا سر واحد      – اعتربوا املعمودية والقيامة والنقاء      :أقول
شبه الغشاوة اليت هي بدء ميالد إنسان اجلسد ومن حني خيـرج            

  .يكون يف سرية هذه احلياة احلاضرة) ١(وة من الغشا
                                                           

املشيمة وهي الغشاء احمليط بالطفـل وتـشري إىل         : يقصد بالغشاوة  )١(
  .الظلمة احمليطة به

 }١٤٩{

 فهو ال يبقى حمـصوراً      ،هكذا يكون ميالد اإلنسان احلقيقي    
بالنقاء فقط بل عندما خيرج من النقاء حيصل على معرفة حيـاة            

 وكما أن الغشاوة هي متوسطة للجنني بني حيـاة          .ذلك العامل 
ه  ومن الغشاوة خيرج ويـأيت إىل هـذ        .البطن وحياة هذا العامل   

 هكذا النقاء متوسط بإنساننا اخلفي بني التدابري احلـسنة          .احلياة
اليت يف هذه احلياة لكي خيرج منها ويدخل احلياة احلقيقية الـيت            

  .هي عقل معرفة ذلك العامل الروحاين
وكما أنه ال يستطيع اإلنسان أن حيس أو ينظر ألوان هـذه            

 هكـذا أيـضاً ال يقـدر        ،اخلليقة إن مل خيرج أوالً من غشاوته      
اإلنسان أن حيس ويفهم سر العامل الروحاين إن مل يتنق أوالً من            
مجيع األوساخ وينتقل من الطهارة اليت تنشأ من األعمال الصاحلة          

 ألن قليلني هم الذين استحقوا بالنعمة       .إىل القيام يف حياة املعرفة    
ـ    .اإلهلية أن يطهروا من جناسة الشرور      ون هـم    فلهذا أيضاً قليل
  .الذين أحسوا حبكمة العامل اجلديد

 وباختـصار أورد عنـه      . اآلن بكالمي إىل نوع أعلى     رتفعأ
 هذه هي حياة أخرى من بعـد        ،أموراً كثرية من النقاء فصاعداً    

 وتدبري ذلك اإلنسان اجلديد ال يكون باألعمـال بـل           .القيامة
 باملعرفة ألن األعمال احلسنة يف درجة أقل من النقـاء يف هـذه            

 ألن حد قوة الشريعة الطبيعي والكتايب ال يـصل إال إىل            .احلياة



 }١٤٨{

 ألنه يعرف مرتلة كل واحد ويقبل من كل إنسان إفرازه           .شيء
  .ويقبل ضمريه ليمدحهم

أقل من النقاوة   ) اجلسدانية والنفسانية   ( تني املرتبتني   وألن ها 
فلهذا مها يلومان ويزدريان وقد جعال ذواما قضاة على أعمال          

 وال يرضيهما أمر إال إرادة ضمريمها والسبب الـذي          .كل الناس 
  .يتمسكان به هو بر وحكمة كل أمر

 قلت دفعات كثرية أن كل من كان ضمريه أقل          :اوطرفيسقال  
 ونريـد أن    .لنقاوة ال يفهم عندما يسمع سر العامل اجلديد       من ا 

  تفسر لنا ما هو السبب يف عدم فهمه ؟
 ضعوا يف قلوبكم يا أحبائي أن امليالد احلقيقـي          :قال املتوحد   

علـت   لذلك ج  .لإلنسان هو بالتحقيق من ابتداء النقاء فصاعداً      
 ألا تبدأ   .املعمودية مرتبة لذلك امليالد اجلديد الذي بعد القيامة       

 وهكذا أيضاً امليالد احلقيقي يف القيامة هـو         .من النقاء فصاعداً  
 ولكي تعرفوا حقيقة األمر ضعوا يف قلوبكم ما         .أعلى من النقاء  

 – وهذه هلا سر واحد      – اعتربوا املعمودية والقيامة والنقاء      :أقول
شبه الغشاوة اليت هي بدء ميالد إنسان اجلسد ومن حني خيـرج            

  .يكون يف سرية هذه احلياة احلاضرة) ١(وة من الغشا
                                                           

املشيمة وهي الغشاء احمليط بالطفـل وتـشري إىل         : يقصد بالغشاوة  )١(
  .الظلمة احمليطة به

 }١٤٩{

 فهو ال يبقى حمـصوراً      ،هكذا يكون ميالد اإلنسان احلقيقي    
بالنقاء فقط بل عندما خيرج من النقاء حيصل على معرفة حيـاة            

 وكما أن الغشاوة هي متوسطة للجنني بني حيـاة          .ذلك العامل 
ه  ومن الغشاوة خيرج ويـأيت إىل هـذ        .البطن وحياة هذا العامل   

 هكذا النقاء متوسط بإنساننا اخلفي بني التدابري احلـسنة          .احلياة
اليت يف هذه احلياة لكي خيرج منها ويدخل احلياة احلقيقية الـيت            

  .هي عقل معرفة ذلك العامل الروحاين
وكما أنه ال يستطيع اإلنسان أن حيس أو ينظر ألوان هـذه            

 هكـذا أيـضاً ال يقـدر        ،اخلليقة إن مل خيرج أوالً من غشاوته      
اإلنسان أن حيس ويفهم سر العامل الروحاين إن مل يتنق أوالً من            
مجيع األوساخ وينتقل من الطهارة اليت تنشأ من األعمال الصاحلة          

 ألن قليلني هم الذين استحقوا بالنعمة       .إىل القيام يف حياة املعرفة    
ـ    .اإلهلية أن يطهروا من جناسة الشرور      ون هـم    فلهذا أيضاً قليل
  .الذين أحسوا حبكمة العامل اجلديد

 وباختـصار أورد عنـه      . اآلن بكالمي إىل نوع أعلى     رتفعأ
 هذه هي حياة أخرى من بعـد        ،أموراً كثرية من النقاء فصاعداً    

 وتدبري ذلك اإلنسان اجلديد ال يكون باألعمـال بـل           .القيامة
 باملعرفة ألن األعمال احلسنة يف درجة أقل من النقـاء يف هـذه            

 ألن حد قوة الشريعة الطبيعي والكتايب ال يـصل إال إىل            .احلياة



 }١٥٠{

 وملـاذا   . ومن النقاء فصاعداً يبدأ التدبري الروحاين      .نقاء الضمري 
يدعى روحانياً؟ ألنه باحلقيقة مكمل بالروح ههنا ألن هذه بدون        

 ولكن يدعى روحانياً مـن      .ذلك العامل اجلديد ال تعطى ألحد     
فة متعالية عن الطقس النفساين املوضوع يف       أجل أنه يتحرك مبعر   

 مل يتدبر أحد بالروحانية احلقيقية من حني خلق العامل إال           .اجلسد
  .ربنا يسوع املسيح فقط

   وما ترتيب األبرار القدماء ؟:وسابيس أقال 
برب األعمال احلسنة تدرجوا إىل احلد الذي ميكـن         : قال املتوحد 

 حىت أن شيئاً آخر     . الضمري أن تصل إليه األعمال فقط وهو نقاء      
ال يقدر أن يعلم الضمائر الشرع الطبيعي املوضوع فيها لتفـرز           

 ألن اهللا ملا وصف األعمال الصاحلة على يد         .بني الصالح والشر  
حزقيال دعى الذي يكملها روحانياً بل قال من يفعـل هـذه            

  . )٩ – ٥ :١٨حز ( األعمال فهو بار 
ن إمكان اإلنسان أن يكون     ألن العهد العتيق مل يذكر فيه ع      

 ألن ليس لدى الناس الكفاءة الكافية لريتفعوا عن نقـاء           روحانياً
 وال  .الضمري يف هذه احلياة إال إذا نال اإلنسان اسـتعالن إهلـي           

يقدر اإلنسان أن يهدم احلواجز القائمة بينه وبني النقـاء أعـين            
مثـل  األعمال الرديئة واآلالم املرذولة واألفكار النجسة الـيت         

 وليس لديه املقدرة على هدمها      .احلجاب تعترض ضمري اإلنسان   
 }١٥١{

 ألنه يوجد من هـدم      .واخلروج منها إال بأن يترجى ذلك العامل      
 ويوجد من هدم حاجز حمبة      .حاجز الزنا فاعترضه حجاب الشر    
  .الفضة فاعترضه حجاب احلسد

فإن مل يهدم اإلنسان كل واحد منها وخيرج منها كلها فإن           
 فإن هدمها كلـها     . تستطيع ذلك من غري معونة إهلية      طبيعته ال 

 بتدبري ذلك العامل    ئوخرج منها فإنه يترك تدبري هذا العامل ويبتد       
  .املزمع الذي تدبريه هو نظر أسراره باحلقيقة

 مبرتبة أعلى من    ،بدأ ربنا يسوع املسيح يسري بتدبريه املمجد      
 نظر هـذا    نقاء العقل ومل يستطع شيء من اآلالم أن يشغله يف         

 ومل يقم قط حجاب فكـر رديء يف         .العامل الذي هو حمبة العامل    
 ألنه هو الذي نقض حاجز العداوة كما قال بولس          .وجه ضمريه 

 :٢أف  " (  انه نقض حاجز السياج املتوسـط أي العـداوة        " 
١٤(.  
   وما هو حاجز العداوة ؟:وسابيس أقال 

 ونشأت  ،م الردية  هو التدبري الرديء املركب باآلال     :قال املتوحد   
 قال كنتم أعداءاً    . ألن ذا التدبري صرنا أعداءاً هللا      .العداوة بسببه 

وكما أن احلـاجز يعطِّـل       ) ٢١ :١كو  ( يف األعمال الشريرة    
 هكذا أيضاً بالتـدبري     .نظرة اجلسد لكي ال تنظر شيئاً من هناك       

  .الرديء تتعوق النفس وال تنظر ذلك العامل املزمع



 }١٥٠{

 وملـاذا   . ومن النقاء فصاعداً يبدأ التدبري الروحاين      .نقاء الضمري 
يدعى روحانياً؟ ألنه باحلقيقة مكمل بالروح ههنا ألن هذه بدون        

 ولكن يدعى روحانياً مـن      .ذلك العامل اجلديد ال تعطى ألحد     
فة متعالية عن الطقس النفساين املوضوع يف       أجل أنه يتحرك مبعر   

 مل يتدبر أحد بالروحانية احلقيقية من حني خلق العامل إال           .اجلسد
  .ربنا يسوع املسيح فقط

   وما ترتيب األبرار القدماء ؟:وسابيس أقال 
برب األعمال احلسنة تدرجوا إىل احلد الذي ميكـن         : قال املتوحد 

 حىت أن شيئاً آخر     . الضمري أن تصل إليه األعمال فقط وهو نقاء      
ال يقدر أن يعلم الضمائر الشرع الطبيعي املوضوع فيها لتفـرز           

 ألن اهللا ملا وصف األعمال الصاحلة على يد         .بني الصالح والشر  
حزقيال دعى الذي يكملها روحانياً بل قال من يفعـل هـذه            

  . )٩ – ٥ :١٨حز ( األعمال فهو بار 
ن إمكان اإلنسان أن يكون     ألن العهد العتيق مل يذكر فيه ع      

 ألن ليس لدى الناس الكفاءة الكافية لريتفعوا عن نقـاء           روحانياً
 وال  .الضمري يف هذه احلياة إال إذا نال اإلنسان اسـتعالن إهلـي           

يقدر اإلنسان أن يهدم احلواجز القائمة بينه وبني النقـاء أعـين            
مثـل  األعمال الرديئة واآلالم املرذولة واألفكار النجسة الـيت         

 وليس لديه املقدرة على هدمها      .احلجاب تعترض ضمري اإلنسان   
 }١٥١{

 ألنه يوجد من هـدم      .واخلروج منها إال بأن يترجى ذلك العامل      
 ويوجد من هدم حاجز حمبة      .حاجز الزنا فاعترضه حجاب الشر    
  .الفضة فاعترضه حجاب احلسد

فإن مل يهدم اإلنسان كل واحد منها وخيرج منها كلها فإن           
 فإن هدمها كلـها     . تستطيع ذلك من غري معونة إهلية      طبيعته ال 

 بتدبري ذلك العامل    ئوخرج منها فإنه يترك تدبري هذا العامل ويبتد       
  .املزمع الذي تدبريه هو نظر أسراره باحلقيقة

 مبرتبة أعلى من    ،بدأ ربنا يسوع املسيح يسري بتدبريه املمجد      
 نظر هـذا    نقاء العقل ومل يستطع شيء من اآلالم أن يشغله يف         

 ومل يقم قط حجاب فكـر رديء يف         .العامل الذي هو حمبة العامل    
 ألنه هو الذي نقض حاجز العداوة كما قال بولس          .وجه ضمريه 

 :٢أف  " (  انه نقض حاجز السياج املتوسـط أي العـداوة        " 
١٤(.  
   وما هو حاجز العداوة ؟:وسابيس أقال 

 ونشأت  ،م الردية  هو التدبري الرديء املركب باآلال     :قال املتوحد   
 قال كنتم أعداءاً    . ألن ذا التدبري صرنا أعداءاً هللا      .العداوة بسببه 

وكما أن احلـاجز يعطِّـل       ) ٢١ :١كو  ( يف األعمال الشريرة    
 هكذا أيضاً بالتـدبري     .نظرة اجلسد لكي ال تنظر شيئاً من هناك       

  .الرديء تتعوق النفس وال تنظر ذلك العامل املزمع



 }١٥٢{

ملاذا مل يقل بولس أنه هدم حاجز العداوة بـل           :سابيس  وأقال  
  قال أنه نقض ؟

 يف نسخة أخرى مكتوب هكذا عن عداوة الشعب         :املتوحدقال  
 مل  . واآلن أجيب عن مـسألتك     .والشعوب أا باملسيح بطلت   

يقل أنه هدم ألن هذا التدبري الرديء كان مثبتاً بالكلية ومتمكناً           
ن ينقضه وخيرج منه ليتدبر      ومل يقدر أحد أ    .يف طبيعة كل البشر   

 أما سيدنا فعندما ولد يف عاملنا مل يستطع حاجز          .باحلياة اجلديدة 
 فهدمه ونزعه بقوة معرفته وصار      ،التدبري الرديء هذا أن يعترضه    

رجـاءاً للنـاس أن       ودمه أعطى  .خارجاً عنه من مبدأ والدته    
ر من   وذا أشرق على عاملنا نو     .يكونوا خارجاً عنه بعد القيامة    

  .نور ذلك العامل املزمع الذي هو الرجاء باهللا
 ،ألنه تدبري ربنا املسيح خملصنا مل يكن أعلى من النقاوة فقط          

 اليت هـي    .بل وأعلى من املعرفتني املتولدتني من النقاوة فصاعداً       
 ألنه هو وحده غلب العامل بشجاعة       .ثالوث سر الروح احلقيقي   

 تربـوا   اء الضمري فنـازالً    وأما مجيع الصديقون فمن نق     .معرفته
 وبعد ما جاء أعطى لبعض الناس       .حبسنام إىل حني جميء املسيح    

  .حكمة من اهللا تشبه غرض الروح
كما كانت تربية يوحنا املعمدان حبكمة سر املسيح هكـذا          

 أما تدبري   . ألن بسر املسيح كان يترىب     .كان تدبري إنسانه اخلفي   
 }١٥٣{

 قال جاءكم يوحنا    .ملتورعنيشريعة التوراة فكان كنوع النساك ا     
 :٧لـو   ( املعمدان بطريق العدل ال يأكل خبزاً وال يشرب مخراً          

 إذا ما نظروا إنـساناً      ،والناس ألم جسدانيون بضمريهم    ) ٣٣
 يظنـون أنـه     ،تدبريه حسن وممتنع عن الشر ألنه صلَب اجلسد       

 بل حـىت    . ولكن مثل هذا يف احلقيقة ال يعترب روحانياً        .روحاين
 األمر الذي ال يستطيع أحد      –ا مل يكن فيه فكر واحد شرير        وإذ

 فحىت عندما يتطهر من هذه الـشرور        –من البشر أن يصل إليه      
  .فإنه يدعى نفسانياً

ألن تدريب احلكمة بالضمري النقي يكون بتـدبري طبيعـة          
النفس يف هذه احلياة أما السهر والقيام والعمل والتعب فتتوالها          

   وألن العمـل اخلـارجي     .يتحمل ضـيقاا  طبيعة اجلسد الذي    
 االثنانفلهذا يشترك   ) النفس  ( مشترك مع الداخلي    ) اجلسد  ( 

  .يف املكافأة
لو كان من أجل األعمال الصاحلة والضمري النقـي يـدعى           

 فماذا يكون احلال يف ذلك العامل ؟ إن كـان           .اإلنسان روحانياً 
روحانيـاً يف    فيكون   ،هو باحلقيقة روحانياً حسب قول كثريين     

 أما إذا مل يكن قد أكمل ههنا فيكون ههنا نفـسانياً           .هذه احلياة 
  .ومزمع أن يكون روحانياً



 }١٥٢{

ملاذا مل يقل بولس أنه هدم حاجز العداوة بـل           :سابيس  وأقال  
  قال أنه نقض ؟

 يف نسخة أخرى مكتوب هكذا عن عداوة الشعب         :املتوحدقال  
 مل  . واآلن أجيب عن مـسألتك     .والشعوب أا باملسيح بطلت   

يقل أنه هدم ألن هذا التدبري الرديء كان مثبتاً بالكلية ومتمكناً           
ن ينقضه وخيرج منه ليتدبر      ومل يقدر أحد أ    .يف طبيعة كل البشر   

 أما سيدنا فعندما ولد يف عاملنا مل يستطع حاجز          .باحلياة اجلديدة 
 فهدمه ونزعه بقوة معرفته وصار      ،التدبري الرديء هذا أن يعترضه    

رجـاءاً للنـاس أن       ودمه أعطى  .خارجاً عنه من مبدأ والدته    
ر من   وذا أشرق على عاملنا نو     .يكونوا خارجاً عنه بعد القيامة    

  .نور ذلك العامل املزمع الذي هو الرجاء باهللا
 ،ألنه تدبري ربنا املسيح خملصنا مل يكن أعلى من النقاوة فقط          

 اليت هـي    .بل وأعلى من املعرفتني املتولدتني من النقاوة فصاعداً       
 ألنه هو وحده غلب العامل بشجاعة       .ثالوث سر الروح احلقيقي   

 تربـوا   اء الضمري فنـازالً    وأما مجيع الصديقون فمن نق     .معرفته
 وبعد ما جاء أعطى لبعض الناس       .حبسنام إىل حني جميء املسيح    

  .حكمة من اهللا تشبه غرض الروح
كما كانت تربية يوحنا املعمدان حبكمة سر املسيح هكـذا          

 أما تدبري   . ألن بسر املسيح كان يترىب     .كان تدبري إنسانه اخلفي   
 }١٥٣{

 قال جاءكم يوحنا    .ملتورعنيشريعة التوراة فكان كنوع النساك ا     
 :٧لـو   ( املعمدان بطريق العدل ال يأكل خبزاً وال يشرب مخراً          

 إذا ما نظروا إنـساناً      ،والناس ألم جسدانيون بضمريهم    ) ٣٣
 يظنـون أنـه     ،تدبريه حسن وممتنع عن الشر ألنه صلَب اجلسد       

 بل حـىت    . ولكن مثل هذا يف احلقيقة ال يعترب روحانياً        .روحاين
 األمر الذي ال يستطيع أحد      –ا مل يكن فيه فكر واحد شرير        وإذ

 فحىت عندما يتطهر من هذه الـشرور        –من البشر أن يصل إليه      
  .فإنه يدعى نفسانياً

ألن تدريب احلكمة بالضمري النقي يكون بتـدبري طبيعـة          
النفس يف هذه احلياة أما السهر والقيام والعمل والتعب فتتوالها          

   وألن العمـل اخلـارجي     .يتحمل ضـيقاا  طبيعة اجلسد الذي    
 االثنانفلهذا يشترك   ) النفس  ( مشترك مع الداخلي    ) اجلسد  ( 

  .يف املكافأة
لو كان من أجل األعمال الصاحلة والضمري النقـي يـدعى           

 فماذا يكون احلال يف ذلك العامل ؟ إن كـان           .اإلنسان روحانياً 
روحانيـاً يف    فيكون   ،هو باحلقيقة روحانياً حسب قول كثريين     

 أما إذا مل يكن قد أكمل ههنا فيكون ههنا نفـسانياً           .هذه احلياة 
  .ومزمع أن يكون روحانياً



 }١٥٤{

أذكروا أين قلت لكم مرات كثرية أن التدبري الروحاين ليس          
 بل هو عقل    ،هو جمرد األعمال الصاحلة وال االهتمام بالصاحلات      

  .مشترك مع اهللا مبعرفة أسراره
ا البشر من اهللا بعد القيامة هي أعلى مـن          إن احلياة اليت يناهل   

األعمال الصاحلة وال تكون هناك باألعمال كأن نعطي املساكني         
  .ونكسي العرايا ونقبل الغرباء ونكرم آبائنا وال نبغض وال حنسد

 وكـانوا   ،ألنه إن أضمر الناس الصالح بعـضهم لـبعض        
م  فـإ  ،متضعني ورمحاء وحتلوا بباقي احلسنات يف هذا العـامل        

 ، ألن االتضاع أفضل من العظمـة      .يصريون فاضلني وممدوحني  
 وهناك يكون تدبري كـل      .والنسك أفضل من الشره والفخفخة    

 ألنه ال يوجد من ارتفع حبقيقة       .واحد منا بضمري يثمر حبكمة اهللا     
 فلم يكمل تدبري اإلنسان الروحاين يف العامل إال         .املعرفة الروحانية 

سيح الذي أظهر لنا ذاتـه وهـو        واحد فقط هو ربنا يسوع امل     
 الذي يدعوه الرسول جسماً ومساناً حنـن        .وحده احلق احلقيقي  

  . )٢٧ :١٢كو  (.أعضاءه
  ؟ا املسيح جسداً والقديسون أعضاءه ملاذا دع:قال أوسابيس 

 ، والـسمع ، النظـر ، اجلسد حيوي مجيع األعضاء:قال املتوحد   
ليظهر أنه هـو    اخل فلهذا دعا املسيح جسداً      .. .واحلس واملشي 

 ودعا املؤمنني أعضاءاً ألن كل      .وحده الكامل جبميع أسرار احلق    
 }١٥٥{

 بل لكل عضو    ،عضو من األعضاء ال يكون كامالً كمال اجلسد       
 اليدان  ، اللسان للكالم  ، العني للنظر  ، األذن للسمع  .موهبة واحدة 

 وهكـذا أعطـى     . األنف لالستنشاق  ، الرجالن للمشي  ،للحس
 واملـسيح   ،موهبة من أسـرار احلـق     لكل واحد من القديسني     

 فوضع اهللا يف بيعته أنبياء وبعدهم       .كاجلسد كامل جبميع املواهب   
فلم تعط كـل     ) ٢٨ :١٢ كو   ١.. ( .رسالً وبعدهم معلمني  

 وإمنـا   . بل لكل واحد موهبة واحدة     ،هذه املواهب لواحد فقط   
  .جتمعت كلها يف املسيح

ال يعترب روحانياً   ومع أن التفسري فاضل جداً إال أنه مع هذا          
بل نفسانياً فاجلسداين يفكر كما قال بولس اجلـسد يتـصور           

 دعاه أيضاً الرسول    –والنفساين كما قلت     ) ٢ كو   ١( بضمريه  
 فإنه يكـون    ، لو قال إنسان ها هو املسيح حقيقة       .ذا الضمري 

ألنه مل يقل عـن      ) ٣ :١٢ كو   ١ ( .قرب من املعرفة الروحانية   
 بكل احلق إال أنـه مل       كملمقال أن املسيح    كيفيته بل ومع أنه     

 . ألن هذه املعرفة هي للمسيح فقط      .يقدر أن يفسر ما هو احلق     
 حىت أن بولس    .وأنه مزمع أن يظهر للقديسني مبيالد العامل اجلديد       

ولو حاول أن يقول فليس له سلطان على ذلك ألنـه لـيس يف              
ر يف هذه   طبيعة حركات نفسه املقدرة على أن يضمر حقيقة الس        

  .احلياة



 }١٥٤{

أذكروا أين قلت لكم مرات كثرية أن التدبري الروحاين ليس          
 بل هو عقل    ،هو جمرد األعمال الصاحلة وال االهتمام بالصاحلات      

  .مشترك مع اهللا مبعرفة أسراره
ا البشر من اهللا بعد القيامة هي أعلى مـن          إن احلياة اليت يناهل   

األعمال الصاحلة وال تكون هناك باألعمال كأن نعطي املساكني         
  .ونكسي العرايا ونقبل الغرباء ونكرم آبائنا وال نبغض وال حنسد

 وكـانوا   ،ألنه إن أضمر الناس الصالح بعـضهم لـبعض        
م  فـإ  ،متضعني ورمحاء وحتلوا بباقي احلسنات يف هذا العـامل        

 ، ألن االتضاع أفضل من العظمـة      .يصريون فاضلني وممدوحني  
 وهناك يكون تدبري كـل      .والنسك أفضل من الشره والفخفخة    

 ألنه ال يوجد من ارتفع حبقيقة       .واحد منا بضمري يثمر حبكمة اهللا     
 فلم يكمل تدبري اإلنسان الروحاين يف العامل إال         .املعرفة الروحانية 

سيح الذي أظهر لنا ذاتـه وهـو        واحد فقط هو ربنا يسوع امل     
 الذي يدعوه الرسول جسماً ومساناً حنـن        .وحده احلق احلقيقي  

  . )٢٧ :١٢كو  (.أعضاءه
  ؟ا املسيح جسداً والقديسون أعضاءه ملاذا دع:قال أوسابيس 

 ، والـسمع ، النظـر ، اجلسد حيوي مجيع األعضاء:قال املتوحد   
ليظهر أنه هـو    اخل فلهذا دعا املسيح جسداً      .. .واحلس واملشي 

 ودعا املؤمنني أعضاءاً ألن كل      .وحده الكامل جبميع أسرار احلق    
 }١٥٥{

 بل لكل عضو    ،عضو من األعضاء ال يكون كامالً كمال اجلسد       
 اليدان  ، اللسان للكالم  ، العني للنظر  ، األذن للسمع  .موهبة واحدة 

 وهكـذا أعطـى     . األنف لالستنشاق  ، الرجالن للمشي  ،للحس
 واملـسيح   ،موهبة من أسـرار احلـق     لكل واحد من القديسني     

 فوضع اهللا يف بيعته أنبياء وبعدهم       .كاجلسد كامل جبميع املواهب   
فلم تعط كـل     ) ٢٨ :١٢ كو   ١.. ( .رسالً وبعدهم معلمني  

 وإمنـا   . بل لكل واحد موهبة واحدة     ،هذه املواهب لواحد فقط   
  .جتمعت كلها يف املسيح

ال يعترب روحانياً   ومع أن التفسري فاضل جداً إال أنه مع هذا          
بل نفسانياً فاجلسداين يفكر كما قال بولس اجلـسد يتـصور           

 دعاه أيضاً الرسول    –والنفساين كما قلت     ) ٢ كو   ١( بضمريه  
 فإنه يكـون    ، لو قال إنسان ها هو املسيح حقيقة       .ذا الضمري 

ألنه مل يقل عـن      ) ٣ :١٢ كو   ١ ( .قرب من املعرفة الروحانية   
 بكل احلق إال أنـه مل       كملمقال أن املسيح    كيفيته بل ومع أنه     

 . ألن هذه املعرفة هي للمسيح فقط      .يقدر أن يفسر ما هو احلق     
 حىت أن بولس    .وأنه مزمع أن يظهر للقديسني مبيالد العامل اجلديد       

ولو حاول أن يقول فليس له سلطان على ذلك ألنـه لـيس يف              
ر يف هذه   طبيعة حركات نفسه املقدرة على أن يضمر حقيقة الس        

  .احلياة



 }١٥٦{

 هل هنـاك    ، ما الفرق بني النفسانية والروحانية     :وسابيس  أقال  
شيء من الروحانية خمتلط بطبيعة النفس فعنـدما يـصل إليـه            
اإلنسان يدعى روحانياً ؟ وعندما يكون يف طبيعة النفس يدعى          

  نفسانياً ؟
 الفرق بني النفسانية والروحانية مثل الفرق الـذي         :املتوحدقال  
 ألن اجلسدانية هي طبيعـة اجلـسد        . اجلسدانية والنفسانية  بني

 فإذا ما التفت اإلنـسان      ،والروحانية ال ختتلف عن طبيعة النفس     
إىل شهوات اجلسد وأكمل آالم حركاته بالفعل فإنه يكـون يف           

 وإذا ما رجع اإلنسان عن اجلسد وأكمل أفعال         .الرتبة اجلسدانية 
 إىل  التفت ألنه   .يدعى نفسانياً النفس فيه باألعمال الصاحلة فإنه      

النفس بأعماله كمثلما يلتفت اجلسداين للجسد بأفعاله ألن طبع         
النفس روحاين ورتبة طبيعتها ليست هي فعل األعمال بل معرفة          

  .الروح
فإذا ارتفع اإلنسان إىل فوق األعمال الصاحلة مبعرفته ال يبقى          

 رجع الروحاين إىل     وإذا .بعد يف الرتبة النفسانية بل يف الروحانية      
معرفة طبيعة النفس فإنه يدعى نفسانياً لكونه البـساً للجـسد           

  . هذا هو الفرق بني هذه الرتب.وحبواس اجلسد يتحرك

 }١٥٧{

هلذا يا أحبائي يسوغ القول أن الـذين بلغـوا إىل التـدبري             
الروحاين هم أفراد قليلون وقليلون أيضاً هم الذين وصـلوا إىل           

  .مل كله كائن يف التدبري اجلسداين والعا.التدبري النفساين
 أما النفـساين فبـاخلوف      .يتدبر الروحاين بفرح وحمبة إهلية    

 وإذا مل يكن متضعاً بطبيعته يقع حتت        .وتعظم الفكر يف األعمال   
اخلطر والرعب حىت ال يتراخى عن األعمال املقررة لـه لـئال            

  ألنه ال يعرف إن كان هناك تـدبري        .تتسلط عليه آالم االفتخار   
آخر خفي مل يظهر للحواس الظاهرة حىت يعرف نقصه بواسطة          

 أو إذا نظـر     . لئال يظن أنه قائم يف الكمال      .ذلك التدبري اخلفي  
أولئك املتدبرون بالرتبة اجلسدانية عساه يظن يف ذاته أنه أفـضل           

 فلهذا ال يوجد االتضاع احلقيقي املتولد من املعرفة إال يف           ،منهم
  .الرجل الروحاين

قال تعلموا مـين    " سيدنا كامالً بالتدبري الروحاين     ولكون  
والنفس أيـضاً    ) ٢٩ :١١مت   " ( ألين وديع ومتواضع القلب   

 ومن أجل تواضعها    .عندما حتس برجائها تصبح هادئة باالتضاع     
 قال  . بل بالضمري  ، ليس حزن هذا العامل    .ورمحتها الكثرية حتزن  

 وابـن   . مظالت  وطيور السماء  ،إن الثعالب هلا أوكار   " سيدنا  
 ألن الـنفس    . )٥٨ :٩لو   " ( البشر ليس له موضع يسند رأسه     

 وأيـضاً يفكـر     .عندما تتأمل رجاءها وتتفرس يف الناس حتزن      



 }١٥٦{

 هل هنـاك    ، ما الفرق بني النفسانية والروحانية     :وسابيس  أقال  
شيء من الروحانية خمتلط بطبيعة النفس فعنـدما يـصل إليـه            
اإلنسان يدعى روحانياً ؟ وعندما يكون يف طبيعة النفس يدعى          

  نفسانياً ؟
 الفرق بني النفسانية والروحانية مثل الفرق الـذي         :املتوحدقال  
 ألن اجلسدانية هي طبيعـة اجلـسد        . اجلسدانية والنفسانية  بني

 فإذا ما التفت اإلنـسان      ،والروحانية ال ختتلف عن طبيعة النفس     
إىل شهوات اجلسد وأكمل آالم حركاته بالفعل فإنه يكـون يف           

 وإذا ما رجع اإلنسان عن اجلسد وأكمل أفعال         .الرتبة اجلسدانية 
 إىل  التفت ألنه   .يدعى نفسانياً النفس فيه باألعمال الصاحلة فإنه      

النفس بأعماله كمثلما يلتفت اجلسداين للجسد بأفعاله ألن طبع         
النفس روحاين ورتبة طبيعتها ليست هي فعل األعمال بل معرفة          

  .الروح
فإذا ارتفع اإلنسان إىل فوق األعمال الصاحلة مبعرفته ال يبقى          

 رجع الروحاين إىل     وإذا .بعد يف الرتبة النفسانية بل يف الروحانية      
معرفة طبيعة النفس فإنه يدعى نفسانياً لكونه البـساً للجـسد           

  . هذا هو الفرق بني هذه الرتب.وحبواس اجلسد يتحرك

 }١٥٧{

هلذا يا أحبائي يسوغ القول أن الـذين بلغـوا إىل التـدبري             
الروحاين هم أفراد قليلون وقليلون أيضاً هم الذين وصـلوا إىل           

  .مل كله كائن يف التدبري اجلسداين والعا.التدبري النفساين
 أما النفـساين فبـاخلوف      .يتدبر الروحاين بفرح وحمبة إهلية    

 وإذا مل يكن متضعاً بطبيعته يقع حتت        .وتعظم الفكر يف األعمال   
اخلطر والرعب حىت ال يتراخى عن األعمال املقررة لـه لـئال            

  ألنه ال يعرف إن كان هناك تـدبري        .تتسلط عليه آالم االفتخار   
آخر خفي مل يظهر للحواس الظاهرة حىت يعرف نقصه بواسطة          

 أو إذا نظـر     . لئال يظن أنه قائم يف الكمال      .ذلك التدبري اخلفي  
أولئك املتدبرون بالرتبة اجلسدانية عساه يظن يف ذاته أنه أفـضل           

 فلهذا ال يوجد االتضاع احلقيقي املتولد من املعرفة إال يف           ،منهم
  .الرجل الروحاين

قال تعلموا مـين    " سيدنا كامالً بالتدبري الروحاين     ولكون  
والنفس أيـضاً    ) ٢٩ :١١مت   " ( ألين وديع ومتواضع القلب   

 ومن أجل تواضعها    .عندما حتس برجائها تصبح هادئة باالتضاع     
 قال  . بل بالضمري  ، ليس حزن هذا العامل    .ورمحتها الكثرية حتزن  

 وابـن   . مظالت  وطيور السماء  ،إن الثعالب هلا أوكار   " سيدنا  
 ألن الـنفس    . )٥٨ :٩لو   " ( البشر ليس له موضع يسند رأسه     

 وأيـضاً يفكـر     .عندما تتأمل رجاءها وتتفرس يف الناس حتزن      



 }١٥٨{

اإلنسان يف نفسه هل يكون له فرح عندما تفترق نفـسه مـن             
 هذا هو أمل وحزن     .اجلسد أو يستمر يف احلزن ويكون بال معرفة       

ستطيع النفس أن تفتخر بشيء بل      هذه األفكار وذا السبب ال ت     
 ألن الفرح مكتوم    .على الدوام تكون يف حزن التواضع والكآبة      

 إين متعجـب مـن      . وأحياناً يظهر الفرح يف ضمريها     .يف حزا 
الناس الذين مل يصلوا بعد إىل مرتبة املعرفة ومع ذلك يظنون يف            

  !!ذوام أم متواضعون 
 وقد شرحت عن    .كمةالرجل النفساين يفتخر بالتدبري واحل    

 واآلن أشرح   .تدبريه ومل أشرح عن أمله والسبب الذي ينشأ منه        
احلكمة تكون من التدريب والتعليم وكـل مـا         : عن حكمته   

 ومبا يتولد عن االستعالنات الروحانيـة       –يعرف ينطق بالكالم    
 لكي من عظمتها يعرف أن معرفته ال تساوي         .اليت ال ينطق ا   

ما حيس باالستعالنات يـستطيع أن يعـرف         وأنه ليس ك   .شيئاً
 لذلك يفتخر بكل األمور اليت يعرفها ويظن أنـه قـد            .كيفيتها

  .أدرك احلق
فإذا كان إنسان يقتين ماالً وكسوة صوفية وخيـدم بـأواين           

 ألنه مل   .فضية وميلك عبيداً فمن هذه األشياء فقط يظن أنه غىن         
 ولكن  .آلخرينينظر كنوز اآلخرين فيفتخر بغناه ويتشامخ على ا       

إن نظر غىن آخرين أعظم منه فإنه باستمرار تذكر غناهم ينقص           
 }١٥٩{

مقدار غناه يف عينيه وإن كان دائماً يتفرس يف من هم أقل فإنـه              
  .يفتخر

هكذا أيضاً قليل املعرفة فإن مل يصادف معارف كـثرية أو           
استعالنات روحانية ال ينظر إىل نفسه ويتمكن فيه أمل االفتخار          

 فإذا فسر إنسان أحد كتب األنبياء يفتخـر         .ما يعرف بغروره في 
حبكمته ظاناً أنه بتفسري ذلك الكتاب الواحد يكون قد عـرف           

 إذا مـا تأمـل      ، وال يستطيع أن مييز    .تفسري كل كتب األنبياء   
 ومل يكن اهللا    ، أن أموراً كثرية وردت يف الكتب      ،باملعرفة العالية 

 ملـا   .سب الواجـب  يريد أن يقوهلا لو كان البشر يسلكون ح       
كانت الضاللة قد حتكمت فيهم باألعمال الرديئة ذُكرت أمور         

  .كثرية لتبطيل الضاللة
خر ( وذلك مثل قوله ال تسجد لكل صورة وال لكل شكل           

وبقوله أيضاً اين أقسمت يقول الرب أن يل تـسجد           ) ٤ :٢٠
 فلو كان الناس ساجدين هللا ملا قال أرجعوا واعلمـوا           .كل نفس 

 ولو مل يكونوا ملتفتني إىل األوثان ملا وعظهم ذه      .هو اهللا أين أنا   
 . فلو كانوا حيبونه ملا ذكر هـذا   . يقول حب الرب إهلك    .األمور

وأيضاً تكلم كثري من األنبياء عن الـشر ورجـوع وحـروب            
 وملا  . فلو كان الناس سائرين بالرب والعدل ملا قال هذا         .الشعوب

 ألنـه   .ماً هو أرفع من ذكرها     وملا ذكر آال   .وجد هؤالء األنبياء  



 }١٥٨{

اإلنسان يف نفسه هل يكون له فرح عندما تفترق نفـسه مـن             
 هذا هو أمل وحزن     .اجلسد أو يستمر يف احلزن ويكون بال معرفة       

ستطيع النفس أن تفتخر بشيء بل      هذه األفكار وذا السبب ال ت     
 ألن الفرح مكتوم    .على الدوام تكون يف حزن التواضع والكآبة      

 إين متعجـب مـن      . وأحياناً يظهر الفرح يف ضمريها     .يف حزا 
الناس الذين مل يصلوا بعد إىل مرتبة املعرفة ومع ذلك يظنون يف            

  !!ذوام أم متواضعون 
 وقد شرحت عن    .كمةالرجل النفساين يفتخر بالتدبري واحل    

 واآلن أشرح   .تدبريه ومل أشرح عن أمله والسبب الذي ينشأ منه        
احلكمة تكون من التدريب والتعليم وكـل مـا         : عن حكمته   

 ومبا يتولد عن االستعالنات الروحانيـة       –يعرف ينطق بالكالم    
 لكي من عظمتها يعرف أن معرفته ال تساوي         .اليت ال ينطق ا   

ما حيس باالستعالنات يـستطيع أن يعـرف         وأنه ليس ك   .شيئاً
 لذلك يفتخر بكل األمور اليت يعرفها ويظن أنـه قـد            .كيفيتها

  .أدرك احلق
فإذا كان إنسان يقتين ماالً وكسوة صوفية وخيـدم بـأواين           

 ألنه مل   .فضية وميلك عبيداً فمن هذه األشياء فقط يظن أنه غىن         
 ولكن  .آلخرينينظر كنوز اآلخرين فيفتخر بغناه ويتشامخ على ا       

إن نظر غىن آخرين أعظم منه فإنه باستمرار تذكر غناهم ينقص           
 }١٥٩{

مقدار غناه يف عينيه وإن كان دائماً يتفرس يف من هم أقل فإنـه              
  .يفتخر

هكذا أيضاً قليل املعرفة فإن مل يصادف معارف كـثرية أو           
استعالنات روحانية ال ينظر إىل نفسه ويتمكن فيه أمل االفتخار          

 فإذا فسر إنسان أحد كتب األنبياء يفتخـر         .ما يعرف بغروره في 
حبكمته ظاناً أنه بتفسري ذلك الكتاب الواحد يكون قد عـرف           

 إذا مـا تأمـل      ، وال يستطيع أن مييز    .تفسري كل كتب األنبياء   
 ومل يكن اهللا    ، أن أموراً كثرية وردت يف الكتب      ،باملعرفة العالية 

 ملـا   .سب الواجـب  يريد أن يقوهلا لو كان البشر يسلكون ح       
كانت الضاللة قد حتكمت فيهم باألعمال الرديئة ذُكرت أمور         

  .كثرية لتبطيل الضاللة
خر ( وذلك مثل قوله ال تسجد لكل صورة وال لكل شكل           

وبقوله أيضاً اين أقسمت يقول الرب أن يل تـسجد           ) ٤ :٢٠
 فلو كان الناس ساجدين هللا ملا قال أرجعوا واعلمـوا           .كل نفس 

 ولو مل يكونوا ملتفتني إىل األوثان ملا وعظهم ذه      .هو اهللا أين أنا   
 . فلو كانوا حيبونه ملا ذكر هـذا   . يقول حب الرب إهلك    .األمور

وأيضاً تكلم كثري من األنبياء عن الـشر ورجـوع وحـروب            
 وملا  . فلو كان الناس سائرين بالرب والعدل ملا قال هذا         .الشعوب

 ألنـه   .ماً هو أرفع من ذكرها     وملا ذكر آال   .وجد هؤالء األنبياء  



 }١٦٠{

 .كما كان الناس يسلكون هكذا كان يعطيهم التعليم والـوعظ         
  .ألن معظم كالم األنبياء قيل إلبطال الرذائل

وعلى كل حال فإن كالم اهللا مل يكن للحكمـاء وفـاعلي            
 فإن كـان الكـالم      .الصالح فقط وليس للجهال وعاملي الشر     

ضح أنه تعليم يقدم إليهم     موجه للجهال وصانعي الشر فاألمر وا     
 . وأن سر العهد اجلديد أقوى من العتيق       .ليبطل جهلهم وشرهم  

 كما أن البحر بلجـج أمواجـه        .ومقدار قوته أكثر مبقدار غناه    
  .أكرب من البحرية الصغرية

كثريون ال يعتنون مبعرفة حكمة احلق وال أن يعرفوا األمور          
 األزيل القـدوس     فهل نترك الرجاء الذي أعده لنا اهللا       .العظيمة

وما لنا ـتم    !! وتم بأمور قيلت ألجل إبطال عبادة األوثان        
 اليت وضعها   باألهدافذه املراتب العليا وحنن ال حنترس أن تم         

األمور اليت تعترب أساس مملكتنا وا نعتق       ! أمامنا املسيح معلمنا    
من اخلضوع للسيادات الكثرية اليت جتعلنا غرباء عـن مملكتـه           

  ؟!الوحيدة 
 . إن وعظهم أحد وقال هلـم      ،الناس الذين ال حيبون احلكمة    

 خيـافون   ،اقتربوا بغري خوف إىل سر احلق وإىل تعاليم عامل آخر         
 ،ويقولون ما لنا والتفتيش عن ذلك وطلـب األمـور العاليـة           

 طلب الغىن أال تنظر هؤالء حيفرون يف األرض         إتباعوالتوهان يف   
 }١٦١{

رون قائلني قد منوت أو خنتنق ؟ ألن        ويغطسون يف البحر وال يفك    
لـو   .حمبة الذهب جتعلهم جيسرون على هذه الضيقات اخلطـرة    
 يظهـر كانت فينا حمبة احلق بغري فتور لكنا نتضرع إىل اهللا أن            

  .فينا حمبته اخلفية
 وكيـف أن اإلنـسان ال       .وهناك سبب آخر ألمل االفتخار    

خـراً ألنـه    يفتخر بضمريه بتدريب احلكمة ولذلك ال يعترب مفت       
 وبسبب هذه احلرارة الـيت      .يشعر حبرارة حمبة التعليم أياماً كثرية     

  .تطلب أن تتعلم ضمائر أمور كثرية يتعوق أمل االفتخار
 نرى أنه عسر علـى      .بعد أن استعرضنا أسباب هذه اآلالم     

 .ضمري الرتبتني اجلسدانية والنفسانية الوصول إىل قوة االتـضاع        
جود االتضاع لدى الرجل الروحـاين      ولكن امسعوا اآلن كيفية و    

 ، أما بتدبريه فأقول ألنه أحس برجـاء النـاس         .بتدبريه ومعرفته 
وبذلك اد املزمع هلم من نعمة اهللا يدهش من رمحة اهللا ويكرم            

 ومقدار عظم   . عندما ينظر أن اهللا حيب البشر      .الناس حبب صادق  
  .كرامتهم عند اهللا

 فهم  .للبشر بامليالد اجلديد  أما الذين مل حيسوا بالغىن املدخر       
  .الذين يبغضون الناس وحيتقروم

مثل أناس متمتعني بغىن كثري وكرامة وسلطان يف مدينتـهم          
عندما يسافرون إىل مدينة أخرى فإن النـاس غـري العـارفني            



 }١٦٠{
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 . وأن سر العهد اجلديد أقوى من العتيق       .ليبطل جهلهم وشرهم  
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  .أكرب من البحرية الصغرية

كثريون ال يعتنون مبعرفة حكمة احلق وال أن يعرفوا األمور          
 األزيل القـدوس     فهل نترك الرجاء الذي أعده لنا اهللا       .العظيمة
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 طلب الغىن أال تنظر هؤالء حيفرون يف األرض         إتباعوالتوهان يف   
 }١٦١{

رون قائلني قد منوت أو خنتنق ؟ ألن        ويغطسون يف البحر وال يفك    
لـو   .حمبة الذهب جتعلهم جيسرون على هذه الضيقات اخلطـرة    
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 وبسبب هذه احلرارة الـيت      .يشعر حبرارة حمبة التعليم أياماً كثرية     

  .تطلب أن تتعلم ضمائر أمور كثرية يتعوق أمل االفتخار
 نرى أنه عسر علـى      .بعد أن استعرضنا أسباب هذه اآلالم     

 .ضمري الرتبتني اجلسدانية والنفسانية الوصول إىل قوة االتـضاع        
جود االتضاع لدى الرجل الروحـاين      ولكن امسعوا اآلن كيفية و    

 ، أما بتدبريه فأقول ألنه أحس برجـاء النـاس         .بتدبريه ومعرفته 
وبذلك اد املزمع هلم من نعمة اهللا يدهش من رمحة اهللا ويكرم            

 ومقدار عظم   . عندما ينظر أن اهللا حيب البشر      .الناس حبب صادق  
  .كرامتهم عند اهللا

 فهم  .للبشر بامليالد اجلديد  أما الذين مل حيسوا بالغىن املدخر       
  .الذين يبغضون الناس وحيتقروم

مثل أناس متمتعني بغىن كثري وكرامة وسلطان يف مدينتـهم          
عندما يسافرون إىل مدينة أخرى فإن النـاس غـري العـارفني            



 }١٦٢{

 بل يتشاخمون   .بعظمتهم وغناهم ال يقدرون أن يكرموهم باحلب      
ارفون بعظمة سـلطام     أما إذا وجد أناس ع     .عليهم وحيتقروم 

فإم ال يستطيعون أن يتعظموا عليهم بـل يكرمـوم مبحبـة            
  .عظيمة

على هذا املنوال يبغض الناس بعضهم البعض بكثرة شرورهم         
وبتعظمهم بعضهم على بعض بطغيان الضاللة ألم مل حيـسوا          

 أما الذي قـد     .باد العظيم والشرف الذي هلم لدى نعمة اهللا       
 ألنـه ال    .شر لدى اهللا فإنه يتضع جلميع البشر      أحس بكرامة الب  

ينظر إىل حالتهم اخلارجية املسكينة اليت يف هذا العامل بل ينظر إىل   
 منغمـسني يف سـائر      . ومع أنه ينظر الناس    .عظمة جمدهم هناك  

 ألنـه يعـرف أن   .الشرور فإنه ال يقدر أن يبغضهم أو حيتقرهم   
م اهللا ملـا أغـضبوه      الناس لو أحسوا بالنعم املزمع أن يعطيها هل       

 وذا الفكر السامي ال يقدر اإلنسان أن يظن         .بسبب شرورهم 
 ألنه يعرف أم سيكونون هناك بأفكار .يف نفسه أنه أفضل منهم

  .غري خمتلجة باخلطية حمفوظني حبكمة احلق
 مـا سـأقوله     افهمواملاذا يفتخر الروحاين بظنون احلكمة ؟       

 مـن إدراك اجلـسدانيني      باختصار أن معرفته تترىب بسر أعلى     
 ألن لـيس لطبيعـة      . وحيس ذا السر باسـتعالن     .والنفسانيني

 بل أن ذلك السر مرتفـع عمـا         .حركاته ما حيد حقائق نفسه    
 }١٦٣{

 عند  .يضمر ويدرك ألنه يعرف أن االستعالن عال ومرتفع جداً        
ذلك يعرف أن ليس لديه الكفاية أن يضمر األمر الذي اسـتعلن     

 وذه األمور   . من وجودها يف اجلسد     ألن مرض نفسه ناتج    .له
  .يدهش على الدوام من عمق حكمة اهللا

 الذي  .هذه احلياة احلاضرة ناقصة وهذا هو حد السر املزمع        
 واإلنـسان الـذي   .ال يستطيع البشر البلوغ إليه بدون نعمة اهللا  

  .يفهم هذه األمور كلها يف ضمريه يتمتع باالتضاع دائماً
ثالث رتب اليت ذكرـا حـسب        يا أحبائي هذه ال    افهموا

مقدار معرفيت وبسبب تقدمكم حلب اهللا والناس أريد أن أعرفكم          
 لو كنتم حتسبون بالرجاء املزمع لكنتم تعتقون من         .عن الكمال 

 وكما قلت   . نفوسكم مبحبة الناس   المتألتومجيع اآلالم املؤذية    
 أقول اآلن أيضاً أن الذين أحسوا برجاء الناس يتمـسكون           ،آنفاً
م بضمري متكمل بالصاحلات.  

مثل أناس يعيشون يف قرية متعبني بالفقر واملسكنة وأرسـل          
 بأنه سر أن يدخلهم إىل بالطـه مبجـد          هلم امللك وعداً فاضالً   

 فالذين أحسوا ذا الوعد ال يقدرون أن يبغضوا أولئك          .وكرامة
 بل يعـاملوم    .املساكني وال حيتقروم كما كان احلال سابقاً      

 أما الذين مل يعرفوا سر الوعد الذي وعدهم         . تواضع وحمبة  بكل
  . يزدروم وحيتقرونه،به امللك
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 }١٦٤{

وعلى هذا املثال يعيش البشر يف هـذه احليـاة بالـشقاء            
 واهللا برمحته وبغىن نعمته أعطاهم مواعيـداً عظيمـة          .واألحزان

 والذين أحـسوا مبواعيـد اهللا للبـشر         .وعرفهم اإلجنيل املقدس  
 والذين مل حيسوا بسر رجاء الناس عند سيد         .حبب تام يعاملوم  

  . وألجل أعماهلم ميتلئون عليهم.الكل ينظرون إليهم بازدراء
 بـل يف    .فال ينبغي أن ننظر إىل الناس يف خطاياهم احلاضرة        

 وعلى األخـص الـذين      .احلالة املزمع أن يكونوا فيها بال خطية      
 ننظر إليه يف هذه      ألن كل إنسان قد اعتمد ال ينبغي أن        .اعتمدوا

 ، وال نتفرس إىل أعماله احلاضرة     .احلياة بل يف تلك احلياة املزمعة     
  .بل إىل تدبريه الذي سيكون هناك

 إن حبك قال أن الذين قد أحسوا برجاء الناس          :قال أوطرفيس   
 مع العلم بأننا ننظر مجيع      .ال يقدرون أن يبغضوهم وال حيتقروهم     

جنيل وقليلون منهم هم الذين ال      عة يسمعون مواعيد اإل   يأوالد الب 
  .يبغضون وال يرذلون بعضهم البعض

 وإن كانت مواعيد اهللا قد ظهرت جلميع الناس إال   :قال املتوحد   
إذا وعد رجل غين      ومثال ذلك  .أنه مل حيس ا كل واحد منهم      

 فإم مل   .أطفاالً صغاراً أن يعطيهم ثياباً حريرية وقالئد مفتخرة       
 وأما اللون والشكل فلم يعرفوا كيفيتـه        .ءيسمعوا سوى األمسا  

 وعـد اهللا    ، على هذا املثال   .لكي يفرحوا بوعد الرجل وحيبونه    
 }١٦٥{

 وقد مسع مجيع الناس بأمساء هذه       .الناس بكنوز عظيمة يف مملكته    
   كما قال الرسـول    . وأما فهم معناها وقوا فهي ناقصة      ،الكنوز

املزمع أن يظهـر    ين أرى أن أحزان هذا العامل ال توازي اد          إ" 
  . )١٨ : ٨رو  " ( فينا

 ومل يفطنوا إىل سر ذلك      ،قال أن الناس أحسوا فقط باألمساء     
 ومل حيسوا حبـسن     ، لذلك مل يدهشوا من غىن اهللا      .اد وكيفيته 

 ولذلك رذلوا بعضهم بعـضاً      .مواعيده ليحبوه من أجل مواهبه    
مع لكـان   م الرجاء املز  ه فلو اعتنيتم بف   .ألم مل يعرفوا رجاءهم   

  .لكم بذلك سلطان على آالمكم
دربوا ضمائركم يا أحبائي أن تتعلم األمور اليت فيها منفعة          

 . ألن ذلك يقدمكم إىل اهللا     . أكثر من احلكمة الزمنية    .حياتكم
 ،فإن مجيع التأديبات والقصاص والنقمات اليت حلـت بالنـاس         

  .حدثت من أجل عدم سيادم على آالمهم الرديئة
ألـم مل    ق الناس بالطوفان يف أيام نوح ؟ أ       فألي سبب غر  
؟ أم ألم مل يسودوا علـى       ! وعلم الفلك    ،يعرفوا سري النجوم  

؟ وما سبب احتراق مدن سدوم بالنـار ؟         !حركام املضطربة   
يقمعـوا  مل  أبسبب عدم مهارم يف حساب الفلك ؟ أم ألـم           

ة يف  مل أجد أبداً كتباً تطوب املهـر      ! شهوات قلوم النجسة ؟   
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؟ وما سبب احتراق مدن سدوم بالنـار ؟         !حركام املضطربة   
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 }١٦٦{

 بل قال طوباهم الذين بال عيب يف الطريق السالكون يف           ،اجلدال
  . )١ :١١٩مز ( ناموس الرب 

إن كافة اضطرابات الناس يف الشرور مل تنشأ عـن عـدم            
فلو  .معرفتهم بالعلوم بل عن عدم عنايتهم بإبطال آالمهم الرديئة        

 لعاشت املسكونة كلـها     ،كان كل واحد يعتين بإبطال آالمه     
 ألن النافع واملوافق لإلنسان أن يعـتين        . يف أمن وسالم   مبتهجة

 وبعد تنقية نفسه من اآلالم يبحث       .قبل كل شيء بتطهري آالمه    
  .عن أنواع احلكمة ليتدرب عليها

مثل إنسان أضنك املرض جسمه وامتألت أعـضاؤه مـن          
 بـل   ،القروح والدمامل فإنه ال يليق به أن يبدأ بتعلم الصناعات         

 وبعد أن يربأ ويشفي يصح لـه أن         ،اجلة جراحاته يعتين أوالً مبع  
 هكذا أيضاً ال ينبغي لإلنسان أن يبدأ باجلـدال          .يتعلم كل شيء  

 وعندما يصبح قادراً على تعليم      .قبل أن يعتين أوالً بإبطال آالمه     
  .نفسه يليق أن يتعلم كل شيء

 قد دخل   ، الشرقيني وامسه مار االمدى    اإلخوةملا كان أحد    
  .مع شيئاً من التعاليم اليت كانت يف األيام األوىل        مباشرة ومل يس  

ال داعي ألن يدرس اإلنسان شيئاً عن آالم نفسه ومعرفـة           : قال
 فأجابـه   .كيفيتها ألن كل واحد يعرف ما ينفعه ومـا يـضره          

 }١٦٧{

 ففسر يل ما    ، إن كنت يا أخي كامالً يف معرفة نفسك        :املتوحد
  .أسألك عنه

النفس ألنك سوف    لست أقصد طبيعة     .أخربين عن خفاياك  
 ألنك تعرف كيف تظهر أـا فيـك         .ال تدان عن جهل ذلك    

 .وسببها وماهيتها بل أين أسألك األمر الذي أمرك اهللا أن تعرفه          
إذ فيك ناموس حيب الصالح ويبغض الشر قـد وضـعه اهللا يف             

 فما هي األسباب اليت ال جتعلك تتفـق مـع صـالح      .طبيعتك
  ب اجلسدانيات ؟طبيعتك ؟ وملاذا طبيعة نفسك ال حت

أي اآلالم يبدأ فيك أوالً ؟ وأي اآلالم يأيت بعد الـشهوة ؟             
وما هي األمور اليت تولد فيك خمافة العامل ؟ وما هي النتائج اليت             
تتبع ذلك ؟ وما هي العوامل اليت تكثرهم ؟ ومباذا نبعدها عـن             
النفس ؟ وملاذا يعترب شر احلسد والكآبة مدمناً يف الناس أكثر من            

 ألنه يوجد من ختلص من حب الفضة ومل يتنق مـن            .ية اآلالم بق
 وما هي األفكار اليت تستطيع بقوة أن تغلب كل أمل من            .اجلسد

هذه اآلالم ؟ وما هي احلركات اليت تستطيع أن تبطـل فاعليـة             
  اجلسد ؟ واليت تضاد الشر ؟ واليت تضاد اخلوف ؟

مة كما أن لكل مرض من أمراض اجلسد أدوية معروفة حبك         
 هكذا أيـضاً    . وال تشفي كلها مبزيج واحد من العقاقري       ،الطب

 ،كل أمل من آالم النفس له أفكار معروفة تغلبه حبكمة الـضمري           



 }١٦٦{
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 }١٦٨{

فاسلك ما هي املدة اليت يستمرها كل أمل مـن هـذه اآلالم يف              
ا ويبـدأ يف إقامـة اجلهـاد        النفس عندما يعتين اإلنسان بإبطاهل    

أن يغلبها ؟ وما هو السبب الـذي  ؟ وملاذا ال يسهل عليه  مقابلها
جيعل اإلنسان أن ينقسم على ذاته فيكون غري موافق ألفكـاره           

 ،ويبغضها رغم سكناها داخله وتزجر األفكـار فـال متـضي          
 . وبدون إرادتك تسكن فيك هـذه      ،وتتضرع إلبطاهلا فال تبطل   

ألعل تدبريك يكون بغري إرادتك ؟ فإن كـان لـك سـلطان             
فيك شيء ال تريده ؟ وضح يل أيـضاً          فلماذا يسكن    ،بإرادتك

  ملاذا تغلبك أفكارك ؟
 فأنت مريض ال تريد أن      .ال تضل يا أخي مبا تظنه يف ذاتك       

 ألن مـن عـدم      . كما تظن بسذاجة أنك حكيم     .تم بشفائك 
معرفة الناس واألمور املخفية يف عمق النفس يظن أـا أمـور            

مه الرديئـة   أي أمر أفضل وأهم من أن يفهم اإلنسان آال     .بسيطة
 لذلك دائماً ميدح اهللا الضمري اتهـد        .ويستعبدها لسيادة إرادته  

 ووعده يف الكتب خبريات كثرية ألن هذه هـي          .يف تنقية العقل  
 .احلكمة احلقيقية اليت وضعها اهللا يف طبيعة البشر يف هذه احليـاة           

 إذ  .من كل الكتب وطبائع البشر    اليت ليس فيها ظنون وال تصنع       
ناموس الطبيعي الذي فينا بأا حكمـة حقيقيـة وأن          يشهد ال 

وأما بقيـة   .األعمال الصاحلة هي اليت تنفع الناس كما قال بولس        
  .ع وظنونناحلكمة فمخلوط فيها تص

 }١٦٩{

 إذ أن فيهم معرفة قوية بغـري        ،يا للعجب من ضاللة الناس    
 . وكل واحد يظن أنه غري حمتاج أن يتعلمها ملنفعة نفـسه           ،آالم

  اذقون يف صناعة الطب قد قالوا عن معرفة اجلـسد         فإن كان احل  
 ،أن حياة العامل قصرية وصناعة الطب طويلة      " :فقراطيسبيت  " 

فكم تكون حياة اإلنسان ؟ ألنه ال يستطيع أن يدرك مجيع تعليم            
  .أنواع الطب

 تعترب حياة   ،فإن كان بالنسبة حلكمة هذا اجلسد الذي نلبسه       
 وكل أنواع أوجاعه وطرق     اإلنسان أقصر من أن يعرف تركيبه     

فنجسر أن نظن خبصوص حركات طبعنا اخلفي أننا قد          أ .شفائها
عرفنا ترتيب أنواع آالمه ونظن أنه ذه املعرفة الساذجة يستطيع          

  اإلنسان أن يفهم آالمه الرديئة لكي ينعتق منها ؟
باحلقيقة إن مل تعط لإلنسان معونة إهلية فإنه ال يستطيع أن           

 هذا الذي   .ء النفس وال إىل شيء من العمل اإلهلي       يبلغ إىل نقا  
مزمع أن يعطى لنا بامليالد اجلديد فنكون هناك بضمري نقي وفكر           

 ولكن ما دام اإلنسان يف اجلسد فإنه ال يبلغ إىل           .بسيط نفكر فيه  
  .هذه املرتلة

 ،رأيت إنساناً إهلياً وكان حاذقاً يف حكمة الفلسفة ومدرب        
رن بني شيء من احلكمـة وأن يكـون         ومسعته يقول إين ال أقا    

 وأيـضاً قـال أن   .اإلنسان حكيماً يف االنعتاق من آالمه الرديئة  



 }١٦٨{

فاسلك ما هي املدة اليت يستمرها كل أمل مـن هـذه اآلالم يف              
ا ويبـدأ يف إقامـة اجلهـاد        النفس عندما يعتين اإلنسان بإبطاهل    

أن يغلبها ؟ وما هو السبب الـذي  ؟ وملاذا ال يسهل عليه  مقابلها
جيعل اإلنسان أن ينقسم على ذاته فيكون غري موافق ألفكـاره           

 ،ويبغضها رغم سكناها داخله وتزجر األفكـار فـال متـضي          
 . وبدون إرادتك تسكن فيك هـذه      ،وتتضرع إلبطاهلا فال تبطل   

ألعل تدبريك يكون بغري إرادتك ؟ فإن كـان لـك سـلطان             
فيك شيء ال تريده ؟ وضح يل أيـضاً          فلماذا يسكن    ،بإرادتك

  ملاذا تغلبك أفكارك ؟
 فأنت مريض ال تريد أن      .ال تضل يا أخي مبا تظنه يف ذاتك       

 ألن مـن عـدم      . كما تظن بسذاجة أنك حكيم     .تم بشفائك 
معرفة الناس واألمور املخفية يف عمق النفس يظن أـا أمـور            

مه الرديئـة   أي أمر أفضل وأهم من أن يفهم اإلنسان آال     .بسيطة
 لذلك دائماً ميدح اهللا الضمري اتهـد        .ويستعبدها لسيادة إرادته  

 ووعده يف الكتب خبريات كثرية ألن هذه هـي          .يف تنقية العقل  
 .احلكمة احلقيقية اليت وضعها اهللا يف طبيعة البشر يف هذه احليـاة           

 إذ  .من كل الكتب وطبائع البشر    اليت ليس فيها ظنون وال تصنع       
ناموس الطبيعي الذي فينا بأا حكمـة حقيقيـة وأن          يشهد ال 

وأما بقيـة   .األعمال الصاحلة هي اليت تنفع الناس كما قال بولس        
  .ع وظنونناحلكمة فمخلوط فيها تص

 }١٦٩{

 إذ أن فيهم معرفة قوية بغـري        ،يا للعجب من ضاللة الناس    
 . وكل واحد يظن أنه غري حمتاج أن يتعلمها ملنفعة نفـسه           ،آالم

  اذقون يف صناعة الطب قد قالوا عن معرفة اجلـسد         فإن كان احل  
 ،أن حياة العامل قصرية وصناعة الطب طويلة      " :فقراطيسبيت  " 

فكم تكون حياة اإلنسان ؟ ألنه ال يستطيع أن يدرك مجيع تعليم            
  .أنواع الطب

 تعترب حياة   ،فإن كان بالنسبة حلكمة هذا اجلسد الذي نلبسه       
 وكل أنواع أوجاعه وطرق     اإلنسان أقصر من أن يعرف تركيبه     

فنجسر أن نظن خبصوص حركات طبعنا اخلفي أننا قد          أ .شفائها
عرفنا ترتيب أنواع آالمه ونظن أنه ذه املعرفة الساذجة يستطيع          

  اإلنسان أن يفهم آالمه الرديئة لكي ينعتق منها ؟
باحلقيقة إن مل تعط لإلنسان معونة إهلية فإنه ال يستطيع أن           

 هذا الذي   .ء النفس وال إىل شيء من العمل اإلهلي       يبلغ إىل نقا  
مزمع أن يعطى لنا بامليالد اجلديد فنكون هناك بضمري نقي وفكر           

 ولكن ما دام اإلنسان يف اجلسد فإنه ال يبلغ إىل           .بسيط نفكر فيه  
  .هذه املرتلة

 ،رأيت إنساناً إهلياً وكان حاذقاً يف حكمة الفلسفة ومدرب        
رن بني شيء من احلكمـة وأن يكـون         ومسعته يقول إين ال أقا    

 وأيـضاً قـال أن   .اإلنسان حكيماً يف االنعتاق من آالمه الرديئة  



 }١٧٠{

الذي يطرد من نفسه أملاً واحداً ردياً خري عندي من الذي يخرج            
 الذي فيه شياطني ال يدينه اهللا       ن أل .عساكر الشياطني من اانني   

واقع حتت دينونة    وأما الذي اآلالم السيئة ساكنة فيه فهو         ،عليهم
 أما الشيطان فالبد أن خيرج      . ألنه مل حياول أن يتخلص منها      .اهللا

وأذيته مقتصرة على اجلسد فقط وال يقدر أن يـؤذي طبيعـة            
 فإنه يستمر حىت بعد موت      ، أما الذي يف نفسه أمل رديء      .النفس
  .اإلنسان

 .رأيت إنساناً صنع عجائب كثرية لكنه كان جاهالً وأمحقاً        
 ومع أنـه كـان يخـرج        . معتاد أن يغضب ويشتم    ألنه كان 

الشياطني بصالته يف تلمذة احلنفا يف بالد اهلند إال أنه مل يعـِنت             
   .بآالمه

وقال أيضاً ذلك الرجل العجيب الغين باحلكمة الذي ذكرته         
 إن من الوقت الذي تنبه فيه ضـمريي ألعـتين بـالتعليم             .نفاًآ

نا معتين ـذا علـى       وأ .ومبعرفة ما هو جيد يل وما هو رديء       
 أنظروا ماذا قـال     . ومع ذلك فأنا مقصر يف هذه احلكمة       ،الدوام

   .هذا اإلنسان العجيب عن نفسه
يظن بعض الناس أم قد أدركوا املعرفة بلبس اإلسكيم فقط          

 ولكن لكي ال خنّيب إرادة أخينا هذا فلنـذكر          .وبقراءة الكتب 
 اإلنسان ال يـصنع      إن كان  ،يا أخي : تعليماً واحداً عن اآلالم     

 }١٧١{

 كما أن األسود قوية بطبيعتها      .إرادة اآلالم بالكلية فإا تضعف    
 هكذا حنـن    .شرها رغم وجوده فيها   سم  ولكن بالسكون يهدأ    

أيضاً باألكل الدائم تشتد قوة األسود وشجاعتها وأيضاً إذا صنع          
  .اإلنسان إرادة أفكار آالمه فإنه حيرشهم ويقويهم عليه

بإخراج اآلالم وجياهد يف طردها من داخل        اهتمامالذي له   
 بل ختطر فقـط علـى       .ضمريه ال تعود تسكن ضمريه بسلطان     

 وعنـد ذلـك تـضمحل       .طريق قلبه إىل أن ينتهرها ويطردها     
 كالعبيد املطرودين من بيت سيدهم ال تبقى هلم دالة أن           .بسهولة

 هكذا أيضاً إذا ما طردت النفس دالـة         .يدخلوا كعادم األوىل  
 وهكذا يكمل اإلنسان    .اآلالم منها فإا تبعد خارجاً عنها     هذه  

  .اهلاديء بسالمة ضمريه على الدوام
ا تكثر عليهم األفكار عوضاً عن      ماذا نقول عن الذين عندم    

ن يتفاوضوا بالقراءة لكي بالكالم الصاحل يهدأ ضمريهم مـن          أ
سجس األفكار يعتنون بكثرة الكالم ظانني أن بذلك دأ قلوم          

ال تظن أيها اإلنسان أنك تستطيع أن جتـد         !  شدة األفكار    من
عزاء لضمريك من مفاوضة األمور أو من اهلذيـذ ـا تغلـب             

 . فاألفكار األرضية ال تستطيع أن تبطل أفكار اجلـسد         .األفكار
ومبفاوضة األمور قد تستريح مدة قصرية من ذلك الفكر الرديء          



 }١٧٠{

الذي يطرد من نفسه أملاً واحداً ردياً خري عندي من الذي يخرج            
 الذي فيه شياطني ال يدينه اهللا       ن أل .عساكر الشياطني من اانني   

واقع حتت دينونة    وأما الذي اآلالم السيئة ساكنة فيه فهو         ،عليهم
 أما الشيطان فالبد أن خيرج      . ألنه مل حياول أن يتخلص منها      .اهللا

وأذيته مقتصرة على اجلسد فقط وال يقدر أن يـؤذي طبيعـة            
 فإنه يستمر حىت بعد موت      ، أما الذي يف نفسه أمل رديء      .النفس
  .اإلنسان

 .رأيت إنساناً صنع عجائب كثرية لكنه كان جاهالً وأمحقاً        
 ومع أنـه كـان يخـرج        . معتاد أن يغضب ويشتم    ألنه كان 

الشياطني بصالته يف تلمذة احلنفا يف بالد اهلند إال أنه مل يعـِنت             
   .بآالمه

وقال أيضاً ذلك الرجل العجيب الغين باحلكمة الذي ذكرته         
 إن من الوقت الذي تنبه فيه ضـمريي ألعـتين بـالتعليم             .نفاًآ

نا معتين ـذا علـى       وأ .ومبعرفة ما هو جيد يل وما هو رديء       
 أنظروا ماذا قـال     . ومع ذلك فأنا مقصر يف هذه احلكمة       ،الدوام

   .هذا اإلنسان العجيب عن نفسه
يظن بعض الناس أم قد أدركوا املعرفة بلبس اإلسكيم فقط          

 ولكن لكي ال خنّيب إرادة أخينا هذا فلنـذكر          .وبقراءة الكتب 
 اإلنسان ال يـصنع      إن كان  ،يا أخي : تعليماً واحداً عن اآلالم     

 }١٧١{

 كما أن األسود قوية بطبيعتها      .إرادة اآلالم بالكلية فإا تضعف    
 هكذا حنـن    .شرها رغم وجوده فيها   سم  ولكن بالسكون يهدأ    

أيضاً باألكل الدائم تشتد قوة األسود وشجاعتها وأيضاً إذا صنع          
  .اإلنسان إرادة أفكار آالمه فإنه حيرشهم ويقويهم عليه

بإخراج اآلالم وجياهد يف طردها من داخل        اهتمامالذي له   
 بل ختطر فقـط علـى       .ضمريه ال تعود تسكن ضمريه بسلطان     

 وعنـد ذلـك تـضمحل       .طريق قلبه إىل أن ينتهرها ويطردها     
 كالعبيد املطرودين من بيت سيدهم ال تبقى هلم دالة أن           .بسهولة

 هكذا أيضاً إذا ما طردت النفس دالـة         .يدخلوا كعادم األوىل  
 وهكذا يكمل اإلنسان    .اآلالم منها فإا تبعد خارجاً عنها     هذه  

  .اهلاديء بسالمة ضمريه على الدوام
ا تكثر عليهم األفكار عوضاً عن      ماذا نقول عن الذين عندم    

ن يتفاوضوا بالقراءة لكي بالكالم الصاحل يهدأ ضمريهم مـن          أ
سجس األفكار يعتنون بكثرة الكالم ظانني أن بذلك دأ قلوم          

ال تظن أيها اإلنسان أنك تستطيع أن جتـد         !  شدة األفكار    من
عزاء لضمريك من مفاوضة األمور أو من اهلذيـذ ـا تغلـب             

 . فاألفكار األرضية ال تستطيع أن تبطل أفكار اجلـسد         .األفكار
ومبفاوضة األمور قد تستريح مدة قصرية من ذلك الفكر الرديء          



 }١٧٢{

 ألنه  .فاوضة تغلبه الذي يعذب ضمريك ولكن ال تظن أن ذه امل        
  .سينتبه إليك دائماً وبذلك اعلم أنك ما غلبته وال أبطلته

 عندما تتحرك يف ضمرينا احلركات املسجـسة        ،ال ينبغي لنا  
لـيس يف   ألنه   .أن نبحث عن معونة وعزاء يف األشياء اليت ترى        

االهتمام ذه املرئيات قوة حىت نظن أننا ا نستطيع أن نبطل من            
 ألن االهتمام بـه     . الكآبة بل نطلب من املسيح     أنفسنا حركات 

فيه قوة كبرية وشجاعة وكفاية ألن نغلـب مجيـع احلركـات            
  .املتحركة بإرادة اجلسد املسجسة

ألنه عندما أراد بولس أن يعظ عن أننا نستطيع بالطلب من           
 ندنوا اآلن عالنية  :قال ،املسيح أن نأخذ قوة ومعونة على أحزاننا      

 نأخذ رمحة وجند نعمة للمعونـة يف زمـان          لكرسي نعمته لكي  
ألن اهللا وحـده قـدوس وبقدسـه      ) ١٦ :٤عب  ( الضيقات  

 هو يعطينا لكي بقداسة نأخذ يف أنفـسنا         .يتشرف العامل باد  
   . الذي له اد إىل األبد آمني.متهظدهش ع

 }١٧٣{

ßb¨a@Šàî½a@ @
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 لكيال  .ألمورنريد أن نعرف غرضاً آخر هلذه ا      : وسابيس  أقال  
 ونريد أن نعرف مقدار قوة  .ننظر بتخبط وبلبلة إىل أمساء الفضيلة     

 . ولينكشف لنا أنواعهـا    . اجلسداين والنفساين  ،كل واحد منها  
 فقد مسعنا مـا     .لكيما يستضيء ضمرينا بأنواع الفضيلة الكثرية     

ذكرت عن االتضاع والرمحة ونريد أن نعرف إن كان ترتيـب           
 ألنه توجد   .يف الرمحة أنواع كما يف الكآبة      أو   .االتضاع واحداً 

 وأمور أخرى نريـد أن      .كآبة عاملية وتوجد كآبة من أجل اهللا      
  .نسأل عنها

 اسألوا بفرح عن األمور اليت يف ضمريكم وحنـن          :املتوحدقال  
  .حسبما مقدرة حقارتنا نرضي ضمائركم

 نسأل عن أمل اخلوف وعن سببه هل هو للجسد          :وسابيس  أقال  
 وإن كان للجسد فقط فكيف توجـد خمافـة اهللا يف            .فسأو الن 

 وإن كان للنفس فكيف خياف      . ألا ليست يف احليوان    .اإلنسان
 ولذلك للمخافة أمساء فيقال خمافـة اهللا        .اإلنسان من املتضادات  

  . فبين لنا أنواع اخلوف.وخمافة العامل



 }١٧٢{

 ألنه  .فاوضة تغلبه الذي يعذب ضمريك ولكن ال تظن أن ذه امل        
  .سينتبه إليك دائماً وبذلك اعلم أنك ما غلبته وال أبطلته

 عندما تتحرك يف ضمرينا احلركات املسجـسة        ،ال ينبغي لنا  
لـيس يف   ألنه   .أن نبحث عن معونة وعزاء يف األشياء اليت ترى        

االهتمام ذه املرئيات قوة حىت نظن أننا ا نستطيع أن نبطل من            
 ألن االهتمام بـه     . الكآبة بل نطلب من املسيح     أنفسنا حركات 

فيه قوة كبرية وشجاعة وكفاية ألن نغلـب مجيـع احلركـات            
  .املتحركة بإرادة اجلسد املسجسة

ألنه عندما أراد بولس أن يعظ عن أننا نستطيع بالطلب من           
 ندنوا اآلن عالنية  :قال ،املسيح أن نأخذ قوة ومعونة على أحزاننا      

 نأخذ رمحة وجند نعمة للمعونـة يف زمـان          لكرسي نعمته لكي  
ألن اهللا وحـده قـدوس وبقدسـه      ) ١٦ :٤عب  ( الضيقات  

 هو يعطينا لكي بقداسة نأخذ يف أنفـسنا         .يتشرف العامل باد  
   . الذي له اد إىل األبد آمني.متهظدهش ع

 }١٧٣{

ßb¨a@Šàî½a@ @
ÐäÛa@âüe@åÇ@ @

 لكيال  .ألمورنريد أن نعرف غرضاً آخر هلذه ا      : وسابيس  أقال  
 ونريد أن نعرف مقدار قوة  .ننظر بتخبط وبلبلة إىل أمساء الفضيلة     

 . ولينكشف لنا أنواعهـا    . اجلسداين والنفساين  ،كل واحد منها  
 فقد مسعنا مـا     .لكيما يستضيء ضمرينا بأنواع الفضيلة الكثرية     

ذكرت عن االتضاع والرمحة ونريد أن نعرف إن كان ترتيـب           
 ألنه توجد   .يف الرمحة أنواع كما يف الكآبة      أو   .االتضاع واحداً 

 وأمور أخرى نريـد أن      .كآبة عاملية وتوجد كآبة من أجل اهللا      
  .نسأل عنها

 اسألوا بفرح عن األمور اليت يف ضمريكم وحنـن          :املتوحدقال  
  .حسبما مقدرة حقارتنا نرضي ضمائركم

 نسأل عن أمل اخلوف وعن سببه هل هو للجسد          :وسابيس  أقال  
 وإن كان للجسد فقط فكيف توجـد خمافـة اهللا يف            .فسأو الن 

 وإن كان للنفس فكيف خياف      . ألا ليست يف احليوان    .اإلنسان
 ولذلك للمخافة أمساء فيقال خمافـة اهللا        .اإلنسان من املتضادات  

  . فبين لنا أنواع اخلوف.وخمافة العامل



 }١٧٤{

 ، أعين خـوف الليـل  . خمافة العامل يسببها اجلسد  :قال املتوحد   
 . ومن اخلوف من أعداء اجلسد     .والرعب واالرجتاف من األمور   

 وأما النفس فمـا دامـت يف        .فاجلسد هو سببها ألنه خاضع هلا     
 . إذ أن اخلوف ليس من طبيعتها      .اجلسد فهي تشاركه يف خوفه    

 ألن اخلوف ينشأ عن الشيء      .ألا أعلى من املؤذيات واملخيفات    
 هكـذا   .رجل أقوى منه   مثل من ال خياف إال من        .األقسى منه 

   .اجلسد ألنه خاضع هلذا العامل فهو حتت خمافته
ذيـات  ؤأما النفس فألن طبيعتها غري خاضعة لشيء مـن امل         

 ألن طبيعة النفس غري خاضعة      .فهي مرتفعة عن خمافة هذا العامل     
 إىل القوت وال للشبع     لالفتقار وال   .للزمن وال الختالف األزمان   

 وال لعمـى    ، وال خلرس الكـالم    من الغالت وال لضنك اجلوع    
 وال لعصم اليـدين وال لعيـوب        ، وال لكساح الرجلني   ،العينني
 وال  ، وال لوجع األعضاء الداخليـة     ، وال لدمامل الربص   ،اجلسد

 وال  ، املعـدة  النتفـاخ  وال   ، وال ألتعاب الكلى   ،ملرض األمعاء 
 وال لضعف   ، وال لرخاوة الشيخوخة   ،لفساد الشرايني لكثرة الدم   

 وال  ، وال لألمـراض املختلفـة     ،اء القامـة  نحناالناشئة من   القوة  
 ، وال لفنت األقـاليم    ، وال للحروب املسجسة   ،لسماعات السوء 

 وال  ، وال لـسلطان الـشياطني     ،وال خلوف الوحوش الكاسرة   
 وال لظلم حكام    ، وال لرعب األحالم   ،ملؤذيات األرواح النجسة  

لكن طبيعة اجلسد    و . وال جلميع هذه األمور ختضع النفس      ،العامل
 }١٧٥{

 ألنه بدون هذه األمور ال يوجـد خـوف          .خاضعة هلذه كلها  
  .عاملي

وإين مل أذكر هذه األشياء كلها إال حىت أظهر عجز حمبـة            
 والناس حيبـون    . وهي تسود عليه   .اجلسد ألنه خاضع هلذه كلها    

 وعندما حيني الوقت الذي فيه تفـك عنـهم هـذه            .البقاء فيها 
عتوقني ومـع ذلـك فـإم حيزنـون         املؤذيات كلها يصريوا م   

 وليس هلـا    . وأما النفس فهي منعتقة من هذه مجيعها       .ويكتئبون
 وإن  .أمور ضد هذه تفرح ا مثلما حيزن اجلسد خبضوعه هلـا          

كان ينبغي هلا أن تفرح بإنساا الداخلي املرتفع عن هذه اآلالم           
  .كلها

ري  بل أيضاً غ   ،وطبيعة النفس ليست خاضعة هلذه اآلالم فقط      
 وال  ، فهي ال تنتفع من إشراق الشمس      .حمتاجة ملعونة اخلليقة هلا   

 وال  ، وال من املراكز والرتب    .من راحة النوم وال من اقتناء الغىن      
من لذة املأكوالت فالطبع الغري موضوع حتت سـلطان العـامل           

  !كيف جنعله حتت خمافة العامل 
 فهذا  .أما خوف النفس فال ينشأ إال عندما تلتفت إىل اجلسد         

 وإذا ما   .اخلوف ناشيء من الضاللة والطغيان ورعب عدم املعرفة       
 النفس إىل اجلسد واختلطت به واحتدت معه يف الفكـر           التفتت

فإن اإلنسان خياف من العامل ومن مؤذيات تلـك اآلالم الـيت            



 }١٧٤{

 ، أعين خـوف الليـل  . خمافة العامل يسببها اجلسد  :قال املتوحد   
 . ومن اخلوف من أعداء اجلسد     .والرعب واالرجتاف من األمور   

 وأما النفس فمـا دامـت يف        .فاجلسد هو سببها ألنه خاضع هلا     
 . إذ أن اخلوف ليس من طبيعتها      .اجلسد فهي تشاركه يف خوفه    

 ألن اخلوف ينشأ عن الشيء      .ألا أعلى من املؤذيات واملخيفات    
 هكـذا   .رجل أقوى منه   مثل من ال خياف إال من        .األقسى منه 

   .اجلسد ألنه خاضع هلذا العامل فهو حتت خمافته
ذيـات  ؤأما النفس فألن طبيعتها غري خاضعة لشيء مـن امل         

 ألن طبيعة النفس غري خاضعة      .فهي مرتفعة عن خمافة هذا العامل     
 إىل القوت وال للشبع     لالفتقار وال   .للزمن وال الختالف األزمان   

 وال لعمـى    ، وال خلرس الكـالم    من الغالت وال لضنك اجلوع    
 وال لعصم اليـدين وال لعيـوب        ، وال لكساح الرجلني   ،العينني
 وال  ، وال لوجع األعضاء الداخليـة     ، وال لدمامل الربص   ،اجلسد

 وال  ، املعـدة  النتفـاخ  وال   ، وال ألتعاب الكلى   ،ملرض األمعاء 
 وال لضعف   ، وال لرخاوة الشيخوخة   ،لفساد الشرايني لكثرة الدم   

 وال  ، وال لألمـراض املختلفـة     ،اء القامـة  نحناالناشئة من   القوة  
 ، وال لفنت األقـاليم    ، وال للحروب املسجسة   ،لسماعات السوء 

 وال  ، وال لـسلطان الـشياطني     ،وال خلوف الوحوش الكاسرة   
 وال لظلم حكام    ، وال لرعب األحالم   ،ملؤذيات األرواح النجسة  

لكن طبيعة اجلسد    و . وال جلميع هذه األمور ختضع النفس      ،العامل
 }١٧٥{

 ألنه بدون هذه األمور ال يوجـد خـوف          .خاضعة هلذه كلها  
  .عاملي

وإين مل أذكر هذه األشياء كلها إال حىت أظهر عجز حمبـة            
 والناس حيبـون    . وهي تسود عليه   .اجلسد ألنه خاضع هلذه كلها    

 وعندما حيني الوقت الذي فيه تفـك عنـهم هـذه            .البقاء فيها 
عتوقني ومـع ذلـك فـإم حيزنـون         املؤذيات كلها يصريوا م   

 وليس هلـا    . وأما النفس فهي منعتقة من هذه مجيعها       .ويكتئبون
 وإن  .أمور ضد هذه تفرح ا مثلما حيزن اجلسد خبضوعه هلـا          

كان ينبغي هلا أن تفرح بإنساا الداخلي املرتفع عن هذه اآلالم           
  .كلها

ري  بل أيضاً غ   ،وطبيعة النفس ليست خاضعة هلذه اآلالم فقط      
 وال  ، فهي ال تنتفع من إشراق الشمس      .حمتاجة ملعونة اخلليقة هلا   

 وال  ، وال من املراكز والرتب    .من راحة النوم وال من اقتناء الغىن      
من لذة املأكوالت فالطبع الغري موضوع حتت سـلطان العـامل           

  !كيف جنعله حتت خمافة العامل 
 فهذا  .أما خوف النفس فال ينشأ إال عندما تلتفت إىل اجلسد         

 وإذا ما   .اخلوف ناشيء من الضاللة والطغيان ورعب عدم املعرفة       
 النفس إىل اجلسد واختلطت به واحتدت معه يف الفكـر           التفتت

فإن اإلنسان خياف من العامل ومن مؤذيات تلـك اآلالم الـيت            



 }١٧٦{

 كذلك إذا اتفقت النفس واجلسد بضمري واحد فـإن          .ذكرناها
ن الدينونة ومـن خـروج      خمافة اهللا تكون حينئذ من اخلوف م      

 وحدود هذا اخلوف يكـون      .القضية ومن رعب عذاب اجلحيم    
  .من غضب اهللا

وإذا كانت النفس أقوى من اجلسد فال ختـاف إال مـن            
 ،حرماا من استحقاق املعرفة أو لئال حترم من احلكمة احلقيقية         

  .أو لئال حترم من أسرار اهللا
  .هذه هي أنواع أمل اخلوف

 . اآلالم هناً وباتساع تكلمت عن هـذ      حس :وسابيس  أقال  
  .واآلن نذكر لك بعض األمساء لتكلمنا عنها

 . الكآبة اجلسدانية تنشأ من أجل األشياء املرئية       :أوالً عن الكآبة    
وأما الكآبة اليت من أجل الغضب على اخلطية فهي من ضـمري            

 وأما الكآبة الغري خمتلطة باجلسد      .حسن مشترك مع معرفة النفس    
ركات املعرفة تكون مىت حيس اإلنسان بالعظمة املزمعة        وتزهر حب 

 ويتفرس يف طبع النفس املمجد وحيزن       .وينظر من أي خليقة هو    
  .على حبس النفس يف هذا اجلسد الضعيف

 إذا كان النوح من أجل أمـور عامليـة فهـو            :عن أمل النوح    
 وإذا كان على الذنوب والزالت فيكون الضمري قـد          .جسداين

 }١٧٧{

 وإذا كان من أجل اتضاع اإلنسان اخلفي فهو         .هرجع إىل رجائ  
  .فضيلة املعرفة

 مسكنة اجلسد هي التجرد من املقتنيـات        :عن املسكنة والفقر    
 ألن املسكنة اليت من املقتنيات هي خارجة        .وضعف قوة احلواس  

 . وأما املسكنة اليت من صحة األعضاء هي لطبيعتـها         .عن النفس 
 التجـرد مـن األفكـار       ومسكنة النفس من العامل عبارة عـن      

 .والتجرد من األفكار املرذولة هو غىن معرفـة الـنفس         .املرذولة
ومسكنة طبيعتها يف هذه احلياة هي نقص املعرفة وعدم الفهـم           

  .وقلة التمييز
 والتجـرد   .التجرد اجلسداين هو ترك املقتنيـات      : عن التجرد 

 والتجرد الروحاين هـو إبطـال       .النفساين هو التعري من اآلالم    
ن املقتنيات وميكننا أيضاً أن نتجرد مـن        م ههنا نتجرد    .لظنونا

 وأما التجرد من الظنون فال يكون إال يف احلياة اليت بعـد             .اآلالم
  .القيامة
 الرمحة اجلسدانية هي أن يعطي اإلنـسان صـدقة          :الرمحةعن  

 ويكـسي العرايـا ويـريح    ، ويشبع اجليـاع .ويعضد الضعفاء 
ة النفسانية فهي أن يرحم اإلنـسان        وأما الرمح  .اخل. .املتضايقني

 ويـصنع املعـروف     ،من يؤذيه ويغفر ألعدائه ويحسن لظامليه     
 وأما الرمحة الروحانية فهي أن يتحنن اإلنـسان علـى           .لطارديه



 }١٧٦{

 كذلك إذا اتفقت النفس واجلسد بضمري واحد فـإن          .ذكرناها
ن الدينونة ومـن خـروج      خمافة اهللا تكون حينئذ من اخلوف م      

 وحدود هذا اخلوف يكـون      .القضية ومن رعب عذاب اجلحيم    
  .من غضب اهللا

وإذا كانت النفس أقوى من اجلسد فال ختـاف إال مـن            
 ،حرماا من استحقاق املعرفة أو لئال حترم من احلكمة احلقيقية         

  .أو لئال حترم من أسرار اهللا
  .هذه هي أنواع أمل اخلوف

 . اآلالم هناً وباتساع تكلمت عن هـذ      حس :وسابيس  أقال  
  .واآلن نذكر لك بعض األمساء لتكلمنا عنها

 . الكآبة اجلسدانية تنشأ من أجل األشياء املرئية       :أوالً عن الكآبة    
وأما الكآبة اليت من أجل الغضب على اخلطية فهي من ضـمري            

 وأما الكآبة الغري خمتلطة باجلسد      .حسن مشترك مع معرفة النفس    
ركات املعرفة تكون مىت حيس اإلنسان بالعظمة املزمعة        وتزهر حب 

 ويتفرس يف طبع النفس املمجد وحيزن       .وينظر من أي خليقة هو    
  .على حبس النفس يف هذا اجلسد الضعيف

 إذا كان النوح من أجل أمـور عامليـة فهـو            :عن أمل النوح    
 وإذا كان على الذنوب والزالت فيكون الضمري قـد          .جسداين

 }١٧٧{

 وإذا كان من أجل اتضاع اإلنسان اخلفي فهو         .هرجع إىل رجائ  
  .فضيلة املعرفة

 مسكنة اجلسد هي التجرد من املقتنيـات        :عن املسكنة والفقر    
 ألن املسكنة اليت من املقتنيات هي خارجة        .وضعف قوة احلواس  

 . وأما املسكنة اليت من صحة األعضاء هي لطبيعتـها         .عن النفس 
 التجـرد مـن األفكـار       ومسكنة النفس من العامل عبارة عـن      

 .والتجرد من األفكار املرذولة هو غىن معرفـة الـنفس         .املرذولة
ومسكنة طبيعتها يف هذه احلياة هي نقص املعرفة وعدم الفهـم           

  .وقلة التمييز
 والتجـرد   .التجرد اجلسداين هو ترك املقتنيـات      : عن التجرد 

 والتجرد الروحاين هـو إبطـال       .النفساين هو التعري من اآلالم    
ن املقتنيات وميكننا أيضاً أن نتجرد مـن        م ههنا نتجرد    .لظنونا

 وأما التجرد من الظنون فال يكون إال يف احلياة اليت بعـد             .اآلالم
  .القيامة
 الرمحة اجلسدانية هي أن يعطي اإلنـسان صـدقة          :الرمحةعن  

 ويكـسي العرايـا ويـريح    ، ويشبع اجليـاع .ويعضد الضعفاء 
ة النفسانية فهي أن يرحم اإلنـسان        وأما الرمح  .اخل. .املتضايقني

 ويـصنع املعـروف     ،من يؤذيه ويغفر ألعدائه ويحسن لظامليه     
 وأما الرمحة الروحانية فهي أن يتحنن اإلنـسان علـى           .لطارديه



 }١٧٨{

 ، احلقيقي لالقتناع ويقدم العصاة    ، ويعلِّم عدميي املعرفة   ،الظاملني
 ويرد  ،لهم ألسراره  والغرباء عن اهللا يأه    ،والبعدين بقرم من اهللا   

 هذه هي الرمحـة     . وينادي بالرجاء للذين ال رجاء هلم      ،الضالني
 وهذه من أدلـة     .الروحانية اليت تكمل بالفعل يف اإلنسان اخلفي      

  .مراحم اهللا للجنس البشري
 السالم اجلسداين هو أن يراضي اإلنسان ويـصلح         :عن السالم   

ن يف نفـسه     والسالم النفساين هو أن يكون اإلنسا      .من أغضبه 
كامالً بكل القلب ويصلح ببساطة السالم بغري كلمة غـش وال           

  .كمني سخط
 األمن اجلسداين هو إبطال احلروب وهدوء الـبالد         :عن األمن   

والطاعة للسيادة وعدم التقاتل على الرئاسات وعـدم النـهب          
 . واهلدوء من املثالب   . وقلة املرافعة يف بيت احلاكم     .واخلصومات
ألمن ا و ، واملودة بالسكون من املنازعات    ،عن اإلميان وقلة اادلة   

 إرادة ،النفساين هو القلب غري متسجس بانقسام أفكار الـضمري     
 هـدوء   ، فكر هاديء ال يكـدر القلـب       ،ال تتخاضم مع ذاا   

 واألمن الروحاين هو عقـل غـري        ، عدم بلبلة احلركات   ،النفس
ـ    ، نفس غري منقسمة بالظنون    ،منقسم ضد احلق   امل  مـودة الع

  .هذا هو أمن احلياة اليت تكون بعد القيامة. .املزمع

 }١٧٩{

 تنقيـة   . الطهارة اجلسدانية هي تنظيف األوساخ     :عن الطهارة   
 والنقاء النفساين هو صقل     . رائحة زكية  ،األعضاء نظافة املالبس  

 وتنقيتها مـن أوسـاخ األفكـار        .النفس من مكدرات اجلسد   
 والنقـاء   .ركـات  صحة احل  . نقاء األفكار واستضاءا   .الدنسة

الروحاين هو االرتفاع عن العامل وعدم تذكر أموره واهلّم بـاهللا           
  . وهذا هو النقاء الذي حلياة ما بعد القيامة.والنظر الدائم فيه

 البعـد عـن     ، صوم اجلسد هو اجلوع من الغذاء      :عن الصوم   
 وصوم الـنفس هـو أن جيـوع         .املأكوالت النسك من الدسم   

وم عن التدابري الرديئة وعن االهتمـام       اإلنسان ويعطش للرب ويص   
رد الرذائل على ذاكرتنا فهذا      وأما أن ال ت.    ا وعن ذكر الرذائل   
   .حلياة ما بعد القيامة

 . طلب الغـىن   . خدمة اجلسد هي تكميل شهواته     :عن اخلدمة   
 وجـود   . حمبة العلم  .حمبة املال وخدمة النفس هي طلب حياا      

 . االعتناء مبا خيص الـنفس     . الرجوع عن اجلسدانيات   .احلكمة
واخلدمة اجلسدانية أمام اهللا هي النذور والقرابني كعادة شـريعة          

 واخلدمة النفـسانية    . ألن خدمتهم كانت جسدانية    .بين إسرائيل 
 واخلدمـة   . وأفكار ذكية بـضمري نقـي      .هللا هي الترتيل حبزن   

 وتسبيح عظمة حكمته يف عمـق       ،الروحانية هللا هي الدهش به    



 }١٧٨{

 ، احلقيقي لالقتناع ويقدم العصاة    ، ويعلِّم عدميي املعرفة   ،الظاملني
 ويرد  ،لهم ألسراره  والغرباء عن اهللا يأه    ،والبعدين بقرم من اهللا   

 هذه هي الرمحـة     . وينادي بالرجاء للذين ال رجاء هلم      ،الضالني
 وهذه من أدلـة     .الروحانية اليت تكمل بالفعل يف اإلنسان اخلفي      

  .مراحم اهللا للجنس البشري
 السالم اجلسداين هو أن يراضي اإلنسان ويـصلح         :عن السالم   

ن يف نفـسه     والسالم النفساين هو أن يكون اإلنسا      .من أغضبه 
كامالً بكل القلب ويصلح ببساطة السالم بغري كلمة غـش وال           

  .كمني سخط
 األمن اجلسداين هو إبطال احلروب وهدوء الـبالد         :عن األمن   

والطاعة للسيادة وعدم التقاتل على الرئاسات وعـدم النـهب          
 . واهلدوء من املثالب   . وقلة املرافعة يف بيت احلاكم     .واخلصومات
ألمن ا و ، واملودة بالسكون من املنازعات    ،عن اإلميان وقلة اادلة   

 إرادة ،النفساين هو القلب غري متسجس بانقسام أفكار الـضمري     
 هـدوء   ، فكر هاديء ال يكـدر القلـب       ،ال تتخاضم مع ذاا   

 واألمن الروحاين هو عقـل غـري        ، عدم بلبلة احلركات   ،النفس
ـ    ، نفس غري منقسمة بالظنون    ،منقسم ضد احلق   امل  مـودة الع

  .هذا هو أمن احلياة اليت تكون بعد القيامة. .املزمع

 }١٧٩{

 تنقيـة   . الطهارة اجلسدانية هي تنظيف األوساخ     :عن الطهارة   
 والنقاء النفساين هو صقل     . رائحة زكية  ،األعضاء نظافة املالبس  

 وتنقيتها مـن أوسـاخ األفكـار        .النفس من مكدرات اجلسد   
 والنقـاء   .ركـات  صحة احل  . نقاء األفكار واستضاءا   .الدنسة

الروحاين هو االرتفاع عن العامل وعدم تذكر أموره واهلّم بـاهللا           
  . وهذا هو النقاء الذي حلياة ما بعد القيامة.والنظر الدائم فيه

 البعـد عـن     ، صوم اجلسد هو اجلوع من الغذاء      :عن الصوم   
 وصوم الـنفس هـو أن جيـوع         .املأكوالت النسك من الدسم   

وم عن التدابري الرديئة وعن االهتمـام       اإلنسان ويعطش للرب ويص   
رد الرذائل على ذاكرتنا فهذا      وأما أن ال ت.    ا وعن ذكر الرذائل   
   .حلياة ما بعد القيامة

 . طلب الغـىن   . خدمة اجلسد هي تكميل شهواته     :عن اخلدمة   
 وجـود   . حمبة العلم  .حمبة املال وخدمة النفس هي طلب حياا      

 . االعتناء مبا خيص الـنفس     . الرجوع عن اجلسدانيات   .احلكمة
واخلدمة اجلسدانية أمام اهللا هي النذور والقرابني كعادة شـريعة          

 واخلدمة النفـسانية    . ألن خدمتهم كانت جسدانية    .بين إسرائيل 
 واخلدمـة   . وأفكار ذكية بـضمري نقـي      .هللا هي الترتيل حبزن   

 وتسبيح عظمة حكمته يف عمـق       ،الروحانية هللا هي الدهش به    



 }١٨٠{

 أعلى من هذه احلياة وحمفوظة لنا يف حياة ما بعـد             وهذه .العقل
   .القيامة

 القربان اجلسداين هو ما يقدمه اإلنسان       :عن الذبائح والقرابني    
 والقربان النفـساين هـو أن يقـرب         .هللا من األشياء اخلارجية   

 والقربان الروحاين هو سر الشركة مع       .اإلنسان ذبيحة جسده هللا   
اً طاهرة مصحوبة حبركات الدهش     اهللا وأن يقرب اإلنسان أفكار    

  .باهللا يف كل حني
 املذبح اجلسداين يشبه مائدة الشعب الـيت كـان          :عن املذبح   

 أما مذبح النفس اخلفي هو      .يقرب عليها أجساد حيوانات مائتة    
الضمري املهتم بإرضاء اهللا باألعمال احلسنة وبتـذكار ذبيحـة          

عن تذكارات هـذا     واملذبح الروحاين هو العقل املرتفع       .املسيح
  .العامل ويبجل مبعرفة الدهش باهللا

 الترويح اجلسداين هو شيء متسكه النفس وتروح        :عن الترويح   
   على الذبائح املقسمة   م الطري لئال حيو   ربه كما كان إبراهيم يزج    

  . )١ : ١٥تك ( 
وترويح النفس هو ضمري حساس يتحرك ليطـرد األفكـار          

وحاين هو عقل خيتلج حبركـات      الدنسة من القلب والترويح الر    
  .مدهشة عن اهللا

 }١٨١{

 البيعة املنظورة يف عاملنا هي مجاعة الناس واجتمـاع       :عن البيعة   
 والبيعة احلقيقية هي مـودة الـضمري        .الشعب مع بعضه البعض   

واتفاقه بإميان واحد والبيعة الروحانية هي أعلى من عاملنا ومساها          
لوية الذين ال يترددون     وهي اجلموع الع   .الرسول البيعة السمائية  

 فاجتماعهم معاً يدعى بيعة وبيعتهم احلقيقية هي        ،على األماكن 
  .معرفة احلق اليت ا يتنعمون باألسرار اإلهلية

خدمة الكهنوت اجلسدانية هي اليت يف األماكن       : عن الكهنوت   
واملواضع اليت فيها يكهن اإلنسان عن أمور اجلسد حسب شريعة          

كمل بالنفس هو ما    وأما الكهنوت الذي ي    .كهنوت بين إسرائيل  
  .يقدمه الضمري هللا من أفكار طاهرة وطلبات زكية

 حب اجلسدانيني بعضهم لبعض حموره اقتناء اجلـسد         :عن احملبة   
 وحب النفسانيني بعضهم لبعض هو تأديب       .واألشياء اجلسدانية 

 وحب الروحانيني بعضهم لبعض هـو       .التعليم وتدريب احلكمة  
فإن أحب أحد اهللا من أجل       .جيده ومعرفة رجاءهم  حب اهللا ومت  

 وإن كان اإلنسان حيـب اهللا بـدون         .املرئيات فحبه جسداين  
 وهذا احلب حمفوظ لنا يف حياة ما بعـد          .غرض فحبه روحاين  

  .القيامة
 عزاء وفرح اجلسد هـو الغـىن والعافيـة          :عن العزاء والفرح    

 املفاوضـة    وعزاء النفس هـو    .اخل.. .والصحة احلقيقية واحلُسن  



 }١٨٠{

 أعلى من هذه احلياة وحمفوظة لنا يف حياة ما بعـد             وهذه .العقل
   .القيامة

 القربان اجلسداين هو ما يقدمه اإلنسان       :عن الذبائح والقرابني    
 والقربان النفـساين هـو أن يقـرب         .هللا من األشياء اخلارجية   

 والقربان الروحاين هو سر الشركة مع       .اإلنسان ذبيحة جسده هللا   
اً طاهرة مصحوبة حبركات الدهش     اهللا وأن يقرب اإلنسان أفكار    

  .باهللا يف كل حني
 املذبح اجلسداين يشبه مائدة الشعب الـيت كـان          :عن املذبح   

 أما مذبح النفس اخلفي هو      .يقرب عليها أجساد حيوانات مائتة    
الضمري املهتم بإرضاء اهللا باألعمال احلسنة وبتـذكار ذبيحـة          

عن تذكارات هـذا     واملذبح الروحاين هو العقل املرتفع       .املسيح
  .العامل ويبجل مبعرفة الدهش باهللا

 الترويح اجلسداين هو شيء متسكه النفس وتروح        :عن الترويح   
   على الذبائح املقسمة   م الطري لئال حيو   ربه كما كان إبراهيم يزج    

  . )١ : ١٥تك ( 
وترويح النفس هو ضمري حساس يتحرك ليطـرد األفكـار          

وحاين هو عقل خيتلج حبركـات      الدنسة من القلب والترويح الر    
  .مدهشة عن اهللا

 }١٨١{

 البيعة املنظورة يف عاملنا هي مجاعة الناس واجتمـاع       :عن البيعة   
 والبيعة احلقيقية هي مـودة الـضمري        .الشعب مع بعضه البعض   

واتفاقه بإميان واحد والبيعة الروحانية هي أعلى من عاملنا ومساها          
لوية الذين ال يترددون     وهي اجلموع الع   .الرسول البيعة السمائية  

 فاجتماعهم معاً يدعى بيعة وبيعتهم احلقيقية هي        ،على األماكن 
  .معرفة احلق اليت ا يتنعمون باألسرار اإلهلية

خدمة الكهنوت اجلسدانية هي اليت يف األماكن       : عن الكهنوت   
واملواضع اليت فيها يكهن اإلنسان عن أمور اجلسد حسب شريعة          

كمل بالنفس هو ما    وأما الكهنوت الذي ي    .كهنوت بين إسرائيل  
  .يقدمه الضمري هللا من أفكار طاهرة وطلبات زكية

 حب اجلسدانيني بعضهم لبعض حموره اقتناء اجلـسد         :عن احملبة   
 وحب النفسانيني بعضهم لبعض هو تأديب       .واألشياء اجلسدانية 

 وحب الروحانيني بعضهم لبعض هـو       .التعليم وتدريب احلكمة  
فإن أحب أحد اهللا من أجل       .جيده ومعرفة رجاءهم  حب اهللا ومت  

 وإن كان اإلنسان حيـب اهللا بـدون         .املرئيات فحبه جسداين  
 وهذا احلب حمفوظ لنا يف حياة ما بعـد          .غرض فحبه روحاين  

  .القيامة
 عزاء وفرح اجلسد هـو الغـىن والعافيـة          :عن العزاء والفرح    

 املفاوضـة    وعزاء النفس هـو    .اخل.. .والصحة احلقيقية واحلُسن  



 }١٨٢{

 والعزاء الروحاين   .بالكالم الصاحل وقراءة الكتب وجودة احلكمة     
 والرجاء باهللا وهذا الفرح     ، ومعرفة العامل اجلديد   ،هو تأمل القيامة  

  .ال يوجد يف هذه احلياة بل حمفوظ لنا يف حياة ما بعد القيامة
 السجود اجلسداين هو احنناء الركب إىل األرض        :عن السجود   

 وهذه السجدة متساوية هللا     . والتمرغ على األرض   .لظهرواحنناء ا 
 ولكن ال ينبغي أن نسجد للبشر بنفس املظهـر الـذي            .وللناس

نسجد به هللا وتعاليم اإلجنيل تطالبنا بأن يكون سجودنا أفـضل           
 ألنه قال الذين يسجدون هللا بالروح واحلق ينبغي         .من اجلسدي 

يف تـدبرينا   والسجود بـالروح     ) ٢٤ :٤يو  ( أن يسجدوا له    
   .احلاضر ههنا هو فكر حزين يتضرع من قلب يصرخ حبزن

 يكفي ما ذكرناه عن     :كرتذُمعان أخرى عن بقية اآلالم اليت       
كل أمل من هذه اليت أوردناها من ناحية أنواعها الثالثة اجلسدانية           

  :الفاضل وامسعوا أيضاً باقي تدبري النفس .والنفسانية والروحانية
  .أحبائي هو طلب احلكمةالسري الفاضل يا 

  .الفكر الفاضل هو الضمري الذي ال يطيش بالشرور
  .الرباطات املؤذية هي احلواس اليت ال تسري باحلكمة

  .ما يريح الضمري هو أن ال يرتبط بالشهوات
  .سقوط النفس هو احنطاطها من علو املعرفة

 }١٨٣{

  .قيام النفس هو وقوفها بسلطان حريتها
  .سنيقظة الضمري هو اهلذيذ احل

  .رقاد النفس هو إبطال االهتمامات الصاحلة
  .القرب من اهللا هو الطاعة لوصاياه

  . االلتصاق حببهيالشركة مع اهللا ه
  .طول الروح على الضيقات هو راحة من األوجاع

  .الصرب على التعليم هو كرت التجارة
  .عفة الفكر هي طهارة الضمري

  .سدالبتولية احلقيقية هي نفس مل تتزوج مبحبة اجل
  .نقاء القلب هو عدم ميله للعامل

  .التواضع اجلسداين هو نظرة مرتبة مع جواب هاديء
  .التواضع النفساين هو أن يعترب اإلنسان نفسه أقل من كل أحد

  .الصالة الروحانية هي طلبة األمور الغري مرئية
  .السكوت اجلسداين هو إبطال الكالم

  .السكون النفساين هو ضمري ال خياصم بأفكاره
  .السكون الروحاين أن ال تتنجس النفس بالظنون



 }١٨٢{

 والعزاء الروحاين   .بالكالم الصاحل وقراءة الكتب وجودة احلكمة     
 والرجاء باهللا وهذا الفرح     ، ومعرفة العامل اجلديد   ،هو تأمل القيامة  

  .ال يوجد يف هذه احلياة بل حمفوظ لنا يف حياة ما بعد القيامة
 السجود اجلسداين هو احنناء الركب إىل األرض        :عن السجود   

 وهذه السجدة متساوية هللا     . والتمرغ على األرض   .لظهرواحنناء ا 
 ولكن ال ينبغي أن نسجد للبشر بنفس املظهـر الـذي            .وللناس

نسجد به هللا وتعاليم اإلجنيل تطالبنا بأن يكون سجودنا أفـضل           
 ألنه قال الذين يسجدون هللا بالروح واحلق ينبغي         .من اجلسدي 

يف تـدبرينا   والسجود بـالروح     ) ٢٤ :٤يو  ( أن يسجدوا له    
   .احلاضر ههنا هو فكر حزين يتضرع من قلب يصرخ حبزن

 يكفي ما ذكرناه عن     :كرتذُمعان أخرى عن بقية اآلالم اليت       
كل أمل من هذه اليت أوردناها من ناحية أنواعها الثالثة اجلسدانية           

  :الفاضل وامسعوا أيضاً باقي تدبري النفس .والنفسانية والروحانية
  .أحبائي هو طلب احلكمةالسري الفاضل يا 

  .الفكر الفاضل هو الضمري الذي ال يطيش بالشرور
  .الرباطات املؤذية هي احلواس اليت ال تسري باحلكمة

  .ما يريح الضمري هو أن ال يرتبط بالشهوات
  .سقوط النفس هو احنطاطها من علو املعرفة

 }١٨٣{

  .قيام النفس هو وقوفها بسلطان حريتها
  .سنيقظة الضمري هو اهلذيذ احل

  .رقاد النفس هو إبطال االهتمامات الصاحلة
  .القرب من اهللا هو الطاعة لوصاياه

  . االلتصاق حببهيالشركة مع اهللا ه
  .طول الروح على الضيقات هو راحة من األوجاع

  .الصرب على التعليم هو كرت التجارة
  .عفة الفكر هي طهارة الضمري

  .سدالبتولية احلقيقية هي نفس مل تتزوج مبحبة اجل
  .نقاء القلب هو عدم ميله للعامل

  .التواضع اجلسداين هو نظرة مرتبة مع جواب هاديء
  .التواضع النفساين هو أن يعترب اإلنسان نفسه أقل من كل أحد

  .الصالة الروحانية هي طلبة األمور الغري مرئية
  .السكوت اجلسداين هو إبطال الكالم

  .السكون النفساين هو ضمري ال خياصم بأفكاره
  .السكون الروحاين أن ال تتنجس النفس بالظنون



 }١٨٤{

  .السيادة احلقيقية هي استعباد احلركات الردية
  .عظمة اجلسد افتخار باملقتنيات
  .عظمة النفس افتخارها باملعرفة
  .ضحك النفس هو االستهزاء

  .اجلهاد الفاضل هو القتال مع اآلالم
  .النشاط احلقيقي هو غلبة األفكار الردئية

  .كوت احلقيقيلفس هي املغلبة الن
  .سالح الضمري هو لبس احلكمة

  .التجارة النافعة هي التعليم بالصاحلات
  .الغىن الثابت هو املخفي يف ذخرية النفس

  .الشجاعة املمدوحة هي أن يغلب اإلنسان إرادته الردية
 وقتـل   ، وهدم األسـوار   ،تستطيع الشياطني محل أثقل األمور    

  .ن يغلبوا عداوة حسدهم ومع ذلك ال يريدون أ،الناس
شجاعة النفس يا أحبائي هي إذا ما مسعت شـكوك البـدع ال             

 فإن أبغضتهم فهذا دليل على ضعف       .تشك وال تبغض املبتدعني   
  .النفس

 }١٨٥{

 كذلك تضعف الـنفس مـن       ،كما يجرح اجلسد من الضرب    
  .الشكوك

إذا ما اختلط الشره بالرغبة بأفكار جسدانية فال يشبع اإلنـسان           
  .خرينمن شرور اآل

  .شره النفس الطبيعي هو أن ال تشبع من تداريب احلكمة
 وكما أن   .عطش األسرار الروحانية هو تنعم احلياة اجلديدة      

التنعم اجلسداين هو أن ال ميل اإلنسان من املأكوالت اللذيـذة           
 هكذا أيضاً التنعم الروحـاين      .العاملية وتكميل شهواته اجلسدانية   

 هذا الذي   .كمة ذلك العامل العتيد   هو أن ال يشبع اإلنسان من ح      
  .يريح ويفرح اإلنسان الداخلي

احلرية اجلسدانية هي عدم مكابرة الكذب مع كلمة احلـق          
 واحلرية النفسانية هي احنالل     .وليؤمن اإلنسان بالشيء املسلَّم له    

 واعلموا يا أحبائي أن     .اجلسد وعدم اخلضوع لألفكار اجلسدانية    
 ألن تلك ال تعطى للنفس .عد القيامةهذه ليست هي احلرية اليت ب

 ألن النفس اليت مل تنحل      .ما دامت خاضعة آلالم الطياشة بطلبها     
 وتكـون مل    .من رباطات األشياء ال تكون شبه اهللا باهتمامهـا        

تأهل بعد حلرية املسيح اليت ال توجد مبحبة شـيء مـن هـذه              
نفس من   وال بالطياشة لتفتيش االهتمامات فإن احنلت ال       ،املرئيات

آالم اجلسد مث عادت ثانية إىل آالم واهتمامات اجلسد بـشكل           



 }١٨٤{

  .السيادة احلقيقية هي استعباد احلركات الردية
  .عظمة اجلسد افتخار باملقتنيات
  .عظمة النفس افتخارها باملعرفة
  .ضحك النفس هو االستهزاء
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  .كوت احلقيقيلفس هي املغلبة الن
  .سالح الضمري هو لبس احلكمة

  .التجارة النافعة هي التعليم بالصاحلات
  .الغىن الثابت هو املخفي يف ذخرية النفس

  .الشجاعة املمدوحة هي أن يغلب اإلنسان إرادته الردية
 وقتـل   ، وهدم األسـوار   ،تستطيع الشياطني محل أثقل األمور    

  .ن يغلبوا عداوة حسدهم ومع ذلك ال يريدون أ،الناس
شجاعة النفس يا أحبائي هي إذا ما مسعت شـكوك البـدع ال             

 فإن أبغضتهم فهذا دليل على ضعف       .تشك وال تبغض املبتدعني   
  .النفس

 }١٨٥{

 كذلك تضعف الـنفس مـن       ،كما يجرح اجلسد من الضرب    
  .الشكوك

إذا ما اختلط الشره بالرغبة بأفكار جسدانية فال يشبع اإلنـسان           
  .خرينمن شرور اآل

  .شره النفس الطبيعي هو أن ال تشبع من تداريب احلكمة
 وكما أن   .عطش األسرار الروحانية هو تنعم احلياة اجلديدة      

التنعم اجلسداين هو أن ال ميل اإلنسان من املأكوالت اللذيـذة           
 هكذا أيضاً التنعم الروحـاين      .العاملية وتكميل شهواته اجلسدانية   

 هذا الذي   .كمة ذلك العامل العتيد   هو أن ال يشبع اإلنسان من ح      
  .يريح ويفرح اإلنسان الداخلي

احلرية اجلسدانية هي عدم مكابرة الكذب مع كلمة احلـق          
 واحلرية النفسانية هي احنالل     .وليؤمن اإلنسان بالشيء املسلَّم له    

 واعلموا يا أحبائي أن     .اجلسد وعدم اخلضوع لألفكار اجلسدانية    
 ألن تلك ال تعطى للنفس .عد القيامةهذه ليست هي احلرية اليت ب

 ألن النفس اليت مل تنحل      .ما دامت خاضعة آلالم الطياشة بطلبها     
 وتكـون مل    .من رباطات األشياء ال تكون شبه اهللا باهتمامهـا        

تأهل بعد حلرية املسيح اليت ال توجد مبحبة شـيء مـن هـذه              
نفس من   وال بالطياشة لتفتيش االهتمامات فإن احنلت ال       ،املرئيات

آالم اجلسد مث عادت ثانية إىل آالم واهتمامات اجلسد بـشكل           



 }١٨٦{

 إذ تنحل من إرادة اجلسد      . فإا تضع على ذاا نري العبودية      .آخر
 وطاملا اهتمت ذا التفتيش     .وختضع للمخلوقات بالتفتيش عنها   

 وإن مل دأ من تفتـيش       .تبقى يف اخلوف لئال متيل إىل الضاللة      
  .ن اخلوفللضاللة ال دأ م

 وال لـذكر   ،احلرية الروحانية ال ختضع لتذكارات هذا العامل      
املخلوقات وال للطياشة بالعناصر وال بفحص تركيبها وال حمبـة          

 وال  . وال ظنون تلك احلكمة    .معرفتها وال حب حكمة األرض    
 بل حرية املسيح احلقيقية هـي ملكـوت         .ختضع لفرح الضاللة  

ن يا أحبائي نطلب ونتـضرع       وحن .السموات املزمع قبوهلا هناك   
  .إىل اهللا أن يأهلنا هلا برمحته وبنعمته يف شركة مسوات اد

لذلك نتقدم إىل الترتيب املمجد الذي هو تـدبري اإلنـسان      
 وبعدم  .الداخلي بأن نبتعد عن االلتصاق بالرذائل اليت يبغضها اهللا        

ترك ضمرينا يف بلد األفكار اليت ليس فيها سكون مـن عنـاد             
 بل لنسكن نفوسنا يف البلد النقي الذي ليس لـسالمه           .باحلر
 وال نترك يف ضمرينا أفكاراً تضمر أموراً بعيدة عن إرادة           .مقاوم
 وال نتـرك فينـا      . ونلتصق مبعرفتنا اهلذيذ مبعرفة سيد الكل      .اهللا

 وحنذر من الرقاد اخلفي     .إمهاالً يعوق حياتنا عن عمل الصاحلات     
 وال نترك وسخ اخلطية يف نفوسنا       .اتالذي ليس فيه نظر احلقيقي    

 وننقي قلوبنا من صدأ اهتمامـات       .لئال تبغض احلسن الروحاين   
 }١٨٧{

 ونرضي اهللا بثبـات     . وال خنضع حركات نفوسنا للجسد     .العامل
 وال نبتعد عن حمبة شريعته مبحبة أعمال اخلطية ونقتين          .إرادته فينا 

 . امسـه  دالة ذوي الوجوه البيضاء باحتمال الضيقات اليت ألجل       
 .وال نضع ذواتنا حتت مالمة نقاوته بإرادتنا مبخالفـة شـريعته          

دينونة حبفظ وصايا السيد العادل وال نـضيع        الونعتق أنفسنا من    
 وجنتهـد أن نـرث مواعيـد اآلب         ،تغربنا من اهللا  بكرت البنوة   

 وال جنعل اهتمامات قلبنـا تتـشبث        ،باحتقارنا األشياء الزائلة  
ب اهلذيذ يف األشياء املوضوعة أمام نظر        وال حن  .بأفكار املرئيات 

 ونطلـب   . وال ترتبط باألشياء اليت البد ستنحل منـها        .أعيننا
 لكي عندما ننحل من هـذا       .رباطات تضبط حواسنا مبحبة اهللا    

  .اجلسد اململوء من اآلالم نسكن يف بلد األفراح



 }١٨٦{

 إذ تنحل من إرادة اجلسد      . فإا تضع على ذاا نري العبودية      .آخر
 وطاملا اهتمت ذا التفتيش     .وختضع للمخلوقات بالتفتيش عنها   

 وإن مل دأ من تفتـيش       .تبقى يف اخلوف لئال متيل إىل الضاللة      
  .ن اخلوفللضاللة ال دأ م

 وال لـذكر   ،احلرية الروحانية ال ختضع لتذكارات هذا العامل      
املخلوقات وال للطياشة بالعناصر وال بفحص تركيبها وال حمبـة          

 وال  . وال ظنون تلك احلكمة    .معرفتها وال حب حكمة األرض    
 بل حرية املسيح احلقيقية هـي ملكـوت         .ختضع لفرح الضاللة  

ن يا أحبائي نطلب ونتـضرع       وحن .السموات املزمع قبوهلا هناك   
  .إىل اهللا أن يأهلنا هلا برمحته وبنعمته يف شركة مسوات اد

لذلك نتقدم إىل الترتيب املمجد الذي هو تـدبري اإلنـسان      
 وبعدم  .الداخلي بأن نبتعد عن االلتصاق بالرذائل اليت يبغضها اهللا        

ترك ضمرينا يف بلد األفكار اليت ليس فيها سكون مـن عنـاد             
 بل لنسكن نفوسنا يف البلد النقي الذي ليس لـسالمه           .باحلر
 وال نترك يف ضمرينا أفكاراً تضمر أموراً بعيدة عن إرادة           .مقاوم
 وال نتـرك فينـا      . ونلتصق مبعرفتنا اهلذيذ مبعرفة سيد الكل      .اهللا

 وحنذر من الرقاد اخلفي     .إمهاالً يعوق حياتنا عن عمل الصاحلات     
 وال نترك وسخ اخلطية يف نفوسنا       .اتالذي ليس فيه نظر احلقيقي    

 وننقي قلوبنا من صدأ اهتمامـات       .لئال تبغض احلسن الروحاين   
 }١٨٧{

 ونرضي اهللا بثبـات     . وال خنضع حركات نفوسنا للجسد     .العامل
 وال نبتعد عن حمبة شريعته مبحبة أعمال اخلطية ونقتين          .إرادته فينا 

 . امسـه  دالة ذوي الوجوه البيضاء باحتمال الضيقات اليت ألجل       
 .وال نضع ذواتنا حتت مالمة نقاوته بإرادتنا مبخالفـة شـريعته          

دينونة حبفظ وصايا السيد العادل وال نـضيع        الونعتق أنفسنا من    
 وجنتهـد أن نـرث مواعيـد اآلب         ،تغربنا من اهللا  بكرت البنوة   

 وال جنعل اهتمامات قلبنـا تتـشبث        ،باحتقارنا األشياء الزائلة  
ب اهلذيذ يف األشياء املوضوعة أمام نظر        وال حن  .بأفكار املرئيات 

 ونطلـب   . وال ترتبط باألشياء اليت البد ستنحل منـها        .أعيننا
 لكي عندما ننحل من هـذا       .رباطات تضبط حواسنا مبحبة اهللا    

  .اجلسد اململوء من اآلالم نسكن يف بلد األفراح



 }١٨٨{

bäyìí@‰bß@í†ÔÜÛ@bšícë@ @
ŠöbàšÛa@Éîº@ÕÏaìí@áîÜÈmL×@æbÈ¶@éÛbÓ@r@ @

  .وجود حمبة اهللا هي اقتناء مملكته
 وصار طريقـاً    .بظهور املسيح ظهرت احملاسن اخلفية املزمعة     

 ومن يرتبط جبـسمه كالعـضو       .للملكوت واستعالناً ألسراره  
   .يشارك آالم صلبه

 بل حيمله العقل    .احلب اإلهلي ال يكون بعالمة بشاشة الوجه      
وجـه بـل حـزن       وأمثاره ليست جة ال    .يف عروقه الروحانية  

 وهو ال يكون بالكالم ألنه ليس حب جسداين يتعبـد           .الضمري
  .إلنسان خارجي

  . اجلسدانياتاحتقاراالهتمام بالروحانيات هو 
  .حمبة احلياة املزمعة هي بغض اجلسد
  .بغض اجلسد هو إبطال شهواته
  . سالح التواضع يشرف حامله.سالح الغضب يؤذي صاحبه
  .بةخدمة البغضاء تبطل طريق احمل

  .احلقد هو نزع الصلح
  .قيام الصاحلات نقض للشرور
  . وتبكيت املبغض يلد العداوة،تبكيت الصديق يلد احلب

  .مرض النفس هو عندما ال تستطيع أن حتمل الصاحلات
 }١٨٩{

  .عافية الضمري عندما يعني اآلخرين
 والنفس املـضطربة ال يطهرهـا       ،العني املتكدرة ال ينقيها النور    

   .احلق
  .داسة جماورة املالئكةعلو الق

  . فتتلقاه أحضان املسامع،الكالم هو مثر الفم
 واألزيل ساكن   ،الضمري ساكن بالسكون وبالكلمة خيدم حركاته     

  .خدم أسراره ) االبن( بالسكون وبالكلمة 
  .)االبن (  واآلب ظهر بكلمته .يظهر الضمري بالكلمة

هر اآلب   ومل يظ  ،العقل خمفي فال يعرف وبالكلمة يظهر للسمع      
  .ظهر للخليقة) االبن (  وبالكلمة .ألنه خمفي

تكلم اآلب  ) االبن  (  وبالكلمة   ،بالكلمة يتكلم العقل مع الناس    
  .مع العامل

 وحركات النفس ال تعرف     ،حواس اجلسد ال ترى األمور اخلفية     
  .السر الروحاين

  . يرسم للخفيات صوراً مادية،اللسان قلم النفس
يس للصوت سلطان خارجـاً عـن        ول ،الصوت حمدود باجلسد  

   .اجلسد
 ألن كل من يسقط من اهللا   ،السقوط عن اهللا هو هالك احلياة     

 وإن كان يظن أن هناك قوات أخرى        .ليس له قوة أخرى حتمله    
 ومثلمـا   .تقبله فليعلم أن قوة اهللا هي احلاملة لتلك القوات أيضاً         



 }١٨٨{

bäyìí@‰bß@í†ÔÜÛ@bšícë@ @
ŠöbàšÛa@Éîº@ÕÏaìí@áîÜÈmL×@æbÈ¶@éÛbÓ@r@ @
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 والنفس املـضطربة ال يطهرهـا       ،العني املتكدرة ال ينقيها النور    

   .احلق
  .داسة جماورة املالئكةعلو الق

  . فتتلقاه أحضان املسامع،الكالم هو مثر الفم
 واألزيل ساكن   ،الضمري ساكن بالسكون وبالكلمة خيدم حركاته     
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 وحركات النفس ال تعرف     ،حواس اجلسد ال ترى األمور اخلفية     
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  . يرسم للخفيات صوراً مادية،اللسان قلم النفس
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   .اجلسد
 ألن كل من يسقط من اهللا   ،السقوط عن اهللا هو هالك احلياة     

 وإن كان يظن أن هناك قوات أخرى        .ليس له قوة أخرى حتمله    
 ومثلمـا   .تقبله فليعلم أن قوة اهللا هي احلاملة لتلك القوات أيضاً         



 }١٩٠{

شرف  ال جتعل القوات جتذبك ب     ابين يا   . يقويهم بقوته  امسهيشاء  
 وأعطاهم من   . ألن سلطان القوات نشأ من قرم من اهللا        .قريب

 ألن نعمته ليست حمدودة لذلك نعمته تشمل مجيـع          .غىن نعمته 
   . وكل القوات ختضع له.القوات

كما تنكشف الوجوه بعضها لبعض هكذا القلـوب مكـشوفة          
  . األفكار الرديئة تنبت عن الغش.لسيد الكل

 الذي كل سـاعة يبكـي       ،طربةاجلسم هو بيت احلركات املض    
  .سكانه عليه

  .)االضطرابات ( اجلسد هو حبر األمواج 
 ، واإلرادة هي النويت املـدبر     ،املعرفة هي سفينة حاملة الصاحلات    

  . هكذا اجلسد ميناء الشرور،ومثلما دأ السفن يف امليناء
  .هي سر العامل اجلديد) اجلهاد ( احلكمة اليت تنتج من األعمال 

  . وبالكالم احلق مظلوم،ل يظهر احلقباألعما
 والكلمة الكاذبة تقف كالزانيـة يف بـاب         ،العمل هو مثرة احلق   

  .الفم
أما األطفال فنحـو     )اجلهاد  ( الكاملون يسرعون حنو األعمال     

  .الكالم
اخلوف املتولد من االستحياء واخلجل من الشرور هـو طريـق           

  .الصاحلات اخلوف الذي من اهللا هو حد الواجبات
  .أوالد أسرار الرجل هم شهود عليه

 }١٩١{

  .مرافقة الصبيان أرض تربي الشهوات
   . كمن يستجدي وجيمع خطايا من األبواب،كثرة الكالم

  .التفريج عن اجلسد خدمة العامل
  .يقظة النفس هي تدبري العامل اجلديد

  .عظمة النفس ضرر اجلسد
  . اجلسداستعباد وحرية النفس .استعباد اجلسد هو حرية النفس
  .النفس الطاهرة هي مسكن اهللا

  .النفس املسجسة هي قفر ميلك فيه الشر
  .حسن النفس هو اهلّم باهللا واهلّم باهللا هو مفتاح باب احلكمة

  . واخلروج منه هو معرفة اهللا.الدخول إىل العامل هو االهتمام به
   .النظر إىل اهللا جيعلك تسود على اآلالم

  .الظنون الكثرية إهالك للحق
  .زاء الذي مصدره غري اهللا يرجع املرضالع

 ألن بضياع املاديات يـضيع      .الفرح الناشيء عن املاديات ينحل    
  .معها فرحها

املراكز املصطحبة بالفخفخة ينشأ عنها حزن عظيم بعد ذلك         
  .عندما تضيع

  . كاألرض للعقاقري تريب األعداء،الشر امللتصق باإلنسان
  .الغش هو عدم احلب

  . فضيحة املعرفةتغيري الكالم هو
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  .الرجل املخاصم يبغضه أصدقاؤه
 وال يكون   . تبطل مع اجلسد باحنالله من العامل      ،مقتنيات اجلسد 

  .هلا بقاء خارجاً عن العامل
  .الِغىن أمواج حبر مضطرب يف قلب قانيه

  . والكالم اهلاديء يبطل الغضب،الكالم الشرير هو أمل الغضب
  .قانع يبطل حركات العامل والضمري ال،والتنعم أصل كل الشرور

  .السلطة الغري مقرونة بعدل هي موت ثان
  . وذكر املضنوكني هو زرع الرمحة،ذكر اهللا هو نور النفس

  .ما يجمع بالظلم يضيع بالعدل
  .ي تربية للشرهحمبة املقتنيات 

  .الشره هوة هالك للنفس
  .اهلرب من الغضب هو بلد السالم
  .جرد من حمبة احلياة اجلديدةاالهتمام باحلياة الزمنية هو الت
  .االهتمام بالعامل بعد عن اهللا

  .مفاوضة األمور العاملية تعويق احلكمة
  .األشياء العاملية للنفس كالرباط للطري

  . باألرضيات كالفخ للصيداالهتمام
  . كاملاء بالنسبة للنار،الصوم بالنسبة للشهوات

  .القراءة حبكمة هي أم املعرفة
  . الكذب باحلقيقةاحللفان الدائم هو

 }١٩٣{

  .الكالم اخلايل من احللفان هو اململوء حقاً
  .مسك سرية اآلخرين هو تتويه النفس

  .السؤال عن األخبار ختبيط الضمري
  .تصديق كل الظنون هو البعد عن احلق

  .اإلميان باهللا هو مدخل احلياة
  . كل املعارفاإلميان باهللا هو حد

  .احلياة اليت بال فساد هي معرفة احلق
  .املوت احلقيقي هو أن يكون اإلنسان عدمي املعرفة

  .الضاللة هي اجلحيم الثاين
  . للهالكواالثنان .احلسد هو شبيه باملوت

  .الصرب لإلنسان هو سفينة حياته
  .طول الروح هو طبيب قانيه

  .الغرية للضمري شبه العث للثوب
  .الغضب يف القلب كالدود يف اخلشب

  .االستعجال هو أمل اجلهالة
  .هلاديء املتعقل يف أفعاله كمن يصوب حنو اهلدف يف النورا

  .التأديب للضمري كاللجام للتوحش
  .عمال املرذولةبغض التأديب نتيجة األ

  .ال تستعجل يف شيء إال يف الطاعة هللا
  .مرافقة اجلّهال يؤدي إىل التشبه م
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 }١٩٤{

 واململوء من الـشكوك     ،املتكلم بالسالم يشبه املسيح يف خدمته     
  .يهوذا الذي أسلم ربنايشبه 

  .الذي دائماً خيطيء يف اخلفاء حيتقر اهللا
  .الذي يعد بشيء ال يقدر عليه يفسح مكاناً للضجر
  .حمب الفقراء يكون كمن له شفيع يف بيت احلاكم
  .من يفتح بابه للمعوزين ميسك يف يده مفتاح باب اهللا

  .رض الذين يسألونه يكافئه سيد الكليقمن 
  .عامل هو مرض النفساالهتمام بال

  . هكذا األشياء اجلسدية تضنك النفس،كاحلمة للجسم
  . توصل إىل املوت،كل اهلموم اليت ال توصل إىل اهللا

  .وكل أمر يشغل اإلنسان عن اهلّم باهللا عالمة اخلسارة
  . كل األفكاراحتقارعظم االهتمام باهللا يولد 

  . اآلالمالنفس السائد فيها اهلّم باهللا ختضع هلا مجيع
  .الذي ينظر إىل العامل كأنه زائل ال ميرض ضمريه

  . بالشهوة يثري املتاعب يف القلباالهتمام
  .التدبري النقي كامليناء للنفس

  .إذا أردت أن تؤهل هللا فكن غريباً عن العامل
  .إن كنت حمباً للملك فطأطيء رأسك أمام كل أحد

  . املال، وعند الناس. احلق يغلب،عند اهللا
  .ر إىل امليت خري من النظر إىل اللعبالنظ

 }١٩٥{

  . ورؤية اللعب باب الشهوات،رؤية امليت معلمة احتقار طبيعتنا
  .صوت النحيب خري من صوت املزمار

  . وأصوات الغناء طرق العامل،النحيب هو باب التوبة
  .أطلب احلزن على امليت خري من التنعم يف الوليمة

 والتنعم باملـأكوالت    ،احلزن على امليت هو االزدراء بكل شيء      
  .يريب اآلالم

  .الرب املخفي متجيد لسيد الكل
  .االفتخار بالصاحلات كاللص للذخرية

  .الصالة الطاهرة قربان هللا
  . خمالفة شريعة خالقه، اإلنساناحتقار

  .تكرمي الكهنة مكافأته من عند اهللا
  .املدبر املتيقظ كالسور لرعيته

  .اهلم باهللا هو شهوة حمبته
  . ومعرفتهم تطفيء احلكمة،ع اجلّهال يستوجب املالمةاجللوس م

  .مرافقة احلكماء مرشدة للضمري
  .التعود على حمادثة الفوضويني فساد للنفس

 والكالم املوثوق به بني اململـوئني       ،بني احملاربني ينبغي السكوت   
  .من احلب

   .من الرجل الشرير ينبغي أال تقبل شيئاً ولو كان صاحلاً
  . أن تقبل كل شيء ولو قاسيت منه األتعابمن احملب ينبغي
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 }١٩٦

  . الضيقات مع الصاحلني خري من التنعم مع األشراراحتمال
  . التكرمي هو تغصب دائمانتظار

  .حمبة اد هي ضنك طويل
  .حمبة التسلط متعبة للضمري

  .ضمري ال مييل إىل اهللا ال حدود لطرقه
 حنوه كـل    النفس اليت ال ختتلج فيها حمبة اهللا هي هدف تصوب         

  .الشرور
  .ذكر املوت هو مذكر بالصاحلات

  .تذكر خروجنا من العامل مسكّن للشرور
  .رداءة العني صدأ للمعرفة
  .ترس النفس حمبة الناس

  .احلب التام هو رباط حقوي الضمري
  .الكالم ِقبال السلطان ينبوع الضيقات

بح  لئال من أجل ر    .ال تقوم ِقبال الرئيس ولو كان حاكماً عادالً       
  .عدالة أمر واحد تفقد أموراً كثرية

 وقيامته  ، وصلبه حد عامل اجلسد    ،تدبري املسيح سر العامل اجلديد    
  .عظمة إنساننا الروحاين

ـ  ،ار إنساننا احلقيقي هو كشف األسرار       ظـالم عـدم     ه وليل
  .املعرفة

  .التيقظ بالروحانيات هو ار عاملنا اجلديد
 }١٩٧

  . الضمريانقسامرغبات اإلرادة 
يف كل شيء يتلـف احملبـة       ) إرادته  (  يريد أن يقيم هواه      الذي

   .مبقاومته
يف كل شيء لئال    ) وحتقق رغباتك   ( ال ترغب أن تقيم هواك      

  .يبغضك الناس
  . احملتقر من الناس مكرم عند اهللا،احملب يشبه اهللا

  .املبتعد عن أمور العامل يتفاضل شأنه عند سيد الكل
  .اهللا يحتقر بني الناسمن يريد أن يرتفع قدره أمام 
  .اهلرب من التكرمي هو متجيد هللا

  . والضمري خيدم اهللا،الفم خيدم العامل
  . والضمري يشهد أمام اهللا،الكالم يشهد للناس

  .اإلميان باهللا هو طلب بشارته
  .املال عند الناس إله ثاِن

  . العامل والتجرد دليل زوالهاحتقارالنسك هو عالمة 
ضـطرابات احلـروب إبطـال      ا و ، العامل بكثرة امللوك يضطرب  

  .لألمن
 وإنسان له تدبري واحد يعيش      ،بيت فيه رؤساء كثريون خيرب    

  .يف أمن
  .بكثرة املدبرين ينشأ االنقسام

  . وكثرة الرئاسات رديئة،عبادة آهلة كثرية إمث
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 }١٩٨{

 كثرية والتدبري الواحـد أمـن       انقساماتالتدابري الكثرية تنشيء    
  .دائم

  . هكذا يليق باإلنسان تدبري واحد،ه واحدكما جيب السجود إلل
 واحملبـة والـسالم أسـلحة       ،احلسد والغضب أسلحة الشيطان   

  .املسيح
  .الضمري اململوء بالشرور حيتقر مجيع الوصايا

  . واملمتليء حسداً عبد للمجد الباطل،احلسد مثرة اد الباطل
 ومن يندم علـى     ،من يندم على ما عمل من صالح يضيع أجره        

  .ية جيد حياةخط
  . والفم يطهر ما يف الضمري،احلب يلد الدالة

  .الوجه يدل على ما يف ضمري القلب ومرآة النفس املعرفة
  . وباملعرفة األسرار،باملرآة ننظر األعضاء

  .التوبة هي حد اخلطية وهي مبدأ طريق امللكوت
   .النظر إىل حسن األجساد هو التعبد للرذائل

  .وتزيني اجلسد هو طُعم الصياد ،الوجه اجلميل فخ خفي
  . والضحك الكثري يفضح النفس،شهوة العني تثمر الزىن

  .تقطيب الوجه بإفراز يولد العفة
  . الوجه أفضل من تقطيب الغضبانشراح

 واهلّم بالـصالح طريـق      .اهلّم باملؤذيات والد الذنوب الكثرية    
  .احلياة

 }١٩٩{

  . وهو ضد مفاوضة العامل،السكون طريق احلكمة
  .م ضد مفاوضة اهللالكال

  . والكالم الكثري ال يصلح حمليب اهللا،السكون ال يصلح حمليب العامل
  .التعامل مع العامل يكون بالكالم والسمع

  .واملفاوضة مع اهللا تقتىن بالسكون
 وكثرة الكالم تضيع ما مجعه      ،السكون جيمع الضمري من الطياشة    

  .الضمري
  . يقنع مبا عنده غين واملسكني الذي،الغين الذي يشحذ فقري

 والذي يستعمل أشـياء     ،اإلنسان احملتاج ألشياء كثرية جسداين    
  .قليلة نفساين والذي ال حيتاج إىل أشياء خارجاً عنه روحاين

  .موت اإلنسان الداخلي هو رقاد عن الصالح
  . اإلنسان اخلارجي مع الداخلي مضادة للحقاتفاق

هللا أو مـن أجـل       من أجل ا   :دواعيفعل الناس الصالح لثالثة     
متجيده أو من أجل رحبه والصالح الذي من أجل اهللا سعادته يف            

  .اهللا فقط
  .كل ما هو ضد احملبة بعد عن اهللا

  .ذكر اهللا يطرد كل الشرور
  .الفرح باهللا غري حمدود والعزاء باهللا ال خيضع للزمن

 انقبـاض  والتأمـل يف اهللا      ،التفرس يف الناس اضطراب الضمري    
  .الضمري
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 }٢٠٠{

 لئال جيـدك    .عمل مع سيد الكل من أجل موهبة يعطيها لك        ال ت 
  .حمباً ملقتنياته وبعيداً عن حب شخصه

 ألنك عندما تنـال     .تأمل يف اهللا وحده لتعرف العامل اجلديد      
 . سيبتلع بالدهش يف اهللا    اهتمامكاملواعيد سوف ال تم ا ألن       

عدنا ولكن يف هذه احلياة احلاضرة جيب أن ننتظر املواعيد اليت و          
  .اهللا ا حىت حنتقر األمور املرئية

  

 }٢٠١{

laì¦aë@ÞaûÛa@òÔíŠ@óÜÇ@Šàîß@ @

   من دعاك ملخافة اهللا ؟:قال املعلم للسائل 
  . اهللا:قال السائل 
  ؟ فلماذا تتغافل عن خمافته، إن كان اهللا قد دعاك:قال املعلم 

 .فمخافة اهللا تعلمنا أن يكمل اإلنسان وصـايا اهللا        
وهوذا ال يوجد فيك شيء من إرادتـه مـع أنـك مل             

 ولكن هذه ليست معرفـة اهللا       .األصنامتستبدله بعبادة   
 فإن  ، فاإلنسان يعرف اهللا ولكن يغضبه بأعماله      .التامة

 ينطبق عليـك    ،تقدمت للسجود هللا وأغضبته بأعمالك    
 :١رؤ   " ( عرفوا اهللا ومل يعبدوه كإلـه     " قول الرسول   

 .ألن الذين خيافون اهللا هم الذين حيفظون وصاياه        ) ٢١
واحد وبعـد ذلـك رجعـوا        آمنوا باهللا ال   نوأما الذي 

  .فأغضبوه بأعماهلم فإنه يغضب على هؤالء باألكثر
فإن كنت تريد أن تتعلم خمافة اهللا وكيفيـة حبـه           

 فإين ال أجحد موهبته وأتغافل عن أسئلتك بل         .واقتنائه
  .أعرف مرمى أسئلتك وأجيبك عنها

   أريد أن أعرف أوالً ما هو احلب ؟:السائل 



 }٢٠٠{
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 }٢٠٢{

 .)شخـصاً   (  وليس احلب أقنوماً     .ده احلب هو اهللا وح    :املعلم  
 واحلب  . ملا يتجه حنوه فاحلب الروحاين هو اهللا       مساًابل  

   .البشري هو اإلنسان
  قتىن احلب ؟وكيف ي: السائل 

 وكما أن احلب    .قتىن احلب باملفاوضة معه واهلّم خبرياته      ي :املعلم  
البشري ينشأ عن نظر الوجـوه ومفاوضـة الكـالم          

اهلبات ومن جمموع هـذه يكمـل       واملصاحبة وإعطاء   
 هكذا حب اهللا يكمل باملفاوضة معه وبأن يهتم         .احلب

  .اإلنسان بالصاحلات
 وهـو   .اإلميان هو أن يؤمن اإلنسان بوجود اهللا      

يعطي األجر للذين يطلبونه فإن طلبوه بتفتيش فهـذا         
 فإنه  .ليس إميان ألن من يؤمن ال حاجة له إىل التفتيش         

    ق املواعيد بدون أن يراها     يؤمن بدون أن يفحص ويصد
  . )١ :١١عب ( 

   ما هو احلق ؟:السائل 
 ألن ما يتجزأ    . أمر مل يخلق ومل يصنع وهو واحد ال يتجزأ         :املعلم  

 وكله  . ألن احلق تام وكامل وال ميكن تقسيمه       .ليس حق 
 ، وإن ظن البعض أنه يتجزأ يف قلوب الفاحصني عنه         .سالم

بل عن عدم إدراكهـم     فهذا ناشيء ليس عن تقسيمهم له       
  . وألم مل يدركوه ظنوا أنه متجزيء.إياه

 }٢٠٣{

   ما هو التواضع ؟:السائل 
  . ضمري ال يتعظم يف نفسه:املعلم 

   ومباذا يكمل االتضاع ؟:السائل 
  . يكمل بأن ال يظن الضمري يف نفسه أنه حكيم:املعلم 

   ما هي زينته ؟:السائل 
 ويتحقق أنه أنقص من     ،هعندما يفكر أن ليس أحد أرذل من      :املعلم  

  .اجلميع
   ومباذا يقتىن ؟:السائل 
  ....... بتذكر زوال كل شيء:املعلم 

   ما هو القلب والذهن والضمري ؟:السائل 
  . هي حواس داخلية:املعلم 

   وملاذا هلا أمساء خمتلفة مع أن العقل واحد ؟:السائل 
لعينني كما أن اجلسد واحد ويتكون من أعضاء خمتلفة كـا         : املعلم  

اخل العني من أجل النظر واألذن من أجـل         ..... .واألذنني
 فالقلـب   .السمع هكذا أيضاً للعقل أمساء لوظائف خمتلفة      

 لالهتمامـات  والضمري ضابط    .ضابط للحواس الداخلية  
  . والذهن من أجل التمييز بينها،اخلارجة منه

   ما هو القلب احلكيم ؟:السائل 
   .ويعبده كإله ، هو الذي يعرف اهللا:املعلم 

   من هو الوديع ؟:السائل 



 }٢٠٢{

 .)شخـصاً   (  وليس احلب أقنوماً     .ده احلب هو اهللا وح    :املعلم  
 واحلب  . ملا يتجه حنوه فاحلب الروحاين هو اهللا       مساًابل  

   .البشري هو اإلنسان
  قتىن احلب ؟وكيف ي: السائل 

 وكما أن احلب    .قتىن احلب باملفاوضة معه واهلّم خبرياته      ي :املعلم  
البشري ينشأ عن نظر الوجـوه ومفاوضـة الكـالم          

اهلبات ومن جمموع هـذه يكمـل       واملصاحبة وإعطاء   
 هكذا حب اهللا يكمل باملفاوضة معه وبأن يهتم         .احلب

  .اإلنسان بالصاحلات
 وهـو   .اإلميان هو أن يؤمن اإلنسان بوجود اهللا      

يعطي األجر للذين يطلبونه فإن طلبوه بتفتيش فهـذا         
 فإنه  .ليس إميان ألن من يؤمن ال حاجة له إىل التفتيش         

    ق املواعيد بدون أن يراها     يؤمن بدون أن يفحص ويصد
  . )١ :١١عب ( 

   ما هو احلق ؟:السائل 
 ألن ما يتجزأ    . أمر مل يخلق ومل يصنع وهو واحد ال يتجزأ         :املعلم  

 وكله  . ألن احلق تام وكامل وال ميكن تقسيمه       .ليس حق 
 ، وإن ظن البعض أنه يتجزأ يف قلوب الفاحصني عنه         .سالم

بل عن عدم إدراكهـم     فهذا ناشيء ليس عن تقسيمهم له       
  . وألم مل يدركوه ظنوا أنه متجزيء.إياه

 }٢٠٣{

   ما هو التواضع ؟:السائل 
  . ضمري ال يتعظم يف نفسه:املعلم 

   ومباذا يكمل االتضاع ؟:السائل 
  . يكمل بأن ال يظن الضمري يف نفسه أنه حكيم:املعلم 

   ما هي زينته ؟:السائل 
 ويتحقق أنه أنقص من     ،هعندما يفكر أن ليس أحد أرذل من      :املعلم  

  .اجلميع
   ومباذا يقتىن ؟:السائل 
  ....... بتذكر زوال كل شيء:املعلم 

   ما هو القلب والذهن والضمري ؟:السائل 
  . هي حواس داخلية:املعلم 

   وملاذا هلا أمساء خمتلفة مع أن العقل واحد ؟:السائل 
لعينني كما أن اجلسد واحد ويتكون من أعضاء خمتلفة كـا         : املعلم  

اخل العني من أجل النظر واألذن من أجـل         ..... .واألذنني
 فالقلـب   .السمع هكذا أيضاً للعقل أمساء لوظائف خمتلفة      

 لالهتمامـات  والضمري ضابط    .ضابط للحواس الداخلية  
  . والذهن من أجل التمييز بينها،اخلارجة منه

   ما هو القلب احلكيم ؟:السائل 
   .ويعبده كإله ، هو الذي يعرف اهللا:املعلم 

   من هو الوديع ؟:السائل 



 }٢٠٤{

  . الغري متعوج بالشرور:املعلم 
   مىت يكون اإلنسان بغري لوم ؟ :السائل 
  . إذا كانت مجيع تصرفاته أمام اهللا:املعلم 

   من ذا الذي يشبه سالمه سالم سيدنا ؟:السائل 
 ويراضي مـن حينـق      . هو الذي يصاحل من غضب عليه      :املعلم  

 . ابن اهللا الذي طلب الصلح للغاضبني عليـه         مثل .عليه
  .وصاحل الغاضبني مع أبيه

   من هو العادل ؟:السائل 
 فإن كان عادالً فإنه حيكم      . هو الذي يدين عيوب نفسه     :املعلم  

  .على نفسه باحلكم الذي حيكم به على اآلخرين
   مباذا حنن صورة اهللا ؟:السائل 
 .طنا به على املخلوقـات     بالسلطان الذي أعطاه لنا وسل     :املعلم  

نعمل اإلنسان على صـورتنا كـشبهنا       " كما قال اهللا    
  ". .فيتسلطون على مسك البحر وعلى طـري الـسماء        

   )٢٦ : ١تك ( 
   فيما نشبه اهللا ؟:السائل 
  . بالرمحة والنعمة:املعلم 

   بأي شيء يتشبه الناس بالشيطان ؟:السائل 
  .خرين إذا عملوا الشرور ومل يرمحوا اآل:املعلم 

   ما هي دالة حمب اهللا ؟:السائل 
 }٢٠٥{

 . دالته أن األمر الذي يطلبه يصعد أمام اهللا قبل أن يقوله           :ملعلم  ا
  .واهللا يستجيبه له مثل إيليا النيب

   ما هي طاعة اهللا ؟ :السائل 
 ويتخلى عن حياته .ه اإلنسان إىل حد املوت    طيع هي أن ي   :املعلم  

   .وينبذها من أجل حمبة اهللا
   ما هو كمال الضمائر اليت حتب اهللا ؟ :السائل
 . أا غري حمتاجة للتفكري يف شيء حىت وال يف أعمال اهللا           :املعلم  

فهي تدهش وتتعجب تعجباً ليس فيه طياشة ألي ناحية         
 ألن الذي مل يكمل يف حب اهللا هو املفتقر    .من النواحي 

 لكـي مـن     .إىل أن يتفكر يف أعماله واملواعيد العتيدة      
 ألن من   .ذه األمور ينمو ضمريه يف حب اهللا      اهتمامه  

  .كمل باحلب ال يهتم ضمريه يف شيء إال باهللا
ملاذا يوجد من يبغض اإلنسان الساكت عـن حمادثـة          : السائل  

  الناس ؟
 ألن احلاسدين حيسدونه على سـكوته وهكـذا قـال           :املعلم  

 ألنـه   ،وبخ انتهر عظ بكل أنـاة وتعلـيم       " الرسول  
 يت  ٢ " ( تملون فيه التعليم الصحيح   سيكون وقت ال حي   

ألن كل إنسان تكون له أشياء كثرية أكثر من          ) ٢ : ٤
 والذي حيـسد يف مقـدوره أال        .رفاقه حيسدونه عليها  

 .حيسد عندما ال يهتم بعظمة شيء ما سوى حـب اهللا          



 }٢٠٤{

  . الغري متعوج بالشرور:املعلم 
   مىت يكون اإلنسان بغري لوم ؟ :السائل 
  . إذا كانت مجيع تصرفاته أمام اهللا:املعلم 

   من ذا الذي يشبه سالمه سالم سيدنا ؟:السائل 
 ويراضي مـن حينـق      . هو الذي يصاحل من غضب عليه      :املعلم  

 . ابن اهللا الذي طلب الصلح للغاضبني عليـه         مثل .عليه
  .وصاحل الغاضبني مع أبيه

   من هو العادل ؟:السائل 
 فإن كان عادالً فإنه حيكم      . هو الذي يدين عيوب نفسه     :املعلم  

  .على نفسه باحلكم الذي حيكم به على اآلخرين
   مباذا حنن صورة اهللا ؟:السائل 
 .طنا به على املخلوقـات     بالسلطان الذي أعطاه لنا وسل     :املعلم  

نعمل اإلنسان على صـورتنا كـشبهنا       " كما قال اهللا    
  ". .فيتسلطون على مسك البحر وعلى طـري الـسماء        

   )٢٦ : ١تك ( 
   فيما نشبه اهللا ؟:السائل 
  . بالرمحة والنعمة:املعلم 

   بأي شيء يتشبه الناس بالشيطان ؟:السائل 
  .خرين إذا عملوا الشرور ومل يرمحوا اآل:املعلم 

   ما هي دالة حمب اهللا ؟:السائل 
 }٢٠٥{

 . دالته أن األمر الذي يطلبه يصعد أمام اهللا قبل أن يقوله           :ملعلم  ا
  .واهللا يستجيبه له مثل إيليا النيب

   ما هي طاعة اهللا ؟ :السائل 
 ويتخلى عن حياته .ه اإلنسان إىل حد املوت    طيع هي أن ي   :املعلم  

   .وينبذها من أجل حمبة اهللا
   ما هو كمال الضمائر اليت حتب اهللا ؟ :السائل
 . أا غري حمتاجة للتفكري يف شيء حىت وال يف أعمال اهللا           :املعلم  

فهي تدهش وتتعجب تعجباً ليس فيه طياشة ألي ناحية         
 ألن الذي مل يكمل يف حب اهللا هو املفتقر    .من النواحي 

 لكـي مـن     .إىل أن يتفكر يف أعماله واملواعيد العتيدة      
 ألن من   .ذه األمور ينمو ضمريه يف حب اهللا      اهتمامه  

  .كمل باحلب ال يهتم ضمريه يف شيء إال باهللا
ملاذا يوجد من يبغض اإلنسان الساكت عـن حمادثـة          : السائل  

  الناس ؟
 ألن احلاسدين حيسدونه على سـكوته وهكـذا قـال           :املعلم  

 ألنـه   ،وبخ انتهر عظ بكل أنـاة وتعلـيم       " الرسول  
 يت  ٢ " ( تملون فيه التعليم الصحيح   سيكون وقت ال حي   

ألن كل إنسان تكون له أشياء كثرية أكثر من          ) ٢ : ٤
 والذي حيـسد يف مقـدوره أال        .رفاقه حيسدونه عليها  

 .حيسد عندما ال يهتم بعظمة شيء ما سوى حـب اهللا          



 }٢٠٦{

فال حتسد لئال تتعذب باحلسد ألن عربـون اجلحـيم          
قـدار  عندك هو حسدك فإن كان يعذبك هنا ـذا امل         

  !!فكم يكون مقدار عذابه هناك
   وما هي حدود احلسد ؟:السائل 
  . حده أنه ال يقدر أن يسمع مديح إنسان:املعلم 

   وما هو سبب احلسد ؟:السائل 
  . من افتخار اد الباطل:املعلم 

   وكيف نعرف مقدار شره ؟:السائل 
  . ألن حسد الصالبني رفعه على اخلشبة. من صلب سيدنا:املعلم 

   وما نصيب احلسد ؟:السائل 
  . هو نصيب الشيطان:املعلم 

  ؟ع احلاسد والغضوب أن يضبط السكونهل يستطي: السائل 
  . ال:املعلم 

   ملاذا ؟:السائل 
 ألن احلسد كالبحر والغضب والـسخط كـاألمواج         :املعلم  

 هكذا  .تضطرب فيه وكما أن البحر ال يهدأ من أمواجه        
  .الناسال يهدأ احلسود عن أن يؤذي 

   من الذي يسلك كمرضاة اهللا ؟:السائل 
 ألنه  . الذي يسلك كمرضاة الناس ال ميكن أن يرضي اهللا         :املعلم  

ال ميكن إلنسان أن يرضي اهللا ويكون مقبوالً من كل           
 }٢٠٧{

ألن بعض الناس يرون احلـسنات       ) ٢٦ :٦لو  ( أحد  
  .سيئات وأمور غري حسنة يقبلها اآلخرون

   ؟اإلمثب من هو املسروق :السائل 
  . هو الذي يفكر بالشر يف اآلخرين:املعلم 

   ملاذا يسهل الغضب ويصعب األمن ؟:السائل 
 ولو كان فيهم ذلك احلب      .ألن الناس ال حيبون حق اهللا     : املعلم  

  .حلل األمن بينهم بسهولة ولصعب وجود الغضب
 هل يليق باإلنسان أن يطلب رتبة وسـلطان لتقـومي           :السائل  

   الشرور ؟املعوجني وتبطيل
  . ال:املعلم 

   وملاذا ؟:السائل 
 إذا كان اإلنسان الغري حائز على رتبة وسلطان يطمـع           :املعلم  

 فكـم بـاحلري     .ضمريه يف درجة أعلى منه ويتشامخ     
 فإن كان يف حقارته مل يقنت       .يتشامخ ضمريه إذا تسلط   

وبينما !! التواضع فهل يقدر أن يكمل احلق يف عظمته         
للعظمة كان يطيش االفتخـار يف      مل يكن لديه سبب     

 إن  .لالفتخار فكم باحلري يكون إذا نال سبباً        .ضمريه
كنت تشتهي فضيلة االتضاع فال تطلـب درجـات         

 وإذا مل يكن فيك افتخار فال تشتهي الكهنوت         .الرعاية
 بل حب أن تكون من      .ألن اهللا يعتين بشعبه أكثر منك     



 }٢٠٦{

فال حتسد لئال تتعذب باحلسد ألن عربـون اجلحـيم          
قـدار  عندك هو حسدك فإن كان يعذبك هنا ـذا امل         

  !!فكم يكون مقدار عذابه هناك
   وما هي حدود احلسد ؟:السائل 
  . حده أنه ال يقدر أن يسمع مديح إنسان:املعلم 

   وما هو سبب احلسد ؟:السائل 
  . من افتخار اد الباطل:املعلم 

   وكيف نعرف مقدار شره ؟:السائل 
  . ألن حسد الصالبني رفعه على اخلشبة. من صلب سيدنا:املعلم 

   وما نصيب احلسد ؟:السائل 
  . هو نصيب الشيطان:املعلم 

  ؟ع احلاسد والغضوب أن يضبط السكونهل يستطي: السائل 
  . ال:املعلم 

   ملاذا ؟:السائل 
 ألن احلسد كالبحر والغضب والـسخط كـاألمواج         :املعلم  

 هكذا  .تضطرب فيه وكما أن البحر ال يهدأ من أمواجه        
  .الناسال يهدأ احلسود عن أن يؤذي 

   من الذي يسلك كمرضاة اهللا ؟:السائل 
 ألنه  . الذي يسلك كمرضاة الناس ال ميكن أن يرضي اهللا         :املعلم  

ال ميكن إلنسان أن يرضي اهللا ويكون مقبوالً من كل           
 }٢٠٧{

ألن بعض الناس يرون احلـسنات       ) ٢٦ :٦لو  ( أحد  
  .سيئات وأمور غري حسنة يقبلها اآلخرون

   ؟اإلمثب من هو املسروق :السائل 
  . هو الذي يفكر بالشر يف اآلخرين:املعلم 

   ملاذا يسهل الغضب ويصعب األمن ؟:السائل 
 ولو كان فيهم ذلك احلب      .ألن الناس ال حيبون حق اهللا     : املعلم  

  .حلل األمن بينهم بسهولة ولصعب وجود الغضب
 هل يليق باإلنسان أن يطلب رتبة وسـلطان لتقـومي           :السائل  

   الشرور ؟املعوجني وتبطيل
  . ال:املعلم 

   وملاذا ؟:السائل 
 إذا كان اإلنسان الغري حائز على رتبة وسلطان يطمـع           :املعلم  

 فكـم بـاحلري     .ضمريه يف درجة أعلى منه ويتشامخ     
 فإن كان يف حقارته مل يقنت       .يتشامخ ضمريه إذا تسلط   

وبينما !! التواضع فهل يقدر أن يكمل احلق يف عظمته         
للعظمة كان يطيش االفتخـار يف      مل يكن لديه سبب     

 إن  .لالفتخار فكم باحلري يكون إذا نال سبباً        .ضمريه
كنت تشتهي فضيلة االتضاع فال تطلـب درجـات         

 وإذا مل يكن فيك افتخار فال تشتهي الكهنوت         .الرعاية
 بل حب أن تكون من      .ألن اهللا يعتين بشعبه أكثر منك     



 }٢٠٨{

 يطلـب دم     ال راعياً  . وخروفاً يف رعية املسيح    ،العامة
 وال  . أذكر املوت وآخرة كل واحـد      .رعيته من يديه  
نظر أنك مهما كنت اليوم مكرماً      أو .تشتهي التسلط 

بالعظمة فغداً ستكون مثل سائر النـاس حمبوسـاً يف          
 ارع نفسك يف مرج املسيح وال تطيش خارجـاً          .القرب

 . لئال بطياشتك يصادفك ذئب ويكـسرك      .عن مرعاه 
 فكيف تقدر أن تـربح      .ك بعد فإن كنت مل تقتين نفس    

 إن كنت يف الوقت الذي مل يكن عليك         .نفوساً كثرية 
 فكيف تقدر أن ختلص     .فيه أثقال ألوف مل حتيي ذاتك     

احبث أوالً عن حياة     .شعباً كبرياً من شرور هذا العامل     
نفسك ومجع ضمريك لكي تؤهل للحيـاة يف اليـوم          

  .األخري الذي يفتقر فيه كل واحد للنعمة
   ملاذا يتحري اإلنسان بالظنون ؟ :السائل
   ألنه يطيش بعيداً عن االهتمام باهللا ؟:املعلم 

   وماذا حيوجه إىل هذه الطياشة ؟:السائل 
 افتخار اد الباطل هو الذي جيذبـه إىل حمبـة العـامل             :املعلم  

  .فيتحري
   وكيف ميكنه أن ال يتحري ؟:السائل 
  . إذا جعل مهه يف اهللا:املعلم 

 }٢٠٩{

 وماذا يقنع الضمري أن يترك هم هذا العامل ليهتم بالعامل           :السائل  
  املزمع ؟

 ومعرفته أن هذا العامل     ، دينونة اهللا هي اليت تقدر أن تقنعه       :املعلم  
سينحل وعندما يفكر يف دينونة اهللا حينئذ ميتنـع عـن        

  . وينحصر ضمريه ويهتم باهللا ويسىب حببه،شرور كثرية
  سان العادات السيئة ؟ ملاذا ال يترك اإلن:السائل 
 ألنه أحبها فلهذا ال يبعد عنها سريعاً ألنه ما زال مييـل             :املعلم  

 وفكر يقنعه أن يبعد عنها وفكر آخر جيذبه         .إىل حمبتها 
 وألنـه   ، والفكران يضاد كل منهما اآلخر أمامه      .إليها

 فهـو   ،تعود على عادات منحلة اليت هي راحة اجلسد       
 وخيـضع   ،حلب اجلسداين يرجح كفة الفكر املائل إىل ا     
 ألن كفة الفكر الـصاحل      ،الضمري للفكر الذي رجحه   

 وعندما يريد أن يترك العادات الرديئة جتذبـه         ،خفت
 أن ينقص   ئ وبعناء كثري وتعب يبتد    ،ثانية ألنه رجحها  

 وإن مل يبدأ أن يـرجح       ،من األفكار املنحلة اليت اقتناها    
 وعندما  ،كفة األفكار الصاحلة ال يقدر أن يغلب عاداته       

يذكر اإلنسان دينونة اهللا وحيزن على سـريته وتـدبري          
 ولو كـان    ،حياته ويعطي الويل لنفسه لعاداته املنحلة     

يهتم بذلك دائماً الحتقر العادات يف عينيه ولـتخلص         
  .منها بسهولة



 }٢٠٨{

 يطلـب دم     ال راعياً  . وخروفاً يف رعية املسيح    ،العامة
 وال  . أذكر املوت وآخرة كل واحـد      .رعيته من يديه  
نظر أنك مهما كنت اليوم مكرماً      أو .تشتهي التسلط 

بالعظمة فغداً ستكون مثل سائر النـاس حمبوسـاً يف          
 ارع نفسك يف مرج املسيح وال تطيش خارجـاً          .القرب

 . لئال بطياشتك يصادفك ذئب ويكـسرك      .عن مرعاه 
 فكيف تقدر أن تـربح      .ك بعد فإن كنت مل تقتين نفس    

 إن كنت يف الوقت الذي مل يكن عليك         .نفوساً كثرية 
 فكيف تقدر أن ختلص     .فيه أثقال ألوف مل حتيي ذاتك     

احبث أوالً عن حياة     .شعباً كبرياً من شرور هذا العامل     
نفسك ومجع ضمريك لكي تؤهل للحيـاة يف اليـوم          

  .األخري الذي يفتقر فيه كل واحد للنعمة
   ملاذا يتحري اإلنسان بالظنون ؟ :السائل
   ألنه يطيش بعيداً عن االهتمام باهللا ؟:املعلم 

   وماذا حيوجه إىل هذه الطياشة ؟:السائل 
 افتخار اد الباطل هو الذي جيذبـه إىل حمبـة العـامل             :املعلم  

  .فيتحري
   وكيف ميكنه أن ال يتحري ؟:السائل 
  . إذا جعل مهه يف اهللا:املعلم 

 }٢٠٩{

 وماذا يقنع الضمري أن يترك هم هذا العامل ليهتم بالعامل           :السائل  
  املزمع ؟

 ومعرفته أن هذا العامل     ، دينونة اهللا هي اليت تقدر أن تقنعه       :املعلم  
سينحل وعندما يفكر يف دينونة اهللا حينئذ ميتنـع عـن        

  . وينحصر ضمريه ويهتم باهللا ويسىب حببه،شرور كثرية
  سان العادات السيئة ؟ ملاذا ال يترك اإلن:السائل 
 ألنه أحبها فلهذا ال يبعد عنها سريعاً ألنه ما زال مييـل             :املعلم  

 وفكر يقنعه أن يبعد عنها وفكر آخر جيذبه         .إىل حمبتها 
 وألنـه   ، والفكران يضاد كل منهما اآلخر أمامه      .إليها

 فهـو   ،تعود على عادات منحلة اليت هي راحة اجلسد       
 وخيـضع   ،حلب اجلسداين يرجح كفة الفكر املائل إىل ا     
 ألن كفة الفكر الـصاحل      ،الضمري للفكر الذي رجحه   

 وعندما يريد أن يترك العادات الرديئة جتذبـه         ،خفت
 أن ينقص   ئ وبعناء كثري وتعب يبتد    ،ثانية ألنه رجحها  

 وإن مل يبدأ أن يـرجح       ،من األفكار املنحلة اليت اقتناها    
 وعندما  ،كفة األفكار الصاحلة ال يقدر أن يغلب عاداته       

يذكر اإلنسان دينونة اهللا وحيزن على سـريته وتـدبري          
 ولو كـان    ،حياته ويعطي الويل لنفسه لعاداته املنحلة     

يهتم بذلك دائماً الحتقر العادات يف عينيه ولـتخلص         
  .منها بسهولة



 }٢١٠{

  من هو الوقح ؟: السائل 
هو الذي يغضب اهللا يف كل وقت وجيسر على دينونـة            : املعلم

  . وال خياف من دينونته،يستحي من اهللا وال ،اهللا
   من هو الكامل يف املعرفة ؟:السائل 
  . هو الذي حيسب أن كل الناس أفضل منه:املعلم 

   من هو عدمي املعرفة ؟:السائل 
  . هو الذي يرذل رفقائه بازدراء:املعلم 

 كيف ميكن أن يكون اإلنسان حكيماً ويظن أنه ليس          :السائل  
  حكيماً ؟

  .ندما يتحقق أن حكمته ليست خارجة عن خمافة اهللا ع:املعلم 
  من الذي يرذله اهللا ؟: السائل 
  . هو الذي يرذل اإلنسان املخلوق مثله:املعلم 

  من الذي يكرمه اهللا ؟: السائل 
  .هو الذي حيرص على أن يكرم كل الناس : املعلم

  ما هو الغضب ؟: السائل 
 ألن الغضوب ال     هو كلب مكلوب ينبح على كل الناس       :املعلم  

  .يستطيع أن يتكلم بالسالم
   ما هو احلسد ؟:السائل 

 }٢١١{

 هو شيطان ثان ألن اهللا ال يغضب علـى إنـسان بـه              :املعلم  
 أما إذا كان احلسد ساكناً فيه فغضب اهللا حيل          .شيطان

  . ألن اهللا يسخط على شر احلسد.عليه دائماً
   مبا يرذل الصوم ؟:السائل 
 وباختالطه بكل مـا     .ن مرضاة اهللا   بكل شيء خارج ع    :املعلم  

 .م أيـضاً يف اخلفـاء      فكما تصوم ظاهراً ص    .هو مسج 
 وكما  . خفاياك أيضاً تصوم   اجعلوكما تصوم ظواهرك    

تقمع جسدك من الشهوات أقمع أيضاً آالمـك مـن          
 اخلطأ أشر من    . ال تفتخر إذا ما غلبت الشهوة      .الغضب
أشر  ألن اخلطأ اخلفي     .ال تفتخر أنك غالب    .الشهوة

 الذي خيطيء عالنية تبكته املالمة لـذلك        .من الظاهر 
  وأما الذي يـذنب خفيـاً      .خطأه قريب من الغفران   

  .ويفتخر عالنية فإنه خبطأ واحد يصنع خطيتني
   من هو املسكني بالروح ؟:السائل 
 ألنـه   . هو الذي ال يترك يف ضمريه شيئاً غري حب اهللا          :املعلم  

 ذلك فقـد اقتنـوا      يوجد أناس ليس هلم مقتنيات ومع     
 وإذ ليس هلم مقتنيـات ظنـوا أـم          .حسداً وبغضاً 
 ولكن اإلنسان املتجرد من املال وله حـسد         .متجردون

  .وغرية يعترب عند اهللا كأنه غين مترفّع
   من هو النواح احلقيقي ؟:السائل 



 }٢١٠{

  من هو الوقح ؟: السائل 
هو الذي يغضب اهللا يف كل وقت وجيسر على دينونـة            : املعلم

  . وال خياف من دينونته،يستحي من اهللا وال ،اهللا
   من هو الكامل يف املعرفة ؟:السائل 
  . هو الذي حيسب أن كل الناس أفضل منه:املعلم 

   من هو عدمي املعرفة ؟:السائل 
  . هو الذي يرذل رفقائه بازدراء:املعلم 

 كيف ميكن أن يكون اإلنسان حكيماً ويظن أنه ليس          :السائل  
  حكيماً ؟

  .ندما يتحقق أن حكمته ليست خارجة عن خمافة اهللا ع:املعلم 
  من الذي يرذله اهللا ؟: السائل 
  . هو الذي يرذل اإلنسان املخلوق مثله:املعلم 

  من الذي يكرمه اهللا ؟: السائل 
  .هو الذي حيرص على أن يكرم كل الناس : املعلم

  ما هو الغضب ؟: السائل 
 ألن الغضوب ال     هو كلب مكلوب ينبح على كل الناس       :املعلم  

  .يستطيع أن يتكلم بالسالم
   ما هو احلسد ؟:السائل 

 }٢١١{

 هو شيطان ثان ألن اهللا ال يغضب علـى إنـسان بـه              :املعلم  
 أما إذا كان احلسد ساكناً فيه فغضب اهللا حيل          .شيطان

  . ألن اهللا يسخط على شر احلسد.عليه دائماً
   مبا يرذل الصوم ؟:السائل 
 وباختالطه بكل مـا     .ن مرضاة اهللا   بكل شيء خارج ع    :املعلم  

 .م أيـضاً يف اخلفـاء      فكما تصوم ظاهراً ص    .هو مسج 
 وكما  . خفاياك أيضاً تصوم   اجعلوكما تصوم ظواهرك    

تقمع جسدك من الشهوات أقمع أيضاً آالمـك مـن          
 اخلطأ أشر من    . ال تفتخر إذا ما غلبت الشهوة      .الغضب
أشر  ألن اخلطأ اخلفي     .ال تفتخر أنك غالب    .الشهوة

 الذي خيطيء عالنية تبكته املالمة لـذلك        .من الظاهر 
  وأما الذي يـذنب خفيـاً      .خطأه قريب من الغفران   

  .ويفتخر عالنية فإنه خبطأ واحد يصنع خطيتني
   من هو املسكني بالروح ؟:السائل 
 ألنـه   . هو الذي ال يترك يف ضمريه شيئاً غري حب اهللا          :املعلم  

 ذلك فقـد اقتنـوا      يوجد أناس ليس هلم مقتنيات ومع     
 وإذ ليس هلم مقتنيـات ظنـوا أـم          .حسداً وبغضاً 
 ولكن اإلنسان املتجرد من املال وله حـسد         .متجردون

  .وغرية يعترب عند اهللا كأنه غين مترفّع
   من هو النواح احلقيقي ؟:السائل 



 }٢١٢{

  . هو الذي ينوح على خطاياه وحيزن من أجل اآلخرين:املعلم 
  الم ؟ من هو صانع الس:السائل 
 ولكـن   . هو الذي يهرب من الغضب ويصلح اآلخرين       :املعلم  

يوجد من يصاحل الناس وهو غاضب مع آخرين فهذا ال          
  .يقدر أن يصنع سالماً

   من هو املتواضع الذي ذكره سيدنا ؟:السائل 
  . هو الذي ال يقاوم خبصوص أي شيء:املعلم 

   من هو النقي القلب ؟:السائل 
 هذا هـو    .يف قلبه شيء سوى اهلّم باهللا      هو الذي ليس     :املعلم  

  .الذي ينظر اهللا يف كل وقت
   من هو الرحوم ؟:السائل 
 هو الذي يتحنن على كل الناس مثل اهللا الرحيم ولكن           :املعلم  

يوجد من يرحم أخصاءه وال يتحنن على اآلخرين هذا         
  .ال ينبغي أن يدعى رحيماً

   من هو اململوء من احلب ؟:السائل 
 ألنه يوجد من حيب أهـل       . هو الذي حيب سائر الناس     :املعلم  

  .ملته ويبغض الذين ال يوافقون أفكاره
   ما هو تنعم الضمري ؟:السائل 
  . هو أن حيب اإلنسان اهللا:املعلم 

   مىت يتعذب اإلنسان ؟:السائل 
 }٢١٣{

  . عندما ال يتبع خمافة اهللا:املعلم 
   مىت ال حيزن اإلنسان ؟:السائل 
 ألن كل األمـور املفرحـة       .يسكر اإلنسان باهللا   عندما   :املعلم  

  . أما الذي يفرح باهللا ففرحه أبدي.لإلنسان وقتية
   ما هو احلزن الذي ينقلب إىل فرح ؟:السائل 
  . هو حزن اإلنسان على خطاياه:املعلم 

   ما هي الندامة ومما تتولد ؟:السائل 
فكـار   ألنه عنـدما تتـواىل األ      ، من أفكار نقية متواترة    :املعلم  

  . وكما سهر كثري يتولد التنهد،الصاحلة توقظ الضمري
   من الذي يستطيع أن يشكر بدون فتور ؟:السائل 
  . هو الذي يشكر اهللا على كل األمور:املعلم 

   ومن الذي يستطيع ذلك ؟:السائل 
 أي  ، هو الذي يعرف أنه مهما شكر ال يستطيع أن يفي          :املعلم  

 فيعترف أن احليـاة     ، اهللا أن اعترافه بعجزه يكفيه ملعرفة    
يعرف ديونه   وعندما يعرف مقدار     ،عطيت له جماناً  قد أُ 

  .أنه ال يستطيع أن يوفيها
   ما هي العادة ؟:السائل 
 وباختيار اإلنسان إن شاء     ،طالب الذي يطالب  ملُكا هي   :املعلم  

 وقال حكماء العـامل أن      ،أعطاه وإن مل يشاء ال يعطيه     
العادة طبع ثاِن ما أمكـن        ولو كانت  ،العادة طبع ثانِ  



 }٢١٢{

  . هو الذي ينوح على خطاياه وحيزن من أجل اآلخرين:املعلم 
  الم ؟ من هو صانع الس:السائل 
 ولكـن   . هو الذي يهرب من الغضب ويصلح اآلخرين       :املعلم  

يوجد من يصاحل الناس وهو غاضب مع آخرين فهذا ال          
  .يقدر أن يصنع سالماً

   من هو املتواضع الذي ذكره سيدنا ؟:السائل 
  . هو الذي ال يقاوم خبصوص أي شيء:املعلم 

   من هو النقي القلب ؟:السائل 
 هذا هـو    .يف قلبه شيء سوى اهلّم باهللا      هو الذي ليس     :املعلم  

  .الذي ينظر اهللا يف كل وقت
   من هو الرحوم ؟:السائل 
 هو الذي يتحنن على كل الناس مثل اهللا الرحيم ولكن           :املعلم  

يوجد من يرحم أخصاءه وال يتحنن على اآلخرين هذا         
  .ال ينبغي أن يدعى رحيماً

   من هو اململوء من احلب ؟:السائل 
 ألنه يوجد من حيب أهـل       . هو الذي حيب سائر الناس     :املعلم  

  .ملته ويبغض الذين ال يوافقون أفكاره
   ما هو تنعم الضمري ؟:السائل 
  . هو أن حيب اإلنسان اهللا:املعلم 

   مىت يتعذب اإلنسان ؟:السائل 
 }٢١٣{

  . عندما ال يتبع خمافة اهللا:املعلم 
   مىت ال حيزن اإلنسان ؟:السائل 
 ألن كل األمـور املفرحـة       .يسكر اإلنسان باهللا   عندما   :املعلم  

  . أما الذي يفرح باهللا ففرحه أبدي.لإلنسان وقتية
   ما هو احلزن الذي ينقلب إىل فرح ؟:السائل 
  . هو حزن اإلنسان على خطاياه:املعلم 

   ما هي الندامة ومما تتولد ؟:السائل 
فكـار   ألنه عنـدما تتـواىل األ      ، من أفكار نقية متواترة    :املعلم  

  . وكما سهر كثري يتولد التنهد،الصاحلة توقظ الضمري
   من الذي يستطيع أن يشكر بدون فتور ؟:السائل 
  . هو الذي يشكر اهللا على كل األمور:املعلم 

   ومن الذي يستطيع ذلك ؟:السائل 
 أي  ، هو الذي يعرف أنه مهما شكر ال يستطيع أن يفي          :املعلم  

 فيعترف أن احليـاة     ، اهللا أن اعترافه بعجزه يكفيه ملعرفة    
يعرف ديونه   وعندما يعرف مقدار     ،عطيت له جماناً  قد أُ 

  .أنه ال يستطيع أن يوفيها
   ما هي العادة ؟:السائل 
 وباختيار اإلنسان إن شاء     ،طالب الذي يطالب  ملُكا هي   :املعلم  

 وقال حكماء العـامل أن      ،أعطاه وإن مل يشاء ال يعطيه     
العادة طبع ثاِن ما أمكـن        ولو كانت  ،العادة طبع ثانِ  



 }٢١٤{

 يف حني أننا نـرى  ،تغيريها سواء كانت جيدة أم رديئة  
 عفيفون كثريون أصـبحوا     .كثريين تغريوا عن عادام   

 ويوجـد مـن     ، ومشاغبون كثريون تعففوا   ،مشاغبني
 ،اعتادوا السكر وبعد ذلك صاروا متنسكني صـائمني       

 فلو كانـت العـادة      ،وأمثلة أخرى ال حتتاج إىل شرح     
 ثاِن لكانت اإلرادة ختضع هلا وال تستطيع أن حتيد          طبع
 وحينئذ يصبح من الظلم أن يالم اإلنسان إذا ما          ،عنها

 لذلك فالعادة ال تزيد عـن كوـا         ،سار وفقاً للعادة  
 وإن مل   ، فإن شاءت اإلرادة أعطته طلبـه      ،مطالب فقط 
  . وحينئذ ال تثبت فيه العادة،تشاء ال تعطيه

  ان ؟ ما هو اإلمي:السائل 
  . سفينة حاملة حياة:املعلم 

   ما هو التفتيش ؟:السائل 
 ، فإن ألقى اإلنسان نفسه من سفينة اإلميـان        ، حبر خانق  :املعلم  

  .يف حبر خانقكما غرق يف عمق التفتيش 
 كيف متيز الغرية اليت من أجل اهللا من تلك الناشئة عن            :السائل  

  الغضب ؟
 .ر وينتهر فهذه غرية الغضب     إذا كان اإلنسان دائماً يزج     :املعلم  

أما الغرية اليت من أجل اهللا فيكون ضمري الـذي قـد            
 من  ته ألن الوجه الذي دائماً يسخط غري      ،ئاقتناها هاد 

 }٢١٥{

 وأما الذي من أجل غريته يـشتم ويحتقـر          ،الغضب
 فإن مل حيتمل فقد زاغ      .فيصرب فهذا غريته من أجل اهللا     

آلخـرين   ألن الواجب الذي يتطلبه من ا      ،عن الواجب 
 فإن الواجـب هـو أن       ،جيب أن يتطلبه من نفسه أوالً     

حيتمل الشتيمة وإن مل حيتمل كالواجب ملاذا يغري على         
ولذلك قلنا أنه جيب علـى       .الذين مل يعملوا الواجب   

اإلنسان أن ينظر كل حني إىل نفسه ويعـرف أنـه           
  .مذنب

 ملاذا ال تظهر اآلن العدالة كما كانـت يف األجيـال            :السائل  
  قدمية ؟ال

 اهللا قد   ابن فإن   . بسبب نعمة اهللا اليت فاضت علينا بغزارة       :املعلم  
صلب من أجل خطايا العامل فكيف تظهر العدالـة يف          

 وإن كان اهللا قد صنع معنا هذه النعمة الـيت           .اخلطايا
 فكيف يسترد   ، من أجل حبه   ،ليس عند اهللا أعظم منها    

ك الناس ملا    ولوال خوفه على هال    .منا نعمته شيئاً فشيئاً   
  .أظهر عدالته يف شيء ما

  ؟) املكابرة (  مما حيدث احلريان :السائل 
  . ألنه ال يريد أن يطيع أي ناحية. من مقاومة الكالم:املعلم 

   من الذي تدعوه النعمة للكرامة ؟:السائل 



 }٢١٤{

 يف حني أننا نـرى  ،تغيريها سواء كانت جيدة أم رديئة  
 عفيفون كثريون أصـبحوا     .كثريين تغريوا عن عادام   

 ويوجـد مـن     ، ومشاغبون كثريون تعففوا   ،مشاغبني
 ،اعتادوا السكر وبعد ذلك صاروا متنسكني صـائمني       

 فلو كانـت العـادة      ،وأمثلة أخرى ال حتتاج إىل شرح     
 ثاِن لكانت اإلرادة ختضع هلا وال تستطيع أن حتيد          طبع
 وحينئذ يصبح من الظلم أن يالم اإلنسان إذا ما          ،عنها

 لذلك فالعادة ال تزيد عـن كوـا         ،سار وفقاً للعادة  
 وإن مل   ، فإن شاءت اإلرادة أعطته طلبـه      ،مطالب فقط 
  . وحينئذ ال تثبت فيه العادة،تشاء ال تعطيه

  ان ؟ ما هو اإلمي:السائل 
  . سفينة حاملة حياة:املعلم 

   ما هو التفتيش ؟:السائل 
 ، فإن ألقى اإلنسان نفسه من سفينة اإلميـان        ، حبر خانق  :املعلم  

  .يف حبر خانقكما غرق يف عمق التفتيش 
 كيف متيز الغرية اليت من أجل اهللا من تلك الناشئة عن            :السائل  

  الغضب ؟
 .ر وينتهر فهذه غرية الغضب     إذا كان اإلنسان دائماً يزج     :املعلم  

أما الغرية اليت من أجل اهللا فيكون ضمري الـذي قـد            
 من  ته ألن الوجه الذي دائماً يسخط غري      ،ئاقتناها هاد 

 }٢١٥{

 وأما الذي من أجل غريته يـشتم ويحتقـر          ،الغضب
 فإن مل حيتمل فقد زاغ      .فيصرب فهذا غريته من أجل اهللا     

آلخـرين   ألن الواجب الذي يتطلبه من ا      ،عن الواجب 
 فإن الواجـب هـو أن       ،جيب أن يتطلبه من نفسه أوالً     

حيتمل الشتيمة وإن مل حيتمل كالواجب ملاذا يغري على         
ولذلك قلنا أنه جيب علـى       .الذين مل يعملوا الواجب   

اإلنسان أن ينظر كل حني إىل نفسه ويعـرف أنـه           
  .مذنب

 ملاذا ال تظهر اآلن العدالة كما كانـت يف األجيـال            :السائل  
  قدمية ؟ال

 اهللا قد   ابن فإن   . بسبب نعمة اهللا اليت فاضت علينا بغزارة       :املعلم  
صلب من أجل خطايا العامل فكيف تظهر العدالـة يف          

 وإن كان اهللا قد صنع معنا هذه النعمة الـيت           .اخلطايا
 فكيف يسترد   ، من أجل حبه   ،ليس عند اهللا أعظم منها    

ك الناس ملا    ولوال خوفه على هال    .منا نعمته شيئاً فشيئاً   
  .أظهر عدالته يف شيء ما

  ؟) املكابرة (  مما حيدث احلريان :السائل 
  . ألنه ال يريد أن يطيع أي ناحية. من مقاومة الكالم:املعلم 

   من الذي تدعوه النعمة للكرامة ؟:السائل 



 }٢١٦{

 فتدعوه  . اهلاديء الذي ال يطلب الكرامة وال يسعى إليها        :املعلم  
  .النعمة إليها

  ؟) مكابر (  كيف يعرف أن املقاوم محارن  :السائل
 ألن ضمريه يبتكر أشكاالً كثرية لذلك . من ترديد كالمه:املعلم  

 أما الذي له    . ألن للحق شكل واحد    .ال مييل إىل احلق   
 .وجوه كثرية يقول لواحد كالم وللثاين كـالم آخـر         

  .وذه التقلبات يولد السجس واالضطرابات
  بة اإلنسان حنو أخيه ويعرف أنه حيبه ؟ مبا تكمل حم:السائل 
 فإن كان مل يظهر حبـه إليـه يف          . عندما يظهر حبه له    :املعلم  

  .الظاهر فهو ال حيبه يف اخلفاء
   من هو الذي حيب احلق ؟:السائل 
  . هو الذي يقتنيه يف ذاته:املعلم 

  . ليس كل واحد يقتين احلق:السائل 
 فإن كـل واحـد      ،ق إن كان ليس كل واحد يقتين احل       :املعلم  

 . فلهذا قلت أن الذي حيب احلق يقتنيه يف نفسه         .يطلبه
 والـذي   .ألن كل واحد حيب احلق بالنسبة لآلخرين      

يكمل اقتنائه يف نفسه يطلب من اآلخرين أن يكملـوه          
ليس من أجل حمبته للحق بل من أجـل أن غريتـه ال             
تتركه بدون أن يطالب اآلخرين به ويوجد من حيب أن          

 .ته على اآلخرين كما لو كان يطلب احلـق        يظهر سلط 
 }٢١٧{

يف حني أنه لو كان هو حيب احلق لكان يطلبه لنفـسه            
  .أوالً

   ما الذي يولد االنتهار ؟:السائل 
  . الضمري املسرع حنو الغضب:املعلم 

   إىل أي مدى يوصل الغضب ؟:السائل 
 وعندما يتمكن السخط منه ميتليء      . يوصل إىل السخط   :املعلم  

 واحلقد حيرك الغضب والرجز ويظهر      .احلقدضمريه من   
  .سخطه عندما تسنح له الفرصة حسب إرادته

   من هو اهلاديء البشوش ؟:السائل 
  . هو الذي ال يتكدر ضمريه وال يضطرب:املعلم 

   هل يستطيع اإلنسان أن يتنقى ؟:السائل 
 نعم إذا ما تأمل اإلنسان يف اهللا فإنـه ال يـضطرب وال     :املعلم  

ذا ميكنه أن يصل إىل صفاء الضمرييتكدر و.  
   هل ميكن للذي يتكدر دائماً أن يتنقى وملاذا ؟:السائل 
 ألنـه  . ألنه غري حمتاج إىل أسباب خارجية لتكدره      – ال   :املعلم  

 وذا ال خيلو    .عندما يهدأ من أمر يأيت إليه آخر يكدره       
  .ضمريه من الكدر

  ا ؟ هل يقدر شيء أن يكدر النقي وملاذ:السائل 
 ألن النقي صايف الضمري باهللا      – ال يقدر شيء أن يكدره       :املعلم  

 فإن كان اهللا الذي جيب له التكـرمي         .يتشبه باهللا فقط  



 }٢١٦{

 فتدعوه  . اهلاديء الذي ال يطلب الكرامة وال يسعى إليها        :املعلم  
  .النعمة إليها

  ؟) مكابر (  كيف يعرف أن املقاوم محارن  :السائل
 ألن ضمريه يبتكر أشكاالً كثرية لذلك . من ترديد كالمه:املعلم  

 أما الذي له    . ألن للحق شكل واحد    .ال مييل إىل احلق   
 .وجوه كثرية يقول لواحد كالم وللثاين كـالم آخـر         

  .وذه التقلبات يولد السجس واالضطرابات
  بة اإلنسان حنو أخيه ويعرف أنه حيبه ؟ مبا تكمل حم:السائل 
 فإن كان مل يظهر حبـه إليـه يف          . عندما يظهر حبه له    :املعلم  

  .الظاهر فهو ال حيبه يف اخلفاء
   من هو الذي حيب احلق ؟:السائل 
  . هو الذي يقتنيه يف ذاته:املعلم 

  . ليس كل واحد يقتين احلق:السائل 
 فإن كـل واحـد      ،ق إن كان ليس كل واحد يقتين احل       :املعلم  

 . فلهذا قلت أن الذي حيب احلق يقتنيه يف نفسه         .يطلبه
 والـذي   .ألن كل واحد حيب احلق بالنسبة لآلخرين      

يكمل اقتنائه يف نفسه يطلب من اآلخرين أن يكملـوه          
ليس من أجل حمبته للحق بل من أجـل أن غريتـه ال             
تتركه بدون أن يطالب اآلخرين به ويوجد من حيب أن          

 .ته على اآلخرين كما لو كان يطلب احلـق        يظهر سلط 
 }٢١٧{

يف حني أنه لو كان هو حيب احلق لكان يطلبه لنفـسه            
  .أوالً

   ما الذي يولد االنتهار ؟:السائل 
  . الضمري املسرع حنو الغضب:املعلم 

   إىل أي مدى يوصل الغضب ؟:السائل 
 وعندما يتمكن السخط منه ميتليء      . يوصل إىل السخط   :املعلم  

 واحلقد حيرك الغضب والرجز ويظهر      .احلقدضمريه من   
  .سخطه عندما تسنح له الفرصة حسب إرادته

   من هو اهلاديء البشوش ؟:السائل 
  . هو الذي ال يتكدر ضمريه وال يضطرب:املعلم 

   هل يستطيع اإلنسان أن يتنقى ؟:السائل 
 نعم إذا ما تأمل اإلنسان يف اهللا فإنـه ال يـضطرب وال     :املعلم  

ذا ميكنه أن يصل إىل صفاء الضمرييتكدر و.  
   هل ميكن للذي يتكدر دائماً أن يتنقى وملاذا ؟:السائل 
 ألنـه  . ألنه غري حمتاج إىل أسباب خارجية لتكدره      – ال   :املعلم  

 وذا ال خيلو    .عندما يهدأ من أمر يأيت إليه آخر يكدره       
  .ضمريه من الكدر

  ا ؟ هل يقدر شيء أن يكدر النقي وملاذ:السائل 
 ألن النقي صايف الضمري باهللا      – ال يقدر شيء أن يكدره       :املعلم  

 فإن كان اهللا الذي جيب له التكـرمي         .يتشبه باهللا فقط  



 }٢١٨{

والتمجيد من كل الناس يهان مبخالفة وصـاياه ومـع          
 فكيف أنا اإلنسان    ،ذلك فهو صايف القلب لكل الناس     

ت احلقري املفتقر ملراحم اهللا أتكدر وأضطرب بسبب زالّ       
  .الناس

   ما هو احلزن الكامل الذي يثبت يف الضمري ؟:السائل 
 فيتأمل الضمري ودموعه    . هو الذي يكون من الدهش باهللا      :املعلم  

طل من عينيه ألن اإلنسان يتأمل يف عظمة اهللا والكون  
الذي خلقه ويتفرس أيضاً يف نعمته ومرامحه اليت ال حد          

رية وكيف أن اهللا     ويذكر الناس وخملوقات اهللا الكث     .هلا
يدين الكل ولو شاء حملي اجلميـع يف حملـة واحـدة            

 ولكن من أجل حتننه ورأفته حيتمل اجلميـع         .بسكوت
 ذه األمور يدهش عقله     .ومع ذلك فهو مظلوم منهم    

 ومن هذا الدهش العظـيم حيـزن        .ويأخذ يف التعجب  
 فالذي اقتىن احلزن ذه     .ضمريه وطل عينيه بالدموع   

بت احلزن الكامل يف ضمريه دائماً ألن أصله         يث ،املعرفة
 والذي بدون   .قائم يف ضمريه ويف كل حني تظهر أمثاره       

   .هذه املعرفة قد اقتىن احلزن ال يثبت فيه طويالً
   من هو اإلنسان احلقيقي ؟:السائل 
 هو الذي باحلق واحلكمة يتصور يف نفسه تدبري حمبة اهللا           :املعلم  

 . معه ويلتصق به   م ويدو .يح وحقيقة ربنا املس   .الفاضل
 }٢١٩{

 هذا هو اإلنسان اجلديد الذي      .ويصري معه روحاً واحداً   
   .تعرى من اإلنسان العتيق ولبس صورة املسيح

   ملاذا ال يتكل اإلنسان على اهللا بسرعة ؟:السائل 
 يف حني أن اإلنسان يريـد       . ألن اهللا ال يعجل يف معونته      :املعلم  

أىن ويطيل روحه على    أن خيلص بسرعة واهللا يتمهل ويت     
املؤذي لذلك يتهاون اإلنسان يف أن يطلب خالصه من         

  .اهللا
   ملاذا ال يسرع اهللا يف معونته ؟:السائل 
 وكما تأىن اهللا    ، من أجل منفعة مجيع الناس يطيل روحه       :املعلم  

عليك عندما أخطأت أنت إىل اآلخرين هكذا أيـضاً         
  .يتأىن هو على من يؤذيك

أن ال يـضطرب وال يـتحري        اإلنـسان     هل يستطيع  :السائل  
  ؟ضمريه

 ويفهم كل األمور اليت     ، عندما يقتين طول الروح    – نعم   :املعلم  
 فـإن كـان اهللا ال       ،ينظرها ويسمعها لئال يغضب اهللا    

ينفعل مع األمور اليت تغضبه فلماذا يضطرب هو كأنه         
  .هو الذي يدين على اخلطايا

   ؟اسم هل هللا :السائل 
  . ال:املعلم 

   ملاذا ؟:سائل لا



 }٢١٨{

والتمجيد من كل الناس يهان مبخالفة وصـاياه ومـع          
 فكيف أنا اإلنسان    ،ذلك فهو صايف القلب لكل الناس     

ت احلقري املفتقر ملراحم اهللا أتكدر وأضطرب بسبب زالّ       
  .الناس

   ما هو احلزن الكامل الذي يثبت يف الضمري ؟:السائل 
 فيتأمل الضمري ودموعه    . هو الذي يكون من الدهش باهللا      :املعلم  

طل من عينيه ألن اإلنسان يتأمل يف عظمة اهللا والكون  
الذي خلقه ويتفرس أيضاً يف نعمته ومرامحه اليت ال حد          

رية وكيف أن اهللا     ويذكر الناس وخملوقات اهللا الكث     .هلا
يدين الكل ولو شاء حملي اجلميـع يف حملـة واحـدة            

 ولكن من أجل حتننه ورأفته حيتمل اجلميـع         .بسكوت
 ذه األمور يدهش عقله     .ومع ذلك فهو مظلوم منهم    

 ومن هذا الدهش العظـيم حيـزن        .ويأخذ يف التعجب  
 فالذي اقتىن احلزن ذه     .ضمريه وطل عينيه بالدموع   

بت احلزن الكامل يف ضمريه دائماً ألن أصله         يث ،املعرفة
 والذي بدون   .قائم يف ضمريه ويف كل حني تظهر أمثاره       

   .هذه املعرفة قد اقتىن احلزن ال يثبت فيه طويالً
   من هو اإلنسان احلقيقي ؟:السائل 
 هو الذي باحلق واحلكمة يتصور يف نفسه تدبري حمبة اهللا           :املعلم  

 . معه ويلتصق به   م ويدو .يح وحقيقة ربنا املس   .الفاضل
 }٢١٩{

 هذا هو اإلنسان اجلديد الذي      .ويصري معه روحاً واحداً   
   .تعرى من اإلنسان العتيق ولبس صورة املسيح

   ملاذا ال يتكل اإلنسان على اهللا بسرعة ؟:السائل 
 يف حني أن اإلنسان يريـد       . ألن اهللا ال يعجل يف معونته      :املعلم  

أىن ويطيل روحه على    أن خيلص بسرعة واهللا يتمهل ويت     
املؤذي لذلك يتهاون اإلنسان يف أن يطلب خالصه من         

  .اهللا
   ملاذا ال يسرع اهللا يف معونته ؟:السائل 
 وكما تأىن اهللا    ، من أجل منفعة مجيع الناس يطيل روحه       :املعلم  

عليك عندما أخطأت أنت إىل اآلخرين هكذا أيـضاً         
  .يتأىن هو على من يؤذيك

أن ال يـضطرب وال يـتحري        اإلنـسان     هل يستطيع  :السائل  
  ؟ضمريه

 ويفهم كل األمور اليت     ، عندما يقتين طول الروح    – نعم   :املعلم  
 فـإن كـان اهللا ال       ،ينظرها ويسمعها لئال يغضب اهللا    

ينفعل مع األمور اليت تغضبه فلماذا يضطرب هو كأنه         
  .هو الذي يدين على اخلطايا

   ؟اسم هل هللا :السائل 
  . ال:املعلم 

   ملاذا ؟:سائل لا



 }٢٢٠{

 ألنه هو األزيل الوحيد وليس من هو أقدم منه لكي يضع            :املعلم  
  .امساله 

   اهللا ؟اسم ما تفسري :السائل 
  . ناظر الكل:املعلم 

   من هو األزيل ؟:السائل 
  . وهو موجود وحده فقط، هو الذي ليس من آخر:املعلم 

   يف أي نور يسكن اهللا ؟:السائل 
 ألنه مل خيلق النور ليسكن فيه بل هو نور        ،لذايتا يف نوره    :املعلم  

  . وليس شيء حييط به.اجلميع
   عن اليمني ؟االبن ملاذا قيل جلس :السائل 
  . وليظهر مساواته بأبيه، ألنه باحلقيقة جالس عن ميني أبيه:املعلم 

   التمييز أم الفهم ؟، أيهما أعمق:السائل 
 ألن اإلنسان مييز    ،الفهم التمييز يؤصل إىل     ، الفهم أعمق  :املعلم  

 ، وعندما يفهم يكون التمييز قد أخذ حده       ،إىل أن يفهم  
  .فاملعرفة والتمييز والذهن خيدمون الفهم

   هل الشر من اإلرادة أم من الطبع ؟:السائل 
ورأي كل ما عمله فـإذا      "  قال موسى    ، هو من اإلرادة   :املعلم  

وباختصار أقول أن    )٣١ : ١تك  " ( هو حسن جداً    
اهللا ليس بظامل حىت يدين الشيطان إن كان شره مـن           

 ألنه لو كان الشيطان شريراً بطبعه ملا أحـب          ،طبيعته
 }٢٢١{

 ألنه إذا رجع الصديق عن      ،جنوده وملا أبغض الصديقني   
 وهـذه   ،بره يتغري هو أيضاً عن بغضه ويصري له حمبـاً         

 وتذكروا أننا   ،التغيريات ليست من الطبع بل من اإلرادة      
  .مواضع كثريةقلنا ذلك يف 

   ملاذا حيتج الناس بالشيطان ؟:السائل 
  . ألم يظنون أنه هو الذي جيعلهم خيطئون:املعلم 

   وهل هو الذي جيعلهم خيطئون ؟:السائل 
  . ال:املعلم 

   أريد أن أعرف كيفية هذا األمر ؟:السائل 
 فلو كان الشيطان هـو      ، ذا السبب متجد اهللا وتشكره     :املعلم  

لناس لكان قبل كل شيء مينعك بالكليـة        الذي يزعج ا  
 ومبا أنه ال مينعك عن ذلك كذلك هـو          ،عن متجيد اهللا  

  .ال يعوقك عن أي شيء آخر
   ملاذا كتب يف الكتب املقدسة أنه يقاتلنا ؟:السائل 
 لكي يظهر اهللا شر الشيطان وحيذّر الناس منه لكـي ال            :املعلم  

 ألن  ، ال مينعنـا   يتفقوا معه ألنه ولو أنه يقاتلنا إال أنـه        
  .نصرتك وهزميتك متروكتان إلرادتك

   هل الذي يلوم الشر يبغضه ؟ وملاذا ؟:السائل 
 ألن من يبغض الشر ليس هو الذي يلومه ويـدين           – ال   :املعلم  

  .رفيقه بل هو الذي يطرد الشر من نفسه



 }٢٢٠{

 ألنه هو األزيل الوحيد وليس من هو أقدم منه لكي يضع            :املعلم  
  .امساله 

   اهللا ؟اسم ما تفسري :السائل 
  . ناظر الكل:املعلم 

   من هو األزيل ؟:السائل 
  . وهو موجود وحده فقط، هو الذي ليس من آخر:املعلم 

   يف أي نور يسكن اهللا ؟:السائل 
 ألنه مل خيلق النور ليسكن فيه بل هو نور        ،لذايتا يف نوره    :املعلم  

  . وليس شيء حييط به.اجلميع
   عن اليمني ؟االبن ملاذا قيل جلس :السائل 
  . وليظهر مساواته بأبيه، ألنه باحلقيقة جالس عن ميني أبيه:املعلم 

   التمييز أم الفهم ؟، أيهما أعمق:السائل 
 ألن اإلنسان مييز    ،الفهم التمييز يؤصل إىل     ، الفهم أعمق  :املعلم  

 ، وعندما يفهم يكون التمييز قد أخذ حده       ،إىل أن يفهم  
  .فاملعرفة والتمييز والذهن خيدمون الفهم

   هل الشر من اإلرادة أم من الطبع ؟:السائل 
ورأي كل ما عمله فـإذا      "  قال موسى    ، هو من اإلرادة   :املعلم  

وباختصار أقول أن    )٣١ : ١تك  " ( هو حسن جداً    
اهللا ليس بظامل حىت يدين الشيطان إن كان شره مـن           

 ألنه لو كان الشيطان شريراً بطبعه ملا أحـب          ،طبيعته
 }٢٢١{

 ألنه إذا رجع الصديق عن      ،جنوده وملا أبغض الصديقني   
 وهـذه   ،بره يتغري هو أيضاً عن بغضه ويصري له حمبـاً         

 وتذكروا أننا   ،التغيريات ليست من الطبع بل من اإلرادة      
  .مواضع كثريةقلنا ذلك يف 

   ملاذا حيتج الناس بالشيطان ؟:السائل 
  . ألم يظنون أنه هو الذي جيعلهم خيطئون:املعلم 

   وهل هو الذي جيعلهم خيطئون ؟:السائل 
  . ال:املعلم 

   أريد أن أعرف كيفية هذا األمر ؟:السائل 
 فلو كان الشيطان هـو      ، ذا السبب متجد اهللا وتشكره     :املعلم  

لناس لكان قبل كل شيء مينعك بالكليـة        الذي يزعج ا  
 ومبا أنه ال مينعك عن ذلك كذلك هـو          ،عن متجيد اهللا  

  .ال يعوقك عن أي شيء آخر
   ملاذا كتب يف الكتب املقدسة أنه يقاتلنا ؟:السائل 
 لكي يظهر اهللا شر الشيطان وحيذّر الناس منه لكـي ال            :املعلم  

 ألن  ، ال مينعنـا   يتفقوا معه ألنه ولو أنه يقاتلنا إال أنـه        
  .نصرتك وهزميتك متروكتان إلرادتك

   هل الذي يلوم الشر يبغضه ؟ وملاذا ؟:السائل 
 ألن من يبغض الشر ليس هو الذي يلومه ويـدين           – ال   :املعلم  

  .رفيقه بل هو الذي يطرد الشر من نفسه



 }٢٢٢{

   هل يوجد حب مضطرب ؟:السائل 
 ،ي فال يضطرب   أما احلب اإلهل   ، هو الذي حيب جسدانياً    :املعلم  

 ال خيلط ضمريه بالـذي      ،ألن الذي حيب من أجل اهللا     
 ألن  ، بل هو حيب من غري أن يتحرك يف ضـمريه          .حيبه

اإلنسان الكامل حيب كل الناس وال خيتلط ضمريه إال         
  .باهللا

   أريد أمثلة أفهم ا هذه األنواع ؟:السائل 
 وحب رباط الـضمري     ، احلب النجس هو حب سليمان     :املعلم  

 واحلب من أجل اهللا مثل حب       ،حب يوناثان لداود  هو  
  .الرسل

   هل هناك فرق بني الفسق والزىن ؟:السائل 
 أما الزىن فظاهر ألنـه      ، الفسق خفي ألنه يكمل بالفكر     :املعلم  

  .يتم باجلسد
   ما هو جمد هذا العامل ؟ :السائل 
  . هو الغين:املعلم 

   ما هو عاره ؟:السائل 
 فكل ما فيه    ،ه ال يثبت إىل األبد وال عاره       وجمد ، املسكنة :املعلم  

  .باطل
   ما هي الطياشة ؟:السائل 
  . كل شيء خارج عن اهلّم باهللا هو طياشة:املعلم 

 }٢٢٣{

   من هو احلبيس ؟:السائل 
  .جيمع أفكاره يف اهلّم باهللاي  هو الذ:املعلم 

   هل ميكن أن يغلب احلق ؟:السائل 
  . ال:املعلم 

  ور يف أمور كثرية ؟ كيف يغلب الز:السائل 
 بل تعطى مهلة قليلـة      ، الزور ال يغلب واحلق ال يغلب      :املعلم  

 كما أن الظلمـة ال      ،ألجل احلرية وألجل طول الروح    
 ولكن عندما خيفي النور يكون للظلمـة        ،حتجب النور 

  . وبعد قليل يشرق النور فيتبدد الظالم،فرصة
   ما هو احلب احلقيقي ؟:السائل 
  .لذي يكون من أجل اهللا هو ا:املعلم 

   ما هو الصرب ؟:السائل 
 ألن الذي اقتىن الصرب     .ب طارديه  برودة روح قانيه ومعذّ    :املعلم  

  . والذي ليس له طول روح يتضايق.يرتاح يف ضيقاته
   مباذا أستطيع أن أطرد أسباب اآلالم ؟:السائل 
ذين  وإن مل تتحرش بال. بأن تكون هادئاً وساكناً وحمتمالً:املعلم  

  .يهينونك فإنك تطفيء نار الغضب
   وماذا أصنع بالغضب فإنه يثري علي ما أبغض ؟:السائل 



 }٢٢٢{

   هل يوجد حب مضطرب ؟:السائل 
 ،ي فال يضطرب   أما احلب اإلهل   ، هو الذي حيب جسدانياً    :املعلم  

 ال خيلط ضمريه بالـذي      ،ألن الذي حيب من أجل اهللا     
 ألن  ، بل هو حيب من غري أن يتحرك يف ضـمريه          .حيبه

اإلنسان الكامل حيب كل الناس وال خيتلط ضمريه إال         
  .باهللا

   أريد أمثلة أفهم ا هذه األنواع ؟:السائل 
 وحب رباط الـضمري     ، احلب النجس هو حب سليمان     :املعلم  

 واحلب من أجل اهللا مثل حب       ،حب يوناثان لداود  هو  
  .الرسل

   هل هناك فرق بني الفسق والزىن ؟:السائل 
 أما الزىن فظاهر ألنـه      ، الفسق خفي ألنه يكمل بالفكر     :املعلم  

  .يتم باجلسد
   ما هو جمد هذا العامل ؟ :السائل 
  . هو الغين:املعلم 

   ما هو عاره ؟:السائل 
 فكل ما فيه    ،ه ال يثبت إىل األبد وال عاره       وجمد ، املسكنة :املعلم  

  .باطل
   ما هي الطياشة ؟:السائل 
  . كل شيء خارج عن اهلّم باهللا هو طياشة:املعلم 

 }٢٢٣{

   من هو احلبيس ؟:السائل 
  .جيمع أفكاره يف اهلّم باهللاي  هو الذ:املعلم 

   هل ميكن أن يغلب احلق ؟:السائل 
  . ال:املعلم 

  ور يف أمور كثرية ؟ كيف يغلب الز:السائل 
 بل تعطى مهلة قليلـة      ، الزور ال يغلب واحلق ال يغلب      :املعلم  

 كما أن الظلمـة ال      ،ألجل احلرية وألجل طول الروح    
 ولكن عندما خيفي النور يكون للظلمـة        ،حتجب النور 

  . وبعد قليل يشرق النور فيتبدد الظالم،فرصة
   ما هو احلب احلقيقي ؟:السائل 
  .لذي يكون من أجل اهللا هو ا:املعلم 

   ما هو الصرب ؟:السائل 
 ألن الذي اقتىن الصرب     .ب طارديه  برودة روح قانيه ومعذّ    :املعلم  

  . والذي ليس له طول روح يتضايق.يرتاح يف ضيقاته
   مباذا أستطيع أن أطرد أسباب اآلالم ؟:السائل 
ذين  وإن مل تتحرش بال. بأن تكون هادئاً وساكناً وحمتمالً:املعلم  

  .يهينونك فإنك تطفيء نار الغضب
   وماذا أصنع بالغضب فإنه يثري علي ما أبغض ؟:السائل 



 }٢٢٤{

 فال تستطيع أن تقـتين      ، إن كنت حمباً حلياتك اجلسدانية     :املعلم  
 وإن مل تبغض حياتك ال تستطيع أن تتقرب         .مرضاة اهللا 
  .إىل إرادة اهللا

   ماذا يقربين إىل إرادة اهللا ؟:السائل 
  . إرادتك :املعلم

 وماذا أصنع بإراديت ألا ال تريد أن تسري حسب إرادة           :السائل  
  اهللا ؟

   وملاذا تبغض فعل الشرور ؟– ال تعطي اجلسد نياحه :لم عامل
 ألين بالكالم أظهـر     . ال أبغضها بالفعل ولكن باالسم     :السائل  

  . ولكين ملتصق ا بإراديت ومبحبة أعماهلا،أين أبغضها
 يـستطيع أن    ، إن من خييبء داخله حمبة سيد الكل        اعلم :املعلم  

 الـشر   . ومن ال يبتهج مبفاوضة أب اجلميع      .يلوم الشر 
  .حمبوب عنده

 ما الذي جيعل اإلرادة تتهاون باحلياة املزمعة اليت دعى          :السائل  
  .اإلنسان إليها

 فالذي ال يريد    . إذا كان ال يفكر على الدوام يف املواعيد        :املعلم  
  .ه كيف يقدر أن حييا إن مل يردأن يحيي ذات

   وهذه األفكار املختلفة كيف تأيت ؟:السائل 
 تأيت لإلنسان الذي ال جيعل حياته تسري حـسب إرادة           :املعلم  

 . بل يتوه يف سائر الطرق ويطيش يف كل توهـان          ،اهللا
 }٢٢٥{

ففي وقت يسلك يف طريق احلياة ويف آخر يـسلك يف           
الصالح وأحيانـاً    وأحياناً تزداد فيه حمبة      .طريق املوت 

 واإلرادة تسيطر على    ، ألن احلرية يف الناحيتني    .يبغضها
سلطان أن تعمل على ما فيه منفعـة          فلإلرادة .النوعني
 وإن كان ال يريد منفعته كلية فهـو بـاغض           .حياته
 وهذا البغض حلياته احلقيقية ناشيء عن عـدم         .حياته

الذي حمبته للسيد الصاحل الذي ال ينطق بغىن نعمته وأما          
 وأما الذي   .حيب سيد الكل فإنه يكمل أوامره لريضيه      

حيب األشياء اليت هلذه احلياة الوقتية فهذا واضـح أنـه           
 ولو كانت إرادة خالق اجلميـع       .يبغض حياته احلقيقية  

كرمية يف عينيه لتلهف على احلياة احلقيقية ومل ميـل إىل           
  .أشياء هذه احلياة الوقتية

  حتدث من نفسها أو حسبما يرى ؟ هل هذه التغريات :السائل 
 وحبريته يربطها وحسب    .غري أهويته  اإلنسان هو الذي ي    :املعلم  

  . وإىل حيثما يشاء يوجهها،راحته تسري
   مباذا تكمل حمبة اهللا يف اإلنسان ؟:السائل 
  . بأن يكون حمباً لكل الناس وله حب كامل جلميع البشر:املعلم 

   اجلسد ؟ ما هو الصرب على ضيقات:السائل 
 وليس معىن   . أن يقابلها اإلنسان بضمري فرح ويشكر اهللا       :املعلم  

الصرب على الضيقات أن ال نقـدم معونـة لتخفيـف           



 }٢٢٤{

 فال تستطيع أن تقـتين      ، إن كنت حمباً حلياتك اجلسدانية     :املعلم  
 وإن مل تبغض حياتك ال تستطيع أن تتقرب         .مرضاة اهللا 
  .إىل إرادة اهللا

   ماذا يقربين إىل إرادة اهللا ؟:السائل 
  . إرادتك :املعلم

 وماذا أصنع بإراديت ألا ال تريد أن تسري حسب إرادة           :السائل  
  اهللا ؟

   وملاذا تبغض فعل الشرور ؟– ال تعطي اجلسد نياحه :لم عامل
 ألين بالكالم أظهـر     . ال أبغضها بالفعل ولكن باالسم     :السائل  

  . ولكين ملتصق ا بإراديت ومبحبة أعماهلا،أين أبغضها
 يـستطيع أن    ، إن من خييبء داخله حمبة سيد الكل        اعلم :املعلم  

 الـشر   . ومن ال يبتهج مبفاوضة أب اجلميع      .يلوم الشر 
  .حمبوب عنده

 ما الذي جيعل اإلرادة تتهاون باحلياة املزمعة اليت دعى          :السائل  
  .اإلنسان إليها

 فالذي ال يريد    . إذا كان ال يفكر على الدوام يف املواعيد        :املعلم  
  .ه كيف يقدر أن حييا إن مل يردأن يحيي ذات

   وهذه األفكار املختلفة كيف تأيت ؟:السائل 
 تأيت لإلنسان الذي ال جيعل حياته تسري حـسب إرادة           :املعلم  

 . بل يتوه يف سائر الطرق ويطيش يف كل توهـان          ،اهللا
 }٢٢٥{

ففي وقت يسلك يف طريق احلياة ويف آخر يـسلك يف           
الصالح وأحيانـاً    وأحياناً تزداد فيه حمبة      .طريق املوت 

 واإلرادة تسيطر على    ، ألن احلرية يف الناحيتني    .يبغضها
سلطان أن تعمل على ما فيه منفعـة          فلإلرادة .النوعني
 وإن كان ال يريد منفعته كلية فهـو بـاغض           .حياته
 وهذا البغض حلياته احلقيقية ناشيء عن عـدم         .حياته

الذي حمبته للسيد الصاحل الذي ال ينطق بغىن نعمته وأما          
 وأما الذي   .حيب سيد الكل فإنه يكمل أوامره لريضيه      

حيب األشياء اليت هلذه احلياة الوقتية فهذا واضـح أنـه           
 ولو كانت إرادة خالق اجلميـع       .يبغض حياته احلقيقية  

كرمية يف عينيه لتلهف على احلياة احلقيقية ومل ميـل إىل           
  .أشياء هذه احلياة الوقتية

  حتدث من نفسها أو حسبما يرى ؟ هل هذه التغريات :السائل 
 وحبريته يربطها وحسب    .غري أهويته  اإلنسان هو الذي ي    :املعلم  

  . وإىل حيثما يشاء يوجهها،راحته تسري
   مباذا تكمل حمبة اهللا يف اإلنسان ؟:السائل 
  . بأن يكون حمباً لكل الناس وله حب كامل جلميع البشر:املعلم 
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الصرب على الضيقات أن ال نقـدم معونـة لتخفيـف           



 }٢٢٦{

الصرب على األحزان هو أالّ يتذمر      ضيقات اجلسد بل    
  . وال إرادياًاضطرارياًاإلنسان خالهلا ال 

  ن جهة العامل ؟م مباذا جيب أن يفكر اإلنسان :السائل 
 جيب أن يفكر أنه سفر وعبور يـصادفه فيـه أحـزان              :املعلم

 وهناك مواضع يشقى فيها ومواضع يـستريح        .وأفراح
 وحزنـه ال يثبـت      . وبينما هو فرح يأتيه احلزن     .فيها

  . عابرهوفرحه ال يدوم بل كل شيء في
   ماذا أصنع حىت أخلّص حيايت من العامل ؟:السائل 
يف حكمته وتتفـرس يف      بأن تنظر إىل سيد الكل وتتأمل        :املعلم  

 اسـتيقظ   . وتنظر إىل األمام وال تلتفت خلفك      .أعماله
 األمور الغريبة   ناآلن حلياتك وانظر إىل ذاتك وارجع ع      

 إىل  . وابغض األشياء اليت يبغضها سيد الكـل       .عن اهللا 
 وملـاذا   .مىت تتغافل وتتهاون عن االلتصاق باهللا بالكلية      

ـ            ،وراءتوحي إىل نفسك كل يوم أنك ترجـع إىل ال
 كل يوم تنـوي أن      .واألمر الذي وعدت به ال تكمله     

 ،تبتعد عن الشرور وحتدد لنفسك وقتـاً ترجـع فيـه          
وعندما تبلغ اليوم احملدد تتراجع إىل يوم آخر فمـن ذا           

 كيف سـرقت    .الذي ال يبكي على مثل هذه األحوال      
منك حياتك وأنت مل حتس ؟ اشفق على حياتك أيها          

ج نفسك من العذاب أنظـر       ون ،اإلنسان وارحم ذاتك  
 }٢٢٧{

 خف من األمـور املخفيـة       .إىل العامل كيف هو زائل    
 واعلم  . واذكر يوم قيامتك من بني األموات      .للشجعان

 أن تكون قيامتك    احرص .أن قيامتك ستكون إىل األبد    
 وال يكون قيامتـك     .حسب إرادة السيد حميي اجلميع    

  .للدينونة
      ينـا زرع   رب ف فلننق نيتنا من كل أقذار اخلطية ولن

 .كلمة احلق اليت زرعناها فيكم باختصار حسب قوتنا       
ليعطنا اهللا اآلب كالماً واضحاً يثمر بكثـرة ونعطـى          

 لكـي   .كلمة احلياة ونكون مجيعاً قرباناً طاهراً قدامه      
نرفع مجيعاً التمجيد لضابط الكل والبنه مدبر الكـل         

 وروحه احلي الكامل يف الكل وضـابط      .ومكمل الكل 
  .الكل

  ه اد دائماً إىل األبد آمنيل



 }٢٢٦{
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  ه اد دائماً إىل األبد آمنيل



 }٢٢٨{

åÇ@òÛb‰@òibug@åÇ@bã†î@âý×Z@ @
åiüaë@Õí†–Ûaë@uþaë@†jÈÛa@ @

 تسأل عـن    ،أما عن األمر الذي كتبت يل عنه يف رسالتك        
الكائن بني العبد واألجري من الناحية والصديق واالبن         االختالف

 بينما هم مجيعاً جبلة واحدة وجوهر واحـد         .من ناحية أخرى  
 فلمـاذا ميـز     . وقد دعاهم مجيعاً إىل مملكته     .م خالق واحد  وهل

 والـبعض أصـدقاء     أجراء فسمى البعض عبيداً والبعض      .بينهم
   أحراراً فهل هم خمتلفون يف طبيعتهم ؟بنيناًوالبعض 

  :واجلواب 

إننا عرفنا الفرق بني هذه األنواع من السياسة الكثرية املنفعة          
 ملّا كرم   :لكسب ذلك سأكتب     وح .اليت عملها املسيح يف عاملنا    

اهللا الطبع البشري باحلرية تسلّط عليه الطغيان والضاللة وسيب إىل          
ركون الضاللة واحنبس يف خـزائن املـوت        ألبلد اهلالك وتعبد    

وارتبط بقيود ال تنحل إىل أن أتى املسيح قاهر الكل إىل عاملنـا             
ومبعونـة   .ودعانا إىل ملكوته املقدس وإىل أمن مملكته املمجـدة  

وكرازة بشارته بدأ الناس يبتعدون عن بلد الضاللة ويرجعون إىل          
  .بلد احلق

 }٢٢٩{

أما من استمر يف بلد اهلالك ومل حيس ببشارة املسيح فقـد            
  . متعبداً لسيادة غريبةعبداًدعاه 

ومن ترك السجود لألوثان وبدأ يسري يف طريق احلق وثبت          
 وهـو مل يتعبـد      .جرياًأيف خمافة اهللا ويف اإلميان والرجاء دعاه        

 وأما .لضاللة السجود الكاذب ولكنه مل يصل بعد إىل حكمة اهللا         
 ،الذي ابتعد بالكلية عن مجيع الضالالت وكمل حبه هللا وللناس         

   . وصاحباًصديقاًويتأمل دائماً يف حكمة اهللا فهذا دعاه 
وأما الذي رفض كل شيء وداس على كل شيء ومل يرتبط           

بالسالطني بل كسر كل السياجات وخرج      مبعرفة الفالسفة وال    
 وتـرىب   . وترك سبل احلكمة البـشرية     ،من بالد املعرفة العاملية   

 ألن له مـا     .ابناًوتفاضل وقام يف مليء قامة املسيح فهذا دعاه         
  .ألبيه

 دعا املتعبـد لـشهواته      :املعاينوامسع أيضاً شرحاً آخر هلذه      
يـو  ( للخطية   حسبما قال كل من يعمل اخلطية هو عبد          .عبداً
 .فهذا دعاه عبداً ألنه مل يعتين مبعرفة أسـرار سـيده           ) ٣٤ :٨

 ومل خيف من العقوبة فلم يتقـدم        .وجيعل خمافة سيده أمام عينيه    
 ومثل هذا كثريون ال يفعلون الصالح ال        .لعمل ما أمر به سيده    
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åÇ@òÛb‰@òibug@åÇ@bã†î@âý×Z@ @
åiüaë@Õí†–Ûaë@uþaë@†jÈÛa@ @
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 }٢٣٠{

 ولو كانوا خيـافون     .من أجل حب اهللا وال من أجل اخلوف منه        
رسوا من اخلطايا بسهولة ولتأهلوا للحريـة       عذاب الدينونة الحت  

  .احلقيقية
 هو الذي ال يتقدم لألعمال الصاحلة مـن أجـل           :واألجري  

 وال يعـتين حبيـاة      .حب اهللا بل من أجل حمبته للمكافأة واألجر       
 بل بالضجر وامللل    . وال يقدم أعماله باحملبة اإلهلية     .الناس اآلخرين 

  .ود بهيتجلد يف عمله من أجل األجر املوع
 وال يعمل   . هو من مل يلتفت إىل شهوات اخلطية       :والصديق  

 وال ألجل موهبـة مـا أو        .الصالح من أضرار عبودية الناموس    
 .انتظار أجر حيب اهللا بل حيبه وحده بكـل أفكـاره وأعمالـه            

 فإذا ثبت يف هذه الفضيلة فهو ال يعترب عبـداً           .ويكمل إرادة اهللا  
 كما قال سيدنا املسيح معزيـاً       .وال أجرياً بل شريك أسرار اهللا     

 . من اآلن ال أدعوكم عبيداً خاضعني لشريعة موسـى         .تالميذه
 بل تقدموا إليـه حبـب       .فهم ال يتبعوه من أجل مواعيد أرضية      

 فمـن أجـل     .ليسمعوا كالمه ويكونوا شركاء أسراره املقدسة     
من اآلن ال أدعوكم عبيـداً ألن العبـد ال          " تقوية عزائهم قال    

ادة سيده لكين قد مسيتكم أحباء ألين أعلمتكم بكل ما          يعرف إر 
  . )١٥ :١٥يو " ( مسعته من أيب 

 }٢٣١{

 وقـد  . فهو الذي يشارك أباه حبب يف كنوز غناه االبنوأما  
 وألـم مل    .كمل يف معرفة احلق كما كان الرسل القديـسون        
قليط علـيهم   ايكونوا قد كملوا يف املعرفة قبل حلول الروح البار        

 ألن البنوة توجد فقط يف عامل       .أصدقاء بدل بنني  فلذلك دعاهم   
 كما قال القـديس يوحنـا يف        .احلق عندما يظهر فيهم جمدهم    

 ١" ( اآلن حنن أوالد اهللا ومل يظهر بعد ماذا سـتكون           " رسالته  
 ولآلن نقتين   .ألننا ما زلنا يف درجة الطفولة قائمني       ) ٢ : ٣يو  

 وبرجوعنـا   ،دة اهللا حسن أبينا احلقيقي بل بطفولتنا نغضب إرا      
 ليس ذلك فقط بل     .لألمور الزمنية نفقد معرفة أسرار اهللا املفرحة      

 وخرجنا يف اثر الشهوات يف      ،ويف الزمان املاضي خضعنا للضاللة    
ينا إىل بيت أبينـا     ع وعندما د  .نا احلقيقي ازمان طفولتنا ونسينا أب   

 أن  بامليالد احلقيقي وأظهرنا الندم على ما سلف منا أعطانـا اهللا          
  . وعندئذ قدمنا وأشركنا يف غىن أسراره.م أننا أبناء أبوتههنف

 عبيداً ليس هللا بل     –قبل ميالد املعمودية كنا عبيداً ال بنني        
للخطية والطغيان وبسر املعمودية عتقنا ليس فقط من السيادة         

 كما قال البـس     .الكاذبة بل وأيضاً من عبودية شريعة التوراة      
   ل يف ميالدنا احلقيقي الذي به استحقينا       املسيح بولس عندما تأم



 }٢٣٠{
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  . )١٥ :١٥يو " ( مسعته من أيب 

 }٢٣١{

 وقـد  . فهو الذي يشارك أباه حبب يف كنوز غناه االبنوأما  
 وألـم مل    .كمل يف معرفة احلق كما كان الرسل القديـسون        
قليط علـيهم   ايكونوا قد كملوا يف املعرفة قبل حلول الروح البار        

 ألن البنوة توجد فقط يف عامل       .أصدقاء بدل بنني  فلذلك دعاهم   
 كما قال القـديس يوحنـا يف        .احلق عندما يظهر فيهم جمدهم    

 ١" ( اآلن حنن أوالد اهللا ومل يظهر بعد ماذا سـتكون           " رسالته  
 ولآلن نقتين   .ألننا ما زلنا يف درجة الطفولة قائمني       ) ٢ : ٣يو  

 وبرجوعنـا   ،دة اهللا حسن أبينا احلقيقي بل بطفولتنا نغضب إرا      
 ليس ذلك فقط بل     .لألمور الزمنية نفقد معرفة أسرار اهللا املفرحة      

 وخرجنا يف اثر الشهوات يف      ،ويف الزمان املاضي خضعنا للضاللة    
ينا إىل بيت أبينـا     ع وعندما د  .نا احلقيقي ازمان طفولتنا ونسينا أب   

 أن  بامليالد احلقيقي وأظهرنا الندم على ما سلف منا أعطانـا اهللا          
  . وعندئذ قدمنا وأشركنا يف غىن أسراره.م أننا أبناء أبوتههنف

 عبيداً ليس هللا بل     –قبل ميالد املعمودية كنا عبيداً ال بنني        
للخطية والطغيان وبسر املعمودية عتقنا ليس فقط من السيادة         

 كما قال البـس     .الكاذبة بل وأيضاً من عبودية شريعة التوراة      
   ل يف ميالدنا احلقيقي الذي به استحقينا       املسيح بولس عندما تأم



 }٢٣٢{

 فإننا كنا أوالداً فإننا . فقال لستم عبيداً بل بنني.أن نكون بين اهللا
  . )١٧ :٨رو ( ورثة أيضاً ووارثون مع املسيح 

 هذه األنواع تعليمـاً وحتـذيراً       اختالفودبر اهللا بسياسته    
حبـة اهللا   مب وتكرمياً للمتمسكني    ،للناس ومتجيداً للتدبري الفاضل   

  .وتوبيخاً ودينونة للجاعلني حريتهم عبودية للخطية
اهللا الرحوم بفضله ضابط إكليل الغلبة على مجيـع شـرور           

 وبغىن سعادته الغزيرة املفاضة على مجيع عبيده مزمـع أن        ،الناس
 أما األجراء فلكون ضمريهم مائـل إىل        .يعتق العبيد من اخلطية   

 .لهم مبحبتـه الكاملـة    األجر وحيبون مكافأة عملهم فهو يكم     
 والبنون يؤهلهم   .واألصدقاء احلقيقيون يكملهم بأسراره احلقيقية    

   .ملرياث أبوته اليت هي غىن حكمته
فيجب أن نطالب ذواتنا بتقدمي أجسادنا لتتعبد للحق الغـري          
خاضع للتطور والزمن وكما أننا سنتفرس هناك يف اآلخرة كـل           

 منفـصالن   اثنـان ننا  واحد يف اآلخر بضمري واحد وال نفكر أ       
 فهكذا ينبغي أن نتضع ههنا بعضنا لـبعض         .الواحد عن اآلخر  
 كمـا أن    . وأنت أنا  ، فاعترب نفسي كأين أنت    .باحلب وباالحتاد 

املسيح قد مسا بنا حببه املفرح إىل اتفاق وحدانية كاملة يف مملكته            

 }٢٣٣{

   كما ذكر ذلك يف صالته إىل أبيه عن تالميذه قـائالً           .احلقيقية
  . )٢٢ : ١٧يو " ( وا واحداً كما أننا حنن واحد ليكون" 

 للقوة الكاملة اليت ليس هلـا  اي! يا للحق الذي ليس له مثال   
 إذ أناس خمتلفون يف هـذا       ،هذا هو الدهش والتعجب   ! احتياج  

 صاروا متحدين مبعرفة يف بلـد       ،العامل الكثري األشكال والتعقيد   
  .ه ألن احلب يقدر أن ميزج حبه مع أحبائ.احلق

وها ! كم هو قوي وكامل يف ذاته       ! يا لعظمة احلب اإلهلي     
 لكي نكون حنن مثله يف صـفاته        ،هو يرتل إلينا ليكون بنا مثلنا     

  .باملسيح ربنا آمني



 }٢٣٢{
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  . )٢٢ : ١٧يو " ( وا واحداً كما أننا حنن واحد ليكون" 
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  .باملسيح ربنا آمني



 }٢٣٤{

pì½a@åß@bäÏì@kj@ @
bäÐãþ@bänÏŠÈß@â†Ç@kjë  

أرسلت تسألنا عن سبب بقاء اخلوف مـن املـوت فينـا            
 .يقي والشركة الكاملة مع اهللا    خصوصاً بعدما بشرنا بالرجاء احلق    

ورغم وجود الطبيعة الغري مائتة فينا فلم ال نعرف ذلك ؟ ومـا             
هي األسباب اليت متنعنا عن معرفة أنفسنا ؟ ومباذا نـستطيع أن            

  نعرف أنفسنا ؟ ومن حنن ؟
 والذين يطلبونه   .اعلم يا أخي أن معلمنا احلقيقي هو املسيح       

 ومع أنه قد ظهـر للنـاس        .يف ذوام يظهر هلم داخل نفوسهم     
 إال أم مل .رجاء عامل آخر ونالت نفوسهم موعداً بأا غري مائتة        

 وال  .امسهاحيسوا برجائهم هذا وهم ال يعرفون عن النفس سوى          
 والرتبـاط كـل     .تتطلع أفكارهم لشيء خارجاً عن اجلـسد      

أفكارهم باجلسد يبقون بالضرورة حتت خمافة املوت ألن اجلسد         
وا واكتفوا به خاضع للموت ولو حولوا نظرهم عن         الذي ارتبط 

 وعرفوا أن   ،حمبة اجلسد وعن مجيع شهواته وفهموا قوة أنفسهم       
  .رجاءهم يف املسيح ملا خافوا املوت

ألن كل من ينظر إىل نفسه ويتأمل يف رجائه باملسيح ميتليء           
 ولكن ألننا موتى عن حياة النفس       .فرحاً باحنالله من هذا العامل    

 }٢٣٥{

ة وأحياء باجلسد فلذلك خناف من الذي حيلنا من هـذه           احلقيقي
 وحينئذ ال حنس بإنساننا الداخلي وال نعرفه        ،احلياة املرتبطني ا  
  .وال نعلم عنه شيئاً

وسبب ذلك كله وعدم معرفة ذواتنا يرجع ألننا قد حددنا          
حركاتنا بأمور العامل فكيف تفهم النفس أن فيها أفكاراً باطلـة           

 ولكن لـو ابتعـدت عـن        ،ئة من هذه األفكار   طاملا كانت ممتل  
الضاللة وتعرت من األفكار اجلسدية الفاسدة كان ميكنـها أن          

 وكما أن اهللا صاحل بذاته وليس بسبب        ،تنظر إىل حسن نفوسها   
  . هكذا يطالبنا بالصالح من ذواتنا وليس بسبب آخر،خارج عنه

 ،ضللذلك حيذرنا ويعلمنا ويعظنا لكي نرجع إىل التدبري الفا        
وهكذا بنقاء الضمري وطهر األفكار يستطيع اإلنسان أن يفهم ما          

 وحسن  ،يف نفسه من غىن ويرى ما يف إنسانه احلقيقي من حسن          
النفس هو الضمري السليم والذهن الطاهر واملعرفة النرية والعقـل          

  .الراجح
والنفس واحدة جبميع خواصها وليس فيها أمر خـارجي أو          

 شيئاً والنفس شيئاً ثانياً والفهم شيئاً       داخلي أي أن يكون الضمري    
  . بل النفس واحدة متكاملة ذه كلها.ثالثاً

يل اشتهاء أن أنطلق وأكون     : " كان بولس يفرح إذ يقول      
   )٢٣ : ١يف  " ( مع املسيح



 }٢٣٤{

pì½a@åß@bäÏì@kj@ @
bäÐãþ@bänÏŠÈß@â†Ç@kjë  

أرسلت تسألنا عن سبب بقاء اخلوف مـن املـوت فينـا            
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أفكارهم باجلسد يبقون بالضرورة حتت خمافة املوت ألن اجلسد         
وا واكتفوا به خاضع للموت ولو حولوا نظرهم عن         الذي ارتبط 

 وعرفوا أن   ،حمبة اجلسد وعن مجيع شهواته وفهموا قوة أنفسهم       
  .رجاءهم يف املسيح ملا خافوا املوت

ألن كل من ينظر إىل نفسه ويتأمل يف رجائه باملسيح ميتليء           
 ولكن ألننا موتى عن حياة النفس       .فرحاً باحنالله من هذا العامل    

 }٢٣٥{

ة وأحياء باجلسد فلذلك خناف من الذي حيلنا من هـذه           احلقيقي
 وحينئذ ال حنس بإنساننا الداخلي وال نعرفه        ،احلياة املرتبطني ا  
  .وال نعلم عنه شيئاً

وسبب ذلك كله وعدم معرفة ذواتنا يرجع ألننا قد حددنا          
حركاتنا بأمور العامل فكيف تفهم النفس أن فيها أفكاراً باطلـة           

 ولكن لـو ابتعـدت عـن        ،ئة من هذه األفكار   طاملا كانت ممتل  
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  . بل النفس واحدة متكاملة ذه كلها.ثالثاً

يل اشتهاء أن أنطلق وأكون     : " كان بولس يفرح إذ يقول      
   )٢٣ : ١يف  " ( مع املسيح



 }٢٣٦{

فمن يقدر أن يكون مع املوجود إال الذي صار لنفـسه ألن            
 وإذا ما تنقى    .الذي ليس هو لذاته وال هللا ال يكون آلخرين أيضاً         
 أما الذي مل    .اإلنسان من اآلالم املفسدة حينئذ يرى حسن نفسه       

 .يرفع اآلالم الرديئة من ذاته ال يعرف نفسه وال يفهم اآلخـرين           
فاآلالم الرديئة كحجاب الباب حتجز نظر املعرفة احلقيقي النفسي         

  . وال ترى الناس على حقيقتهم.فال تفهم أعمال اهللا
 ختفي عن العني رؤية حسن األلوان البيضاء        وكما أن القشور  

 هكذا أيضاً اآلالم شهوات اجلـسد تعطـل         .واحلمراء والزهور 
 فإن مل يرجع اإلنسان عن      ،اإلنسان عن رؤية غىن نفسه وحسنها     

  .اآلالم اجلسدانية ال يقدر أن يرى اء عقله
 خلفه ال يستطيع أن يرى صورة مـا         التفتوكما أن الذي    

 هكذا من خرج عن فهم نفسه       .د وجهه إىل األمام   ن ر إأمامه إال   
 وإذا  ،وامك يف شهوات جسده ال يقدر أن يعرف ماهية نفسه         

  .خرج اهتمامه إىل اخلارج فال يستطيع أن يرى ذاته يف اآلخرين
كما أن األعمى ال يستطيع أن يرى لون جسده هكذا مـن            
قد عمى ذهنه باهتمامات العامل ال يقـدر أن ينظـر يف هـذه              

أما الذي يـسلك يف      ،االهتمامات نفسه وال رجاءه يف املسيح     
تدبري سرية خمافة اهللا فيقدر أن يغوص داخل نفـسه ملعرفـة            

 }٢٣٧{

 وهو أحد   . ألن هذا العمل يناسب احلق     ، املرئية رياجلواهر الغ 
  .مظاهره

 لعجزنا عن معرفة    ،ملا أراد اهللا أن يشركنا يف معرفة حقيقته       
 الـذي   ، فينا أوالً أحد مظاهره     لذلك أظهر  ،كل احلق من األول   
 لـذلك   ، لكي جتذبنا إليه األمور اليت تناسبه      ،هو التدبري الفاضل  

فكل من مل يثبت أفكاره يف أعمال خمافة اهللا ال يقدر أن ينظـر              
  .بنفسه شيئاً من احلكمة

كما أن اجلسد ال ينظر لون صورته بالنظر النفـسي بـل            
عتـها وماهيتـها    اجلسدي هكذا النفس ال تستطيع أن ترى طبي       

بالرؤية اجلسدية بل باملعرفة النفسية كذلك املالك ال يرى ماهيته          
  .بالناس بل مبعرفته الطبيعية

 ،كذلك اهللا رب الكل ال تستطيع املخلوقات أن تبني عظمته         
 ولكـن الـذي     ، عظمتـه  ارتفاعألا ليست كافية ألن تظهر      

ال مثـال    لذلك ليس هللا شبه وال قياس و       ،يستطيع ذلك هو مثاله   
 ليس  ، بل هو خمفي عن اجلميع ولنفسه يرى       ،يف كل املخلوقات  

جبزء منه ينظر نفسه كشكل مركّب بل إننا نقصد بنظر نفـسه            
  .معرفة نفسه

ال حتس احليوانات جبوهر النفس ألن ليس لديها ما يتناسب          
 والناس اجلسدانيون ال يعرفون وال يفهمـون        ،مع جوهر النفس  



 }٢٣٦{
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 هكذا من خرج عن فهم نفسه       .د وجهه إىل األمام   ن ر إأمامه إال   
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 }٢٣٧{

 وهو أحد   . ألن هذا العمل يناسب احلق     ، املرئية رياجلواهر الغ 
  .مظاهره

 لعجزنا عن معرفة    ،ملا أراد اهللا أن يشركنا يف معرفة حقيقته       
 الـذي   ، فينا أوالً أحد مظاهره     لذلك أظهر  ،كل احلق من األول   
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  .بنفسه شيئاً من احلكمة
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بالرؤية اجلسدية بل باملعرفة النفسية كذلك املالك ال يرى ماهيته          
  .بالناس بل مبعرفته الطبيعية

 ،كذلك اهللا رب الكل ال تستطيع املخلوقات أن تبني عظمته         
 ولكـن الـذي     ، عظمتـه  ارتفاعألا ليست كافية ألن تظهر      

ال مثـال    لذلك ليس هللا شبه وال قياس و       ،يستطيع ذلك هو مثاله   
 ليس  ، بل هو خمفي عن اجلميع ولنفسه يرى       ،يف كل املخلوقات  

جبزء منه ينظر نفسه كشكل مركّب بل إننا نقصد بنظر نفـسه            
  .معرفة نفسه

ال حتس احليوانات جبوهر النفس ألن ليس لديها ما يتناسب          
 والناس اجلسدانيون ال يعرفون وال يفهمـون        ،مع جوهر النفس  



 }٢٣٨{

لروحانيون ال حيـسون فقـط جبـوهر        غىن نفوسهم أما الناس ا    
  .منظورة نفوسهم بل أيضاً األمور الغري

 .من يريد أن يعرف ماهية نفسه وحيس بغىن طبيعته احلقيقية         
ويطلب املعرفة النفسية ال يستطيع ذلك إذا ترك يف نفسه شـيئاً            

 فال تعرف حقيقية النفس بالعلوم وال حبكمة هـذا          .غريباً عنها 
كثر من أن تشري إىل أن النفس موجودة كما         العامل اليت تستطيع أ   

أنه ال ميكن أن تظهر حماسن الصناعات وتظهر قيمـة املعـارف            
 فيمكن معرفة وجود الـنفس فقـط أمـا          ،بدون معرفة النفس  

  . وماهيتها فال ميكن معرفته بالضبطتهاكيفي
إن كنت تقول أن كل شيء ينظر نفسه بذاته ويفهم األمور           

فس تناسب املالئكـة ولكـن ال تفهـم          فهوذا الن  ،اليت تناسبه 
 وملـاذا   ، وال بغىن طبيعتهم   . وال حتس بأنواع جمدهم    .جوهرهم

أوالً ألن النفس غري كائنة مبفردها وال       : ذلك ؟ ألسباب كثرية     
 بل يف بلـد جـسدها فألجـل         .تتحرك يف بلد معرفتها فقط    

 ومن أجل اآلالم الرديئة القائمة      ،اختالطها باجلسد وارتباطها به   
 ليس فقط مينعهـا عـن رؤيـة      ، وجه نظرها كحجاب مانع    يف

  .املالئكة بل وأيضاً عن فهم هذا الطبع املنظور
 أن اهللا خلق طبيعة النفس حبكمته ووضـعها         : وسبب ذلك 

 وال تظن أن    – أما وضعها يف اجلسد فهذا سر آخر         –يف اجلسد   
 }٢٣٩{

 .النفوس متساوية يف كل شيء أي يف التمييز والفهم واملعرفـة          
 وال يوجد فيها كـرب وال صـغر ال يف           .فإا غري متساوية   .كال

 فبني هاتني الرتبتني اختالفات     .مراتب اجلسدانيني وال النفسانيني   
 ويتدبرا بالسرية الفاضلة دائماً     . ألما ما وصال إىل االحتاد     .كثرية

   .لكي يوافق الروحانيات
الرتبة الروحانية واحدة هي بلد احلق كما نفهم من الصالة          

أن يكونوا واحداً كما أننا حنـن       " اليت قاهلا سيدنا عن تالميذه      
   . )٢٢ :١٧يو " ( واحد 

خلق اهللا الطغمات املالئكية والبشر حسب درجات خمتلفـة         
 وميزهم باملعرفـة    . واحد أرفع من واحد وآخر أحط      .يف الرفعة 
 . وأعطى احلرية جلميع عبيده بال فتور إىل أبد اآلبـدين          ،والذهن

 اجلميع بغىن معرفته اليت ال تدركها وال حتدها معرفـة           الذي يريب 
  .املخلوقني

وكثريون لعدم شعورهم بسر سلطان أنفسهم اونوا يف أن         
 ومل يرفضوا التربية فقط بـل وأسـكتوا         .يتفاضلوا بغىن املعرفة  

وأبطلوا اختالجات النفس الطبيعية حنو الفضيلة بسبب ارتباطام        
  .اجلسدانية

 وإذا ربطهما   .وة للطريان إىل العالء يف اجلو     جلناحي النسر ق  
 .اإلنسان تبطل قوة طريانه ليس من ذاته بل من األمر اخلـارجي           
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 }٢٤٠{

ألن قوته الطبيعية خمفية فيه وميكن أن تظهر بـسرعة إذا احنـل             
 ولكن قوا   .هكذا النفس قوية مبعرفتها الطبيعية     .الرباط فيطري 

سان من نفـسه     فإذا ما قطع اإلن    .تتعطل بسبب رباط اجلسد   
الشهوة اللحمية فعند ذلك يتفاضل باملعرفة وحيـس برجائـه          

  .وقوته الذاتية
 وإذا احنـل يتقـوى يف       ،كما أن كل رباط للنسر معيق له      

طريانه هكذا اإلنسان مبقدار ما يربط نفسه بالشهوات مبقدار ما          
 وحسبما يقطع مـن نفـسه       . وتظلم قوة معرفته   .يقل منه الفهم  
  .مه ويتقوى باملعرفة النفسانيةاآلالم يستنري فه

 ألننا ال   ،ال نستطيع أن نصل إىل حد الكمال يف قوة املعرفة         
ننحل من كل رباطات اآلالم بالكلية ولكن عندما حيني الوقـت           

  .الذي نعتق منها كلية باحلب وباملعرفة نصري أقوياء
كثرة اآلالم وكثرة الشهوات هي سبب تغري ضمري الناس مع          

 وعـدم   ، ومن نقـص األدب    ،طبيعة اجلسد أسباب أخرى من    
 وليس  ، ألنه ليس لألنفس كلها مقدار واحد من املعرفة        .التدرب

 وإن قلت ألنه ليس له حكمة لـذلك         .كل واحد يعتين باحلكمة   
 فكيف تكون فيه وميتنع عن طلبها ؟ اعلم أنه          .ال يعتين أن يطلبها   

موجود يف كل أحد أن يطلب ولكنه ال يطلب لعـدم معرفتـه             
 فلو مل يوجد يف الناس طبيعـة        .سه ولشهوته لألشياء اجلسدية   نف

 }٢٤١{

 كما أنه لو مل يكن من طبيعـة األذن أن           .الطلب ملا طلبوا شيئاً   
 وهكذا لو مل يكن يف طبيعة       .تسمع ملا كانت تنصت ألي صوت     
  .اإلنسان أن يطلب ملا طلب شيئاً ما

وكما أن السمع موجود يف األذن ولإلنسان أن يغـري مـا            
من القصص الفاسدة والسرية الفاسقة إىل مساع الترتيـل         يسمعه  

املقدسة هكذا أيضاً وجد يف طبع البشر أن يطلبوا ويوجهـون            
ما لطلب تدريب احلكمة وإما     إطلبتهم إىل الناحية اليت يريدوا ف     

لعمل الشهوات ولذلك وضعوا حتت دينونة اهللا العادلة ألـم مل    
  . الذي له اديتفاضلوا بالصالح الذي وهبه هلم اهللا



 }٢٤٠{
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 }٢٤٢{
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نوضح اآلن حسب قوتنا حرب سيدنا مع الشيطان ونـبني          
 ألن ربنا يسوع املسيح تشبه بشكل البـشر         ،األسرار املخفية فيه  

وأوضح لنا يف ذاته كل أمر ينفعنا سواء كان مـن اهللا أو مـن               
  .العدو

يل حبيل كثرية ليخدعه    كما دنا ارب عياناً من املسيح وحتا      
 هكذا أيضاً يف سائر األجيال يتحايل ويتمـاكر يف          .ليسجد له 

  .اخلفاء ليخدع البشر للسجود له
وكما أصعد سيدنا عياناً على جناح اهليكل علـى اجلبـل           

 االفتخار والتشامخ والعظمة بآالم هكذا أيضاً يرفعنا خفية     ،العايل
  .ليسقطنا من اهللا

 سيدنا هو أن اهللا وضـع أسـراراً         ألن سبب قتال العدو مع    
خفية يف البشر وكل من يقاتل وجياهد بشجاعة ينتصر على حيل           

 ومن بعد انتصاره وغلبته يدنو إىل       .ارب ويغلب ويقهر شهواته   
 وملا كان الناس غري عارفني ذا السر الذي         .سر معرفة املالئكة  

 ألنـه   .اسوهبه هلم اهللا فقد لبسه املسيح عالنية ألجل تعليم الن         
 ألن  .هكذا بعد قتاله مع الشيطان تقدمت إليه املالئكة وخدمته        

 }٢٤٣{

 .مجيع ما صنعه املسيح بتجسده مل يكن من أجله بل من أجلنـا            
   .فإنه مل يكن حمتاجاً لذلك بل ألجل منفعتنا حنن

أما هذا السر اخلفي الذي وضعه اهللا يف البشر فإننا نعرفه من            
اوي أيوب بعد أن أكمل جهاده مع       أمثلة األبرار القدماء فالطوب   

الشياطني أُهل لرؤية اهللا والتكلم معه وأيضاً الطوباوي موسـى          
بعد أن تدرب على أسرار املصريني ورذهلا وغلب يف ذاته معرفة           

 ألن  .يا املالئكية يف طور سـينا     ؤالشياطني الكذبة حينئذ أُهل للر    
كـون يف    فهكـذا ي   ،هذا الترتيب موضوع من اهللا لتربية الناس      

  .الروحيات
وهناك درجات أقل من هذه أظهر فيها اهللا عمله مع إبراهيم           

 أولئـك   .واسحق ويعقوب وحزقيال ودانيال وآخرين كـثريين      
 ومن جهاد املسيح    .الذين أُهلوا لنظر املالئكة باحلواس اخلارجية     

رفنا أن الذي أكمل الغلبة يف جهاده مع الـشياطني          عمع ارب   
  .عرفة املالئكةيؤهل يف ذاته مل



 }٢٤٢{

ê…bàÇ@†Èi@bã†î@Éß@æbİî’Ûa@lŠy@ @

نوضح اآلن حسب قوتنا حرب سيدنا مع الشيطان ونـبني          
 ألن ربنا يسوع املسيح تشبه بشكل البـشر         ،األسرار املخفية فيه  

وأوضح لنا يف ذاته كل أمر ينفعنا سواء كان مـن اهللا أو مـن               
  .العدو

يل حبيل كثرية ليخدعه    كما دنا ارب عياناً من املسيح وحتا      
 هكذا أيضاً يف سائر األجيال يتحايل ويتمـاكر يف          .ليسجد له 

  .اخلفاء ليخدع البشر للسجود له
وكما أصعد سيدنا عياناً على جناح اهليكل علـى اجلبـل           

 االفتخار والتشامخ والعظمة بآالم هكذا أيضاً يرفعنا خفية     ،العايل
  .ليسقطنا من اهللا

 سيدنا هو أن اهللا وضـع أسـراراً         ألن سبب قتال العدو مع    
خفية يف البشر وكل من يقاتل وجياهد بشجاعة ينتصر على حيل           

 ومن بعد انتصاره وغلبته يدنو إىل       .ارب ويغلب ويقهر شهواته   
 وملا كان الناس غري عارفني ذا السر الذي         .سر معرفة املالئكة  

 ألنـه   .اسوهبه هلم اهللا فقد لبسه املسيح عالنية ألجل تعليم الن         
 ألن  .هكذا بعد قتاله مع الشيطان تقدمت إليه املالئكة وخدمته        

 }٢٤٣{

 .مجيع ما صنعه املسيح بتجسده مل يكن من أجله بل من أجلنـا            
   .فإنه مل يكن حمتاجاً لذلك بل ألجل منفعتنا حنن

أما هذا السر اخلفي الذي وضعه اهللا يف البشر فإننا نعرفه من            
اوي أيوب بعد أن أكمل جهاده مع       أمثلة األبرار القدماء فالطوب   

الشياطني أُهل لرؤية اهللا والتكلم معه وأيضاً الطوباوي موسـى          
بعد أن تدرب على أسرار املصريني ورذهلا وغلب يف ذاته معرفة           

 ألن  .يا املالئكية يف طور سـينا     ؤالشياطني الكذبة حينئذ أُهل للر    
كـون يف    فهكـذا ي   ،هذا الترتيب موضوع من اهللا لتربية الناس      

  .الروحيات
وهناك درجات أقل من هذه أظهر فيها اهللا عمله مع إبراهيم           

 أولئـك   .واسحق ويعقوب وحزقيال ودانيال وآخرين كـثريين      
 ومن جهاد املسيح    .الذين أُهلوا لنظر املالئكة باحلواس اخلارجية     

رفنا أن الذي أكمل الغلبة يف جهاده مع الـشياطني          عمع ارب   
  .عرفة املالئكةيؤهل يف ذاته مل



 }٢٤٤{

bã†î@kÜ•@Š@ @
éjÜ•@åß@bäîÜÇ@…bÇ@ðˆÛa@ÉÐäÛaë@ @

 ألنـه   .نتكلم اآلن حسب حقارتنا عن سر صلب سـيدنا        
إن "  كما قـال الرسـول   .صلب ليميت اخلطية وإنساننا العتيق 

  .)٦ :٦رو  " (إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد اخلطية
يف أننا ال نفهم أن     وبصلبه نظر إىل إنساننا اخلفي ليعرفنا ك      
ولـة والـشهوات    ذحواسنا الداخلية مربوطة ومقيدة باآلالم املر     

 فظهـر   .الفاسدة اليت أبطلت منا قوة املعرفة والتدابري الفاضـلة        
 لكي عندما ننظر املـسيح      .وأرانا يف ذاته ذلك األمر املخفي فينا      

 . على الصليب فنعرف أن هذا هو طبع النفس        مضبوطاً ومربوطاً 
ريف ي فاضل جداً يف خلقته وهي مربوطة خفيـاً يف           إذ هو ش  

 وعندما نعرف   .اجلسد كما أن سيدنا ظهر مربوطاً على الصليب       
هذه األمور بتحقيق حنزن على رباطات أنفسنا وتم لكي نعتقها          

   .من كل األفكار اجلسدية
فإن صلب سيدنا من الساعة الثالثة إىل التاسـعة مل يكـن            

 أنه على هذا املثال نصلب ومنيت مجيـع         كيفما اتفق بل ليعلمنا   
 وكما أنه بعد    .أعضاء إنساننا العتيق من باكر إىل انقضاء حياتنا       

أن شفى ربنا عيوب اجلسد صلب ذاته هكذا ينبغي أنه بعد مـا             
 }٢٤٥{

يشفي اإلنسان آالمه يستطيع أن يصلب ضمريه باملسيح وميوت         
ـ     .عن مجيع األشياء لكي حييا فقط ليسوع       سيح  ألن سر تدبري امل

   .صنع ألجل مجيع عمال املعرفة
 .ومع أنه لبس بشريتنا عالنية إال أنه يف اخلفاء ضابط الكـل     

 ألنه لذلك جاء املسيح لكي جيدد مـا يف          .وكل شيء حمدود به   
 ببشارة احلق والكمال والوحدانية اليت ال ينطق        .السماء واألرض 

ع طبع   وكما تفاضل وعظم وارتف    . هذه اليت نلناها من املسيح     .ا
 . هكذا تشرف وتعظم وكمل مجيع األحياء بـه        .البشر باملسيح 

 فلو كنـا نعـرف      .ولكن سر كمال املالئكة باملسيح خمفي عنا      
 ،طبيعتهم ومعرفتهم وتربيتهم وأسـرار اختالجـات عقـوهلم        

 وإن  .الستطعنا أن ندرك مقدار التجديد الذي نـالوه باملـسيح         
ل شرف العظمة اليت    كانت طبيعتهم خمفية عنا فكم باألكثر جنه      

نالتها الرتب العالية باملسيح ولكننا نترك الكالم عن سر التجديد          
 ونتكلم عن خالصـنا حنـن       ،الذي نالته الرتب العالية باملسيح    

  .وجتديدنا به
 لكي نستطيع أن    .عن سقوطنا وكيفية احنطاطنا   أوالً  نتكلم  

حلقيقـي   ملا ابتعد البشر وتغربوا عن اهللا ا       .نقدر وضنا وتعظيمنا  
 فلحقتهم التعاسة والفقر والعمى   .لوا عن احلياة اإلهلية الكاملة    ضو

ن أوظلمة عدم املعرفة وغشيهم سحاب الضاللة مل يـستطيعوا          



 }٢٤٤{

bã†î@kÜ•@Š@ @
éjÜ•@åß@bäîÜÇ@…bÇ@ðˆÛa@ÉÐäÛaë@ @

 ألنـه   .نتكلم اآلن حسب حقارتنا عن سر صلب سـيدنا        
إن "  كما قـال الرسـول   .صلب ليميت اخلطية وإنساننا العتيق 

  .)٦ :٦رو  " (إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد اخلطية
يف أننا ال نفهم أن     وبصلبه نظر إىل إنساننا اخلفي ليعرفنا ك      
ولـة والـشهوات    ذحواسنا الداخلية مربوطة ومقيدة باآلالم املر     

 فظهـر   .الفاسدة اليت أبطلت منا قوة املعرفة والتدابري الفاضـلة        
 لكي عندما ننظر املـسيح      .وأرانا يف ذاته ذلك األمر املخفي فينا      

 . على الصليب فنعرف أن هذا هو طبع النفس        مضبوطاً ومربوطاً 
ريف ي فاضل جداً يف خلقته وهي مربوطة خفيـاً يف           إذ هو ش  

 وعندما نعرف   .اجلسد كما أن سيدنا ظهر مربوطاً على الصليب       
هذه األمور بتحقيق حنزن على رباطات أنفسنا وتم لكي نعتقها          

   .من كل األفكار اجلسدية
فإن صلب سيدنا من الساعة الثالثة إىل التاسـعة مل يكـن            

 أنه على هذا املثال نصلب ومنيت مجيـع         كيفما اتفق بل ليعلمنا   
 وكما أنه بعد    .أعضاء إنساننا العتيق من باكر إىل انقضاء حياتنا       

أن شفى ربنا عيوب اجلسد صلب ذاته هكذا ينبغي أنه بعد مـا             
 }٢٤٥{

يشفي اإلنسان آالمه يستطيع أن يصلب ضمريه باملسيح وميوت         
ـ     .عن مجيع األشياء لكي حييا فقط ليسوع       سيح  ألن سر تدبري امل

   .صنع ألجل مجيع عمال املعرفة
 .ومع أنه لبس بشريتنا عالنية إال أنه يف اخلفاء ضابط الكـل     

 ألنه لذلك جاء املسيح لكي جيدد مـا يف          .وكل شيء حمدود به   
 ببشارة احلق والكمال والوحدانية اليت ال ينطق        .السماء واألرض 

ع طبع   وكما تفاضل وعظم وارتف    . هذه اليت نلناها من املسيح     .ا
 . هكذا تشرف وتعظم وكمل مجيع األحياء بـه        .البشر باملسيح 

 فلو كنـا نعـرف      .ولكن سر كمال املالئكة باملسيح خمفي عنا      
 ،طبيعتهم ومعرفتهم وتربيتهم وأسـرار اختالجـات عقـوهلم        

 وإن  .الستطعنا أن ندرك مقدار التجديد الذي نـالوه باملـسيح         
ل شرف العظمة اليت    كانت طبيعتهم خمفية عنا فكم باألكثر جنه      

نالتها الرتب العالية باملسيح ولكننا نترك الكالم عن سر التجديد          
 ونتكلم عن خالصـنا حنـن       ،الذي نالته الرتب العالية باملسيح    

  .وجتديدنا به
 لكي نستطيع أن    .عن سقوطنا وكيفية احنطاطنا   أوالً  نتكلم  

حلقيقـي   ملا ابتعد البشر وتغربوا عن اهللا ا       .نقدر وضنا وتعظيمنا  
 فلحقتهم التعاسة والفقر والعمى   .لوا عن احلياة اإلهلية الكاملة    ضو

ن أوظلمة عدم املعرفة وغشيهم سحاب الضاللة مل يـستطيعوا          



 }٢٤٦{

  املنـافقني  وملا نظـرت األراخنـة والـسالطني         .يعرفوا ذوام 
املسكنة والتعاسة اليت وصل إليها البشر وكيـف        ) الشياطني  ( 

 وعندما  .غوا عن بيت أبيهم احلقيقي    هلكوا يف عمق الشرور وزا    
الحظوا أن البشر ال يعرفون وال يفهمون مـن هـو خـالقهم             

 وال عرفوا أنفسهم وال كيفيتهم وال       ، وأعمال اهللا املتقنة   ،وإهلهم
عليهم بعظمتهم ومشـوخهم    ) الشياطني  (  متاكروا   ،من أين أتوا  

 همو خدع ،وعوضاً عن أن يفهموهم ويعلموهم عن اهللا احلقيقي       
  .وأضلوهم وسجنوهم معهم يف عمق ظلمة عدم املعرفة

 كيف مـسك الـشيطان      ،وملا نظر اهللا الكائن يف كل أحد      
 أرسـل يف كـل      ،البشر وقادهم يف مجيع طرقه املمتلئة عثرات      

 وملا رأى أن أحداً من هؤالء مل يستطع         ،العصور رسالً وخملّصني  
محتـه  أن خيلّص البشر ويفكهم من أسر الشيطان شفق وحتنن بر         

اليت ال قياس هلا ورأى حبكمته وحمبته اليت ال تـدرك أن يكـسر       
 لـيس بقتـال     .افتخار الشيطان ومشوخه ويظهر ويفضح غشه     

وجهاد وال حبيل فك األسرى واستردهم منه بل عندما تنـازل           
 ألن  .واتضع غلب وقهر مقامهم وعظمتهم واسترد املسبيني منهم       

 ضاع منهم نور املعرفـة      املسبيني مل يستطيعوا أن يتخلّصوا وقد     
 ألم كانوا أحيـاء     .الذي به ينظروا ويفهموا خالقهم وباريهم     

ومتحركني فقط باجلسد ولكنهم مل يعرفوا أم شيء آخر غـري           
  .جمرد اللحم والدم

 }٢٤٧{

فتنازل السيد واإلله إليهم مبا هلم ولبس اللحم والدم لكـي           
بن اهللا   لذلك قبل ا   .يستطيعوا أن حيسوا ويفهموا سيدهم وإهلهم     

 فأتى  .على نفسه مبرامحه اليت ال ينطق ا يكون رسوالً ووسيطاً         
إلينا وشفانا وشجعنا وقوانا ونصرنا وأعطانا الغلبة وأشركنا مع         

  وصار لنا طريقاً   ،عظمته ورفعنا إىل عامله احلقيقي ومملكته األمينة      
  .ارتقاءحقيقية وحياة 

 هذا الـشكل     وعلى ،هذا هو السر الذي عمله اهللا يف الناس       
 هـذا هـو     .واملثال مزمع أن يكملوا يف التعزيات ومعرفة احلق       

اخلالص والتجديد والعتق الذي صار للبشر بتجسد سيدنا يسوع         
  ،،املسيح الذي له اد إىل األبد آمني



 }٢٤٦{

  املنـافقني  وملا نظـرت األراخنـة والـسالطني         .يعرفوا ذوام 
املسكنة والتعاسة اليت وصل إليها البشر وكيـف        ) الشياطني  ( 

 وعندما  .غوا عن بيت أبيهم احلقيقي    هلكوا يف عمق الشرور وزا    
الحظوا أن البشر ال يعرفون وال يفهمون مـن هـو خـالقهم             

 وال عرفوا أنفسهم وال كيفيتهم وال       ، وأعمال اهللا املتقنة   ،وإهلهم
عليهم بعظمتهم ومشـوخهم    ) الشياطني  (  متاكروا   ،من أين أتوا  

 همو خدع ،وعوضاً عن أن يفهموهم ويعلموهم عن اهللا احلقيقي       
  .وأضلوهم وسجنوهم معهم يف عمق ظلمة عدم املعرفة

 كيف مـسك الـشيطان      ،وملا نظر اهللا الكائن يف كل أحد      
 أرسـل يف كـل      ،البشر وقادهم يف مجيع طرقه املمتلئة عثرات      

 وملا رأى أن أحداً من هؤالء مل يستطع         ،العصور رسالً وخملّصني  
محتـه  أن خيلّص البشر ويفكهم من أسر الشيطان شفق وحتنن بر         

اليت ال قياس هلا ورأى حبكمته وحمبته اليت ال تـدرك أن يكـسر       
 لـيس بقتـال     .افتخار الشيطان ومشوخه ويظهر ويفضح غشه     

وجهاد وال حبيل فك األسرى واستردهم منه بل عندما تنـازل           
 ألن  .واتضع غلب وقهر مقامهم وعظمتهم واسترد املسبيني منهم       

 ضاع منهم نور املعرفـة      املسبيني مل يستطيعوا أن يتخلّصوا وقد     
 ألم كانوا أحيـاء     .الذي به ينظروا ويفهموا خالقهم وباريهم     

ومتحركني فقط باجلسد ولكنهم مل يعرفوا أم شيء آخر غـري           
  .جمرد اللحم والدم

 }٢٤٧{

فتنازل السيد واإلله إليهم مبا هلم ولبس اللحم والدم لكـي           
بن اهللا   لذلك قبل ا   .يستطيعوا أن حيسوا ويفهموا سيدهم وإهلهم     

 فأتى  .على نفسه مبرامحه اليت ال ينطق ا يكون رسوالً ووسيطاً         
إلينا وشفانا وشجعنا وقوانا ونصرنا وأعطانا الغلبة وأشركنا مع         

  وصار لنا طريقاً   ،عظمته ورفعنا إىل عامله احلقيقي ومملكته األمينة      
  .ارتقاءحقيقية وحياة 

 هذا الـشكل     وعلى ،هذا هو السر الذي عمله اهللا يف الناس       
 هـذا هـو     .واملثال مزمع أن يكملوا يف التعزيات ومعرفة احلق       

اخلالص والتجديد والعتق الذي صار للبشر بتجسد سيدنا يسوع         
  ،،املسيح الذي له اد إىل األبد آمني



 }٢٤٨{

ÚìØ’Ûbi@bè™Šß@â†Çë@ÐäÛa@òz•@ @

النفس اليت التهبت حبب اهللا املمجد ال ميكن لربوات ألوف          
 مثل الثوب املـصبوغ ال      .دها عن اهلم الدائم باهللا    الشكوك أن تر  

 كـذلك ال    .ميكن ألمواج البحر أن تفصل بينه وبني صـباغته        
يستطيع العامل بكل ما فيه من أمواج الشكوك أن يفصل النفس           

 وأما غري احلريص يف طلب حب اهللا فإنه قبـل أن            .عن حمبة اهللا  
اونـه يف   يشتد أزره يبدأ املرض يف التحرك فيه وذلك بسبب          

 ولكن باملفاوضة   .حياته وعدم طلبه حب اهللا إذ أنه وافق الضجر        
  .مع اهللا تكون الصحة

يف أزمنة الشكوك املظلمة ال تلتفت إىل الناس بل أنظـر إىل            
اهللا فقط مثلما علم الرسول قائالً نـاظرين إىل رئـيس إمياننـا             

ألنك إذا نظرت إىل الناس ولو       ) ٢ :١٢عب  ( ومكملة يسوع   
وا فضالء بالتدابري احلسنة احملمودة فـإن ضـمريك ميـرض           كان

 وهكذا حتدث   .بالشكوك ألنه إذا زل أحدهم تقع أنت يف املرض        
  . ولكن أنظر إىل اهللا وحده فتقوى فيك الصحة.األمراض

إذا نظرنا إىل األبرار القدماء مثل إبراهيم وأيـوب ونـوح           
م أو هل   كان عزاءهم يف مكان أم كان اهللا وحده عزاءه         ولوط أ 

كان احلق يف زمام قائماً أم ليست أجياهلم جمردة من حب اهللا            

 }٢٤٩{

متاماً ومع ذلك مل يضجر ضمريهم ومل يتحرك فـيهم مـرض            
 لذلك اجتهد أن تكون مفاوضتك باهللا فقط وكل مـا           .الشك

لقها على الرب وهو ميدك مبعونة فاضـلة        أحيدث لك من مهوم     
  .لتدبري حياتك

لمـت أو   رة وكـذلك إذا ظُ    ال مترض إذا حدثت لك خسا     
رق مالك فانظر إن كان فيك حب اهللا أم ال ألنه إن كانـت              س

عظمة هذا احلب فيك فإنك ال حتزن على األشياء اليت ضـاعت            
 .منك ألن الغين املشرف حياتك باحلياة اجلديدة موجود فيـك         

وإن مل يكن جتلد حب اهللا فيك فإن كل الضيقات حتـل بـك              
 ظلمت بل ألن الغين سبب كـل        فلتبك على نفسك ليس ألنك    
  .الصاحلات ليس موجوداً فيك

ال ختف من شيء بل أسرع يف طلب حب اهللا وال تطلب            
 .عزاء خارجاً عن اهللا بل يبتهج العقل وحده بفرح طلبـه هللا           

وهكذا كان إيليا الكامل املعرفة باهللا جيد عزاءه يف اهللا وحده ألن            
  . فليس شيء حيزنناألنه ما دام اهللا لنا .هذا عزاء الصديقني

إذا حدثت غيارات لبعض الناس أو حرية يف أشياء أو مساع           
عن أحزان يف بعض األمكنة ويبدأ املرض أن يتحرك فيك وتقطع           
الرجاء قائالً إن كان كل أحد تغري وال يوجد الصدق يف أحـد             

 بل إن طلبت أن     .فإن حدث هذا الغيار كثريين فما الذي يؤذيك       



 }٢٤٨{
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النفس اليت التهبت حبب اهللا املمجد ال ميكن لربوات ألوف          
 مثل الثوب املـصبوغ ال      .دها عن اهلم الدائم باهللا    الشكوك أن تر  

 كـذلك ال    .ميكن ألمواج البحر أن تفصل بينه وبني صـباغته        
يستطيع العامل بكل ما فيه من أمواج الشكوك أن يفصل النفس           

 وأما غري احلريص يف طلب حب اهللا فإنه قبـل أن            .عن حمبة اهللا  
اونـه يف   يشتد أزره يبدأ املرض يف التحرك فيه وذلك بسبب          

 ولكن باملفاوضة   .حياته وعدم طلبه حب اهللا إذ أنه وافق الضجر        
  .مع اهللا تكون الصحة

يف أزمنة الشكوك املظلمة ال تلتفت إىل الناس بل أنظـر إىل            
اهللا فقط مثلما علم الرسول قائالً نـاظرين إىل رئـيس إمياننـا             

ألنك إذا نظرت إىل الناس ولو       ) ٢ :١٢عب  ( ومكملة يسوع   
وا فضالء بالتدابري احلسنة احملمودة فـإن ضـمريك ميـرض           كان

 وهكذا حتدث   .بالشكوك ألنه إذا زل أحدهم تقع أنت يف املرض        
  . ولكن أنظر إىل اهللا وحده فتقوى فيك الصحة.األمراض

إذا نظرنا إىل األبرار القدماء مثل إبراهيم وأيـوب ونـوح           
م أو هل   كان عزاءهم يف مكان أم كان اهللا وحده عزاءه         ولوط أ 

كان احلق يف زمام قائماً أم ليست أجياهلم جمردة من حب اهللا            

 }٢٤٩{

متاماً ومع ذلك مل يضجر ضمريهم ومل يتحرك فـيهم مـرض            
 لذلك اجتهد أن تكون مفاوضتك باهللا فقط وكل مـا           .الشك

لقها على الرب وهو ميدك مبعونة فاضـلة        أحيدث لك من مهوم     
  .لتدبري حياتك

لمـت أو   رة وكـذلك إذا ظُ    ال مترض إذا حدثت لك خسا     
رق مالك فانظر إن كان فيك حب اهللا أم ال ألنه إن كانـت              س

عظمة هذا احلب فيك فإنك ال حتزن على األشياء اليت ضـاعت            
 .منك ألن الغين املشرف حياتك باحلياة اجلديدة موجود فيـك         

وإن مل يكن جتلد حب اهللا فيك فإن كل الضيقات حتـل بـك              
 ظلمت بل ألن الغين سبب كـل        فلتبك على نفسك ليس ألنك    
  .الصاحلات ليس موجوداً فيك

ال ختف من شيء بل أسرع يف طلب حب اهللا وال تطلب            
 .عزاء خارجاً عن اهللا بل يبتهج العقل وحده بفرح طلبـه هللا           

وهكذا كان إيليا الكامل املعرفة باهللا جيد عزاءه يف اهللا وحده ألن            
  . فليس شيء حيزنناألنه ما دام اهللا لنا .هذا عزاء الصديقني

إذا حدثت غيارات لبعض الناس أو حرية يف أشياء أو مساع           
عن أحزان يف بعض األمكنة ويبدأ املرض أن يتحرك فيك وتقطع           
الرجاء قائالً إن كان كل أحد تغري وال يوجد الصدق يف أحـد             

 بل إن طلبت أن     .فإن حدث هذا الغيار كثريين فما الذي يؤذيك       



 }٢٥٠{

 فال ميكنك ذلك ما دام ال يوجد مكـان          تغلب حمبة العامل فيك   
هلذيذ جمد اهللا يف نفسك وضمريك خائب من متييز أعماله ألن ها            

 .هوذا كل شيء قد صار من أجلك وأنت ال تلقي مهك على اهللا        
ألنه بزيادة حمبة خالقك يهون كل شيء يف عينيك فال متـرض            
بشيء وال يعوقك شيء ما دام ضمريك صحيحاً دائم االبتهاج          

  .باهللا
إن الصديقني ال حيملون هم شيء بل يلقون كل أمر حيدث           
على اهللا متكلني عليه فالذي اقتىن هذا الضمري ليس شيء ميرضه           
أو خيرجه عن التجلد باهللا ألنه عارف أن كل شيء إمنا هو زمين             

  .إن كان حمقرة من رفقائه أو شتائم أو آالم أو قيام التجارب
تم بأال حيريك شيء يف حقيقة      ابعد عن ضمريك حمبة العامل واه     

اهللا ألن جتلد احلق موجود يف كل أحد إن اختار ذلك فال حيريه             
شيء وال مييله عن حسن اء االهتمام باهللا وال تقل أن ضمريي            
ميرض باحلرية عندما ينظر الشكوك لئال تبكتك كلمتك هذه يوم          
 الدينونة وهأنذا أقنعك من الطبع أنه ال ميكن لشيء أن يزعزعك          

   .ما دامت إرادتك مع اهللا
من ذا الذي ال يبكي حبزن مفرز عندما ميرض ضمريك مـن            
تذكار اهللا بسبب شيء من األشياء إذ أم وجدوا فيك مكانـاً            

 }٢٥١{

حلب شيء ما وقد قل فيك حب املواعيد املزمعة ألنه ال ميكن أن             
  .تقوم فيك حقيقة اهللا إال إذا كان كل شيء مستهان عندك

من أجل املسيح ورفض كل شيء اسـتحق        يس باملسكنة   ل أ
القليلون ذلك اجلزاء العظيم بل إين أسألك أال خيتلط يف ضمريك           
شيء خارج عن حب اهللا واعلم أن اهلروب من كل شيء هـو             

فليس هذا دليـل     سبب مرض ضمريك ألنه إذا ما سريك لشيء أ        
ظاهر على أنه ليس لك اعتناء حبياتك فإن كنت تسند على أمر            

أما إذا اعتصمت باهللا     منه فإنك متيل لسقطة املرض       آخر عزاؤك 
واستندت به فإنك ال تتزعزع إىل األبد إذ أن الذي جعلـت            

  . عليه هو أبدياتكالك
ال يكن عزاؤك متوقفاً على البشر بل على اهللا وحده فتثبت           
صحتك إىل األبد فألي أمر ميرض ضمريك وميلك فيك مـرض           

ما وجدت أم قرعت وما     عطيت أم سألت و   طلبت وما أُ   الشك أ 
تح لك ملاذا إذاً ميرض ضمريك ويتضجر إال ألنك لست كفـأً            فُ

عطى لك فالسبب   لتكمل باحلق كالقدماء فإن كنت سألت وما أُ       
 إما أنك طلبت بتهاون أو طلبت طلباً ضد منفعتك          اثننيأمر من   

  .)٧ : ٧مت ( إذ قال أطلبوا جتدوا إذ أن كلمة سيدنا ال تكذب
هل سعيت إىل حب اهللا ومل تدركه وهـل         ال مترض وتشك    

طلبت ومل جتده ألنه ذا تصغر روحك ويتضجر ضمريك فـإن           



 }٢٥٠{

 فال ميكنك ذلك ما دام ال يوجد مكـان          تغلب حمبة العامل فيك   
هلذيذ جمد اهللا يف نفسك وضمريك خائب من متييز أعماله ألن ها            

 .هوذا كل شيء قد صار من أجلك وأنت ال تلقي مهك على اهللا        
ألنه بزيادة حمبة خالقك يهون كل شيء يف عينيك فال متـرض            
بشيء وال يعوقك شيء ما دام ضمريك صحيحاً دائم االبتهاج          

  .باهللا
إن الصديقني ال حيملون هم شيء بل يلقون كل أمر حيدث           
على اهللا متكلني عليه فالذي اقتىن هذا الضمري ليس شيء ميرضه           
أو خيرجه عن التجلد باهللا ألنه عارف أن كل شيء إمنا هو زمين             

  .إن كان حمقرة من رفقائه أو شتائم أو آالم أو قيام التجارب
تم بأال حيريك شيء يف حقيقة      ابعد عن ضمريك حمبة العامل واه     

اهللا ألن جتلد احلق موجود يف كل أحد إن اختار ذلك فال حيريه             
شيء وال مييله عن حسن اء االهتمام باهللا وال تقل أن ضمريي            
ميرض باحلرية عندما ينظر الشكوك لئال تبكتك كلمتك هذه يوم          
 الدينونة وهأنذا أقنعك من الطبع أنه ال ميكن لشيء أن يزعزعك          

   .ما دامت إرادتك مع اهللا
من ذا الذي ال يبكي حبزن مفرز عندما ميرض ضمريك مـن            
تذكار اهللا بسبب شيء من األشياء إذ أم وجدوا فيك مكانـاً            

 }٢٥١{

حلب شيء ما وقد قل فيك حب املواعيد املزمعة ألنه ال ميكن أن             
  .تقوم فيك حقيقة اهللا إال إذا كان كل شيء مستهان عندك

من أجل املسيح ورفض كل شيء اسـتحق        يس باملسكنة   ل أ
القليلون ذلك اجلزاء العظيم بل إين أسألك أال خيتلط يف ضمريك           
شيء خارج عن حب اهللا واعلم أن اهلروب من كل شيء هـو             

فليس هذا دليـل     سبب مرض ضمريك ألنه إذا ما سريك لشيء أ        
ظاهر على أنه ليس لك اعتناء حبياتك فإن كنت تسند على أمر            

أما إذا اعتصمت باهللا     منه فإنك متيل لسقطة املرض       آخر عزاؤك 
واستندت به فإنك ال تتزعزع إىل األبد إذ أن الذي جعلـت            

  . عليه هو أبدياتكالك
ال يكن عزاؤك متوقفاً على البشر بل على اهللا وحده فتثبت           
صحتك إىل األبد فألي أمر ميرض ضمريك وميلك فيك مـرض           

ما وجدت أم قرعت وما     عطيت أم سألت و   طلبت وما أُ   الشك أ 
تح لك ملاذا إذاً ميرض ضمريك ويتضجر إال ألنك لست كفـأً            فُ

عطى لك فالسبب   لتكمل باحلق كالقدماء فإن كنت سألت وما أُ       
 إما أنك طلبت بتهاون أو طلبت طلباً ضد منفعتك          اثننيأمر من   

  .)٧ : ٧مت ( إذ قال أطلبوا جتدوا إذ أن كلمة سيدنا ال تكذب
هل سعيت إىل حب اهللا ومل تدركه وهـل         ال مترض وتشك    

طلبت ومل جتده ألنه ذا تصغر روحك ويتضجر ضمريك فـإن           



 }٢٥٢{

كنت عملت وما وجدت وسعيت وراء احلـب ومل تدركـه           
فالسبب هو حدوث صغر الروح واملرض فافحص جيداً وانظـر          

برمحة املساكني أم بعطية الصدقة       أ .بأي شيء خرجت يف طلبه    
باحلرص على السهر أم مبداومة الصوم أم       أم بالبعد من الشره أم      

باملفاوضة مع اهللا بالصالة أم باالحتراس على لسانك أال يتحرك          
 فإن كان خروجك يف طلبه ذه كلها ومل تدركـه           .فيه شتائم 

فلك أن حتزن روحك ولكن ذلك ألنك طلبت حب اهللا بـدون           
  .هذه الفضائل

مـن  نت اعتفيت   أفاآلن ال مترض فليس هو بعيد منك بل         
 فإنك إن طلبته باألشياء اليت ا يوجد تلقاه يف كل حـني             .طلبه

ألنه باحلقيقة ميتد إشراقه كالنور وكما أن األعمى ال يرى النور           
وهو ليس بعيد منه هكذا حب اهللا كل من يطلبه جيده أمامه ليس    
كاألعمى الذي بالتغصب يقبل إشراق النور فإن النري موضـوع          

  .تبع حب اهللاعلى حريتنا يف أن نسعى 
أعجب من صدق الصديقني كم هو ممجد مبحبة خالقه ألم          
مل يقتنوا حب اهللا كيفما اتفق وال بدون ضيقات لو مل يكونـوا             
منتخبني للحب ألنه مبقدار الضيقات يضبط فيهم موضعاً متسعاً         
حلب اهللا ألنه قد يوجد أناس منتخبون عمل ولكن بالـضيقات           

نتخاب جذبوا وإما بإرادة حريتهم     ضبطوا احلق إما باغتصاب اال    
 }٢٥٣{

من أجل حب اهللا جتلدوا باحتمال الشرور لتدرك ذلك من أمـر         
سخريوطي إذ أنه باحلق دعي من سيدنا كمـا دعـي           إليهوذا ا 

مسعان وملا أراد أن يبتعد من حبه املمجد مل جيذبه االغتصاب ألن            
 جبحود  لّمسعان نفسه أيضاً لو كان قد انتخب باالغتصاب ملا ز         

سيدنا عندما حترك فيه اخلوف ملا سئل وبولس الرسول أيضاً لو           
كان جمذوباً لالنتخاب فما كان يقـول إين أقمـع جـسدي            
وأستعبده حىت بعد ما كرزت لآلخرين ال أصـري أنـا نفـسي             

   . )٢٧ :٩ كو ١( مرفوضاً 
أما قول سيدنا أنه من قبل إنشاء العامل انتخبهم ليس سبباً يف            

ذبوا إىل   امليالن عن حبه كأنه باالغتصاب ج      أن يثبت فيهم ضمري   
حمبته بل ليوضح لنا سبق معرفته أنه قبل أن كان عاملاً بوداعـة             
صدقهم وعندما نظر أم يصلون ليكونوا آنية خلدمته انتخبـهم          
لكرازة بشارته ألن اهللا بسبق معرفته يعلم مبا يأيت من اإلنـسان            

به ليعرفوا ذا أنـه     ومقدار حرصه على احلق فسبق وعرفنا انتخا      
من قبل أن تم حنن هو عارف بالشيء ألنه كيف نعرف سـبق             

  .معرفة خالقنا لو انتخب اهللا اإلنسان بعد كمال أعماله
فهوذا حنن ننظر كثريين قيل عنهم أم منتخبـون وكـانوا           
سائرين بالضاللة زماناً غري قليل وبعد ذلك تدرجوا ملعرفة احلق          

 لكانوا من البدء يتدبرون باحلق      لالنتخابفلو كانوا قد اغتصبوا     



 }٢٥٢{

كنت عملت وما وجدت وسعيت وراء احلـب ومل تدركـه           
فالسبب هو حدوث صغر الروح واملرض فافحص جيداً وانظـر          

برمحة املساكني أم بعطية الصدقة       أ .بأي شيء خرجت يف طلبه    
باحلرص على السهر أم مبداومة الصوم أم       أم بالبعد من الشره أم      

باملفاوضة مع اهللا بالصالة أم باالحتراس على لسانك أال يتحرك          
 فإن كان خروجك يف طلبه ذه كلها ومل تدركـه           .فيه شتائم 

فلك أن حتزن روحك ولكن ذلك ألنك طلبت حب اهللا بـدون           
  .هذه الفضائل

مـن  نت اعتفيت   أفاآلن ال مترض فليس هو بعيد منك بل         
 فإنك إن طلبته باألشياء اليت ا يوجد تلقاه يف كل حـني             .طلبه

ألنه باحلقيقة ميتد إشراقه كالنور وكما أن األعمى ال يرى النور           
وهو ليس بعيد منه هكذا حب اهللا كل من يطلبه جيده أمامه ليس    
كاألعمى الذي بالتغصب يقبل إشراق النور فإن النري موضـوع          

  .تبع حب اهللاعلى حريتنا يف أن نسعى 
أعجب من صدق الصديقني كم هو ممجد مبحبة خالقه ألم          
مل يقتنوا حب اهللا كيفما اتفق وال بدون ضيقات لو مل يكونـوا             
منتخبني للحب ألنه مبقدار الضيقات يضبط فيهم موضعاً متسعاً         
حلب اهللا ألنه قد يوجد أناس منتخبون عمل ولكن بالـضيقات           

نتخاب جذبوا وإما بإرادة حريتهم     ضبطوا احلق إما باغتصاب اال    
 }٢٥٣{

من أجل حب اهللا جتلدوا باحتمال الشرور لتدرك ذلك من أمـر         
سخريوطي إذ أنه باحلق دعي من سيدنا كمـا دعـي           إليهوذا ا 

مسعان وملا أراد أن يبتعد من حبه املمجد مل جيذبه االغتصاب ألن            
 جبحود  لّمسعان نفسه أيضاً لو كان قد انتخب باالغتصاب ملا ز         

سيدنا عندما حترك فيه اخلوف ملا سئل وبولس الرسول أيضاً لو           
كان جمذوباً لالنتخاب فما كان يقـول إين أقمـع جـسدي            
وأستعبده حىت بعد ما كرزت لآلخرين ال أصـري أنـا نفـسي             

   . )٢٧ :٩ كو ١( مرفوضاً 
أما قول سيدنا أنه من قبل إنشاء العامل انتخبهم ليس سبباً يف            

ذبوا إىل   امليالن عن حبه كأنه باالغتصاب ج      أن يثبت فيهم ضمري   
حمبته بل ليوضح لنا سبق معرفته أنه قبل أن كان عاملاً بوداعـة             
صدقهم وعندما نظر أم يصلون ليكونوا آنية خلدمته انتخبـهم          
لكرازة بشارته ألن اهللا بسبق معرفته يعلم مبا يأيت من اإلنـسان            

به ليعرفوا ذا أنـه     ومقدار حرصه على احلق فسبق وعرفنا انتخا      
من قبل أن تم حنن هو عارف بالشيء ألنه كيف نعرف سـبق             

  .معرفة خالقنا لو انتخب اهللا اإلنسان بعد كمال أعماله
فهوذا حنن ننظر كثريين قيل عنهم أم منتخبـون وكـانوا           
سائرين بالضاللة زماناً غري قليل وبعد ذلك تدرجوا ملعرفة احلق          

 لكانوا من البدء يتدبرون باحلق      لالنتخابفلو كانوا قد اغتصبوا     



 }٢٥٤{

ولكن ألم كانوا يف وقت ضالني ويف وقت تابعني احلق فاألمر           
  .م اقتنوا احلق عندما أرادوهأظاهر 

وقد أفهمنا الرسول ذلك أنه ليس الذين انتخبوا كان مالكاً          
عليهم اغتصاب االنتخاب وال الذين رذلوا هم حاملني دائماً هذا          

 يرذلوا وأولئك الـذين     زاغوان  إولئك الذين انتخبوا    الرذل بل أ  
 فاعتين بصحة نفسك وال تظن .نتخبوا بالكمالن رجعوا يإرذلوا 

أن إنسان ضبط احلق يعود فيتركه فإن كنت تظن أن كـثريين            
انقلبوا من احلق فحسب رأيي أم مل يكونوا ضابطني احلق متاماًَ           

  .بل كنا نظن أم كانوا صديقني
صادقة هي كلمة سيدنا أن الذي يبين بيته على الـصخر ال            
يتزعزع أما أولئك الذين أظهر فيهم احلق وبعدوا سـريعاً عـن            
حسنه هم الذين قال عنهم سيدنا أم عندما يسمعون الكلمـة           
يقبلوا بفرح وتثبت فيهم زماناً ما وعندما حتدث ضيقة أو شدة           

ك الوقت الذي كانوا    فإم يشكون سريعاً وحنن نظن أنه يف ذل       
فيه زاهرين بالصالح كانوا ضابطني احلق فإم لو كانوا كاملني          
به ملا تنحوا عنه أبداً وإين ما قلت هذه األمور يـا أحبـائي أال               

  .يتضح لكم أن كل إنسان يقتين حقيقة اهللا بتعب نفسه
إنه ال يعوقك شيئاً أيها اإلنسان إذا أردت باحلقيقة أن تسكر           

براهيم وموسى والرسل فاآلن ال مترض روحك حىت        حبب اهللا كإ  
 }٢٥٥{

 يف  وأسـرع وإن مل تكن قد بقى للعامل سوى أيام قليلة بل تقو            
 حب اهللا بقدر ما فيك من قوة ألنه وإن تبقى للعامل أسبوع             إتباع

أيام وكان احلسد موجود يف كثريين كقايني فليس يعسر على اهللا 
 ال تكون إال من     أن ميلك حبه يف الكل بل حسبما أظن أن هذه         

عدم تلهفنا إلرضاء خالقنا إذ أنه ال تتحرك فينا دائماً األمـواج            
املمجدة اليت حلب خالقنا قال سيدنا الويل للعامل من الـشكوك           
وال ميكن إال أن تأيت الشكوك فكيف ميكن أن ال تأيت بل إمـا              
بإرادة حرية الناس تقام أو بالقصاص بواسطة العدالة فإن حبريـة           

 تأيت فكيف متتد بقصاص العدالة هذا هو معىن أنه ميكن           اإلنسان
إال أن تأيت الشكوك ألنه يسمح للضالني أن يكملـوا إرادـم            
وذلك ألمرين األول أن ال تبطل موهبة احلرية والثـاين ألجـل            
اختيار الصديقني وتأديب املنافقني ألنه لو كان كل من يكـون           

  .سبب شك يقمعه اهللا فكيف توجد احلرية
 وجدت الشكوك يف العامل أيام امللوك الضالني فلو كان          لقد

باالغتصاب جذم اهللا لإلميان أو أبطل شكوك ضاللتهم فكيف         
حينئذ تكون موهبة احلرية ولو كان ينبغي أن مينـع اهللا صـانع             
الشكوك من االمتداد يف شكوكهم كما يقول عـدميو املعرفـة           

  .فكيف يكون كمال التحنن والرأفة



 }٢٥٤{

ولكن ألم كانوا يف وقت ضالني ويف وقت تابعني احلق فاألمر           
  .م اقتنوا احلق عندما أرادوهأظاهر 

وقد أفهمنا الرسول ذلك أنه ليس الذين انتخبوا كان مالكاً          
عليهم اغتصاب االنتخاب وال الذين رذلوا هم حاملني دائماً هذا          

 يرذلوا وأولئك الـذين     زاغوان  إولئك الذين انتخبوا    الرذل بل أ  
 فاعتين بصحة نفسك وال تظن .نتخبوا بالكمالن رجعوا يإرذلوا 

أن إنسان ضبط احلق يعود فيتركه فإن كنت تظن أن كـثريين            
انقلبوا من احلق فحسب رأيي أم مل يكونوا ضابطني احلق متاماًَ           

  .بل كنا نظن أم كانوا صديقني
صادقة هي كلمة سيدنا أن الذي يبين بيته على الـصخر ال            
يتزعزع أما أولئك الذين أظهر فيهم احلق وبعدوا سـريعاً عـن            
حسنه هم الذين قال عنهم سيدنا أم عندما يسمعون الكلمـة           
يقبلوا بفرح وتثبت فيهم زماناً ما وعندما حتدث ضيقة أو شدة           

ك الوقت الذي كانوا    فإم يشكون سريعاً وحنن نظن أنه يف ذل       
فيه زاهرين بالصالح كانوا ضابطني احلق فإم لو كانوا كاملني          
به ملا تنحوا عنه أبداً وإين ما قلت هذه األمور يـا أحبـائي أال               

  .يتضح لكم أن كل إنسان يقتين حقيقة اهللا بتعب نفسه
إنه ال يعوقك شيئاً أيها اإلنسان إذا أردت باحلقيقة أن تسكر           

براهيم وموسى والرسل فاآلن ال مترض روحك حىت        حبب اهللا كإ  
 }٢٥٥{

 يف  وأسـرع وإن مل تكن قد بقى للعامل سوى أيام قليلة بل تقو            
 حب اهللا بقدر ما فيك من قوة ألنه وإن تبقى للعامل أسبوع             إتباع

أيام وكان احلسد موجود يف كثريين كقايني فليس يعسر على اهللا 
 ال تكون إال من     أن ميلك حبه يف الكل بل حسبما أظن أن هذه         

عدم تلهفنا إلرضاء خالقنا إذ أنه ال تتحرك فينا دائماً األمـواج            
املمجدة اليت حلب خالقنا قال سيدنا الويل للعامل من الـشكوك           
وال ميكن إال أن تأيت الشكوك فكيف ميكن أن ال تأيت بل إمـا              
بإرادة حرية الناس تقام أو بالقصاص بواسطة العدالة فإن حبريـة           

 تأيت فكيف متتد بقصاص العدالة هذا هو معىن أنه ميكن           اإلنسان
إال أن تأيت الشكوك ألنه يسمح للضالني أن يكملـوا إرادـم            
وذلك ألمرين األول أن ال تبطل موهبة احلرية والثـاين ألجـل            
اختيار الصديقني وتأديب املنافقني ألنه لو كان كل من يكـون           

  .سبب شك يقمعه اهللا فكيف توجد احلرية
 وجدت الشكوك يف العامل أيام امللوك الضالني فلو كان          لقد

باالغتصاب جذم اهللا لإلميان أو أبطل شكوك ضاللتهم فكيف         
حينئذ تكون موهبة احلرية ولو كان ينبغي أن مينـع اهللا صـانع             
الشكوك من االمتداد يف شكوكهم كما يقول عـدميو املعرفـة           

  .فكيف يكون كمال التحنن والرأفة



 }٢٥٦{

عظيماً أن خيلق اهللا الصاحلني بل العجب املتعال        فليس األمر   
أن يتحنن وخيلق الذين كانوا مزمعني أن جيحدوه ويشتموه ولو          
كان قد أجلم بالسكوت أفواه املضلني لبطلت موهبة احلرية ولو          
أنه وسع لنا طريق الصاحلات واجتذبنا لكي ال نقع يف الرذائـل            

 ال يسمح باحلرية    لكانت سريتنا باالغتصاب ومع هذا أيضاً فهو      
يف كل أمر ليوضح أنه متسلط على إرادتنا إذ يغصب احلرية بعد            

 الذي أوضح هلا ليفهمنا أن حبه متفاضل جداً علينا إذ له            اإلقناع
سلطان أن يغصبنا كالعبيد ولكنه سلّطنا حبريتنا كاألحرار فاآلن         
لتتفاضل فيك صحة الروح وال مترض باحناللك بسرية احلق بـل           

 فإن كنت طلبت فمـا وجـدت        ،لما عمل الصديقون  أعمل مث 
أقرع مثلما قرعوا ولكن إن كان مل يفتح لك مثلما فـتح هلـم              
وتقول هوذا قد عملت وما وجدت الشيء الذي وجدوه فذلك          
ألنك طلبت وما فتشت ألن تفتيش اخلفايا البعيدة عـن قـصد            
الشر هو كرت الوجدان فذخرية الصاحلات هو الطلب الذي يرفع          

د إىل الفحص والتفتيش فإن كثريين صاروا يف طلب احلب          ويقو
وعندما وصلوا إىل مدخله جذم الضجر إىل الوراء فلـو أـم            
دخلوا قليالً لوجدوا الشيء الذي طلبوه فإن قلبنا يطلب ولكننا          

) القلب(فإذا عرض اعتفاء من فحصه      ال نفحص ولو شيئاً قليالً      
فتيش الذي قلنا عنه هـو      فإنه ال جيد ما طلبه فهذا الفحص والت       

طلب خمافة اهللا لكي بالتجلد يضبط اإلنسان املسألة اليت ألجلها          
 }٢٥٧{

خرج يف الطلب ألن الذي هو غري مهتم بالفحص لنفع حياتـه            
قال عنه داود أن املنافق بعظمته ال يفتش أي ليعرف ما هو احلق             
وكيف هو بل ينبغي أن يضبطه بالتدابري النقية مثلما قال الـنيب            

فسه أن بكل قليب فحصت عنك لكي ال أضل عن وصاياك           عن ن 
فإنه مل يفحص باخلبث ليعرف طبيعة اهللا بل حلقيقة حبه فحص           
لئال يزوغ عن وصاياه وعندما فتش ووجد حق اهللا صار حافظاً           

  .ملسكن حياته لكي ال يسلب منه الكرت الذي وجده
فرح إن سيدنا بتحننه الكثري أهلنا أن يقع كرته بيدنا فعندما ي          

قلبنا بالصاحلات ومتلك حمبته يف ضمائرنا فإن مجيع الشكوك اليت          
جيدة هي   . أن مترض أنفسنا من التجلد حببه      عيتستطيف العامل ال    

 فإن كان احلب خيتـرب      الضيقات من أجل املسيح للذين أحبوه     
حقاً بالتجارب فاألمر ظاهر أن حبنا من أجل املسيح إمنا خيتـرب            

هذه الضيقات إمنا هي إكليـل اـد        إذ أن   أيضاً بالتجارب   
وعالمة احملبة ألن الفرح احلقيقي هو املسيح واملسيح هو احلب          
  .والذي عدمي احلب هو خائب من املسيح وموجود للشيطان

الفخر احلقيقي هو الفخر باهللا ويكون بالعمل والتعب مـن          
 . والذي هو عدمي األعمال ال يستطيع أن يفتخر بـاهللا          امسهأجل  

احلقيقي هو معرفة اهللا ومعرفـة اهللا هـي أن نكمـل       والفرح  
  .وصاياه ألن الذي يتغافل عن إرادته ال يستطيع أن يعرفه



 }٢٥٦{

عظيماً أن خيلق اهللا الصاحلني بل العجب املتعال        فليس األمر   
أن يتحنن وخيلق الذين كانوا مزمعني أن جيحدوه ويشتموه ولو          
كان قد أجلم بالسكوت أفواه املضلني لبطلت موهبة احلرية ولو          
أنه وسع لنا طريق الصاحلات واجتذبنا لكي ال نقع يف الرذائـل            

 ال يسمح باحلرية    لكانت سريتنا باالغتصاب ومع هذا أيضاً فهو      
يف كل أمر ليوضح أنه متسلط على إرادتنا إذ يغصب احلرية بعد            

 الذي أوضح هلا ليفهمنا أن حبه متفاضل جداً علينا إذ له            اإلقناع
سلطان أن يغصبنا كالعبيد ولكنه سلّطنا حبريتنا كاألحرار فاآلن         
لتتفاضل فيك صحة الروح وال مترض باحناللك بسرية احلق بـل           

 فإن كنت طلبت فمـا وجـدت        ،لما عمل الصديقون  أعمل مث 
أقرع مثلما قرعوا ولكن إن كان مل يفتح لك مثلما فـتح هلـم              
وتقول هوذا قد عملت وما وجدت الشيء الذي وجدوه فذلك          
ألنك طلبت وما فتشت ألن تفتيش اخلفايا البعيدة عـن قـصد            
الشر هو كرت الوجدان فذخرية الصاحلات هو الطلب الذي يرفع          

د إىل الفحص والتفتيش فإن كثريين صاروا يف طلب احلب          ويقو
وعندما وصلوا إىل مدخله جذم الضجر إىل الوراء فلـو أـم            
دخلوا قليالً لوجدوا الشيء الذي طلبوه فإن قلبنا يطلب ولكننا          

) القلب(فإذا عرض اعتفاء من فحصه      ال نفحص ولو شيئاً قليالً      
فتيش الذي قلنا عنه هـو      فإنه ال جيد ما طلبه فهذا الفحص والت       

طلب خمافة اهللا لكي بالتجلد يضبط اإلنسان املسألة اليت ألجلها          
 }٢٥٧{

خرج يف الطلب ألن الذي هو غري مهتم بالفحص لنفع حياتـه            
قال عنه داود أن املنافق بعظمته ال يفتش أي ليعرف ما هو احلق             
وكيف هو بل ينبغي أن يضبطه بالتدابري النقية مثلما قال الـنيب            

فسه أن بكل قليب فحصت عنك لكي ال أضل عن وصاياك           عن ن 
فإنه مل يفحص باخلبث ليعرف طبيعة اهللا بل حلقيقة حبه فحص           
لئال يزوغ عن وصاياه وعندما فتش ووجد حق اهللا صار حافظاً           

  .ملسكن حياته لكي ال يسلب منه الكرت الذي وجده
فرح إن سيدنا بتحننه الكثري أهلنا أن يقع كرته بيدنا فعندما ي          

قلبنا بالصاحلات ومتلك حمبته يف ضمائرنا فإن مجيع الشكوك اليت          
جيدة هي   . أن مترض أنفسنا من التجلد حببه      عيتستطيف العامل ال    

 فإن كان احلب خيتـرب      الضيقات من أجل املسيح للذين أحبوه     
حقاً بالتجارب فاألمر ظاهر أن حبنا من أجل املسيح إمنا خيتـرب            

هذه الضيقات إمنا هي إكليـل اـد        إذ أن   أيضاً بالتجارب   
وعالمة احملبة ألن الفرح احلقيقي هو املسيح واملسيح هو احلب          
  .والذي عدمي احلب هو خائب من املسيح وموجود للشيطان

الفخر احلقيقي هو الفخر باهللا ويكون بالعمل والتعب مـن          
 . والذي هو عدمي األعمال ال يستطيع أن يفتخر بـاهللا          امسهأجل  

احلقيقي هو معرفة اهللا ومعرفـة اهللا هـي أن نكمـل       والفرح  
  .وصاياه ألن الذي يتغافل عن إرادته ال يستطيع أن يعرفه



 }٢٥٨{

ال يقوم الكالم موضع األعمال وال الظل موضع اجلسم وال          
األحالم موضع احلق ألن الذي بالكالم فقط حيب اهللا إمنا ينظـر            
 حلم الصاحلات وهو بعيد من احلق ويعطي اخليـاالت عـوض          
اجلسم واألحالم عوض احلق واحلق هـو أن نـسلك بـاحلق            
والسلوك باحلق هو أن نبتعد عن الكذب وبعدنا عن الكذب هو           
أن حنب احلق وتأكيد احلق هي الضيقات من أجل هذا ال خيزي            

  .من يفتخر بالضيقات
أي مقتىن أعظم من خمافة الرب وأي اتكال يكون أثبت من           

عتريه كآبة كالفرح الذي يكون     رجاء اهللا باملسيح وأي فرح ال ي      
للنفس بأعماهلا احلسنة وأي استعباد يكون أقسى مـن عبوديـة           
اخلطية وأي نري يكون أخف من نري احلب وليس عمل يكـون            
آخره ندم النفس إال عمل الشرور إن معونتنـا هـي بإرادتنـا             
وكذلك ضررنا وليست حياتنا بعيدة عنا فلماذا نطلبها خارجـاً          

 قد وجدنا حياتنا إذا كانت خارجاً عنا فإننا ال          عنا حىت وإن كنا   
ننتفع ا فاحلياة اليت نطلبها خارجاً عنا هي الصاحلات اليت عملها      
لآلخرين وليس لذواتنا فإذا ما وجـدنا الـصاحلات ألنفـسنا           

  .باحلقيقة وجدنا حياتنا
ال تلم صانعي الشرور بكالمك بل بأعمالك ألننا لو دنـا           

  .دأنفسنا ملا داننا أح
 }٢٥٩{

حب اهللا غريب من العامل وهو فقط يقدر أن حيل النفس من            
رباطات العامل وجود الفرح هو حمبة اهللا هي املقـتىن احلقيقـي            
واملقتىن احلقيقي هو التنعم الدائم والتنعم الدائم هو اهلذيذ احلسن          
واهلذيذ احلسن هو الشركة مع اهللا والشركة مع اهللا هي معرفـة            

  .لكة احلق ومملكة احلق هو اهللاحلق ومعرفة احلق هي مم
التحصن بالصاحلات هو االتكال على اهللا واالتكال على        
اهللا يثبت فينا إذا ما عرفنا ضعف طبيعتنا وباتكالنا علـى اهللا            

  .وثقتنا به نستطيع أن نكمل األشياء اليت تعسر على طبعنا
حنن لنا اإلرادة فقط فإن كنا نكمل الصاحلات مبعونـة اهللا           

نا لعدمنا األجر واملكافأة عن هذه الصاحلات وإن كنا         دون إرادت 
نكمل الصاحلات بإرادتنا دون معونة اهللا ملا وجد عدو وال وضع           
جهاد فلتكن اإلرادة كاملة وعند ذلك تكـن املعونـة كاملـة            
فليست اإلرادة هي أن نشاء الصاحلات فقط بل أنه حسب قوتنا           

  .من كل نفوسنا جناهد
 تفرغ كل قوة أنفسنا ومجيع العثـرات        تأيت معونة اهللا عندما   

رضنا متبدو لنا سهلة عندما جناهد بكل أنفسنا قبالة اخلطية إذ أن            
  .بلذة الشهوات يسبب لنا رعباً وقنوطاً من أعمال الرب

اإلنسان الذي يطلب راحة آخرين بضيقة نفسه فإنه يشترك         
يف الكمال الذي أظهر ربنا يسوع املسيح بنفسه والذي يطـرد           



 }٢٥٨{

ال يقوم الكالم موضع األعمال وال الظل موضع اجلسم وال          
األحالم موضع احلق ألن الذي بالكالم فقط حيب اهللا إمنا ينظـر            
 حلم الصاحلات وهو بعيد من احلق ويعطي اخليـاالت عـوض          
اجلسم واألحالم عوض احلق واحلق هـو أن نـسلك بـاحلق            
والسلوك باحلق هو أن نبتعد عن الكذب وبعدنا عن الكذب هو           
أن حنب احلق وتأكيد احلق هي الضيقات من أجل هذا ال خيزي            

  .من يفتخر بالضيقات
أي مقتىن أعظم من خمافة الرب وأي اتكال يكون أثبت من           

عتريه كآبة كالفرح الذي يكون     رجاء اهللا باملسيح وأي فرح ال ي      
للنفس بأعماهلا احلسنة وأي استعباد يكون أقسى مـن عبوديـة           
اخلطية وأي نري يكون أخف من نري احلب وليس عمل يكـون            
آخره ندم النفس إال عمل الشرور إن معونتنـا هـي بإرادتنـا             
وكذلك ضررنا وليست حياتنا بعيدة عنا فلماذا نطلبها خارجـاً          

 قد وجدنا حياتنا إذا كانت خارجاً عنا فإننا ال          عنا حىت وإن كنا   
ننتفع ا فاحلياة اليت نطلبها خارجاً عنا هي الصاحلات اليت عملها      
لآلخرين وليس لذواتنا فإذا ما وجـدنا الـصاحلات ألنفـسنا           

  .باحلقيقة وجدنا حياتنا
ال تلم صانعي الشرور بكالمك بل بأعمالك ألننا لو دنـا           

  .دأنفسنا ملا داننا أح
 }٢٥٩{

حب اهللا غريب من العامل وهو فقط يقدر أن حيل النفس من            
رباطات العامل وجود الفرح هو حمبة اهللا هي املقـتىن احلقيقـي            
واملقتىن احلقيقي هو التنعم الدائم والتنعم الدائم هو اهلذيذ احلسن          
واهلذيذ احلسن هو الشركة مع اهللا والشركة مع اهللا هي معرفـة            

  .لكة احلق ومملكة احلق هو اهللاحلق ومعرفة احلق هي مم
التحصن بالصاحلات هو االتكال على اهللا واالتكال على        
اهللا يثبت فينا إذا ما عرفنا ضعف طبيعتنا وباتكالنا علـى اهللا            

  .وثقتنا به نستطيع أن نكمل األشياء اليت تعسر على طبعنا
حنن لنا اإلرادة فقط فإن كنا نكمل الصاحلات مبعونـة اهللا           

نا لعدمنا األجر واملكافأة عن هذه الصاحلات وإن كنا         دون إرادت 
نكمل الصاحلات بإرادتنا دون معونة اهللا ملا وجد عدو وال وضع           
جهاد فلتكن اإلرادة كاملة وعند ذلك تكـن املعونـة كاملـة            
فليست اإلرادة هي أن نشاء الصاحلات فقط بل أنه حسب قوتنا           

  .من كل نفوسنا جناهد
 تفرغ كل قوة أنفسنا ومجيع العثـرات        تأيت معونة اهللا عندما   

رضنا متبدو لنا سهلة عندما جناهد بكل أنفسنا قبالة اخلطية إذ أن            
  .بلذة الشهوات يسبب لنا رعباً وقنوطاً من أعمال الرب

اإلنسان الذي يطلب راحة آخرين بضيقة نفسه فإنه يشترك         
يف الكمال الذي أظهر ربنا يسوع املسيح بنفسه والذي يطـرد           



 }٢٦٠{

ه باطالً فإنه قد متثل فيه شبه الشيطان ألن البشر مل يـذنبوا             رفيق
  .إليه بشيء وهو يطلب ضررهم باطالً

ال تطلب تدبرياً لتقوم به باجلسد بل اطلب الشيء الذي به            
إنساننا الداخلي يرضي اهللا إذ أن املسيح ساكن فينا ألن اهللا قـد             

 قدامه بل   وضع فينا إفراز املعرفة هذا أن ليس فقط خندم أجسادنا         
 :١٤ كـو    ١( أرواحنا أيضاً أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضاً        

وقال سيدنا أيضاً إن اهللا روح والذين يسجدون له بالروح           ) ١٥
واحلق ينبغي أن يسجدوا ولست بذلك أرذل أعمـال الـسرية           
اخلارجية إذ أا تسبب لنا األجر بل إمنا أعظ أن نقتين احلـق يف              

ة العقل ألا أفضل من سرية اجلسد ألن        ذواتنا فلنطلب اآلن سري   
أعمال اجلسد إمنا شهواته فقط ولكنها ال توقف أعمال العقـل           

ما تدبري العقل فإنه خيضع شهوات اجلسد ويغلب أفكار         أالرديئة  
  .السوء

ال تستطيع النفس أن تسلك السرية احلسنة بدون املداومـة          
جلـسدانية  على القراءة والطلبة فطوىب ملن تنقـى مـن اآلالم ا          

والنفسانية ومل يقبل امللل وذلك بالتعليم املقدس ومداومة اهلذيذ         
الصاحل بفكره وطوىب ملن دبر باإلفراز وليس بأمل تدبري أعماله من           

 حل نفسه من رباطات مجيـع األشـياء         نأجل رحبه وطوىب مل   
  .وارتبط حبب اهللا فقط

 }٢٦١{

إن الذين مل جيتذبوا بنظرهم إىل غرض احلب املمجد الـذي           
لسيد الكل فليس شيء ينفعهم مثل تذكار دينونـة اهللا علـى            

   .الدوام
التواضع هو مبدأ طريق احلكمة فلهذا ينبغي للذي يتقدم         

 إذا كـان    لتعليم احلكمة أن يتضع خبضوع مع طول الـروح        
حامالً أعمال الصرب ليس حمباً هلا فقط فإا تكون تعبة جداً لديه            

له والتشجع بـضيقاته ورذل     فاحلب احلقيقي هللا هو الفرح بأعما     
اللذات واهلرب من النياحات هروباً دائماً فلنمت عن العامل ليحيا        

  .فينا املسيح ولنتجنب احلياة للعامل لئال يهان فينا املسيح
االلتفات إىل العامل هو أن حيب اإلنسان األرباح النجـسة          
ويتعبد للشهوات واآلالم فال ينبغي أن نقتل نفوسنا باالهتمـام          

  .لزائالت ألن الذي ال يهتم يقتين الغىن قد صدق املسيحبا



 }�û�ÿ�ù{

ه باطالً فإنه قد متثل فيه شبه الشيطان ألن البشر مل يـذنبوا             رفيق
  .إليه بشيء وهو يطلب ضررهم باطالً

ال تطلب تدبرياً لتقوم به باجلسد بل اطلب الشيء الذي به            
إنساننا الداخلي يرضي اهللا إذ أن املسيح ساكن فينا ألن اهللا قـد             

 قدامه بل   وضع فينا إفراز املعرفة هذا أن ليس فقط خندم أجسادنا         
 :١٤ كـو    ١( أرواحنا أيضاً أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضاً        

وقال سيدنا أيضاً إن اهللا روح والذين يسجدون له بالروح           ) ١٥
واحلق ينبغي أن يسجدوا ولست بذلك أرذل أعمـال الـسرية           
اخلارجية إذ أا تسبب لنا األجر بل إمنا أعظ أن نقتين احلـق يف              

ة العقل ألا أفضل من سرية اجلسد ألن        ذواتنا فلنطلب اآلن سري   
أعمال اجلسد إمنا شهواته فقط ولكنها ال توقف أعمال العقـل           

ما تدبري العقل فإنه خيضع شهوات اجلسد ويغلب أفكار         أالرديئة  
  .السوء

ال تستطيع النفس أن تسلك السرية احلسنة بدون املداومـة          
جلـسدانية  على القراءة والطلبة فطوىب ملن تنقـى مـن اآلالم ا          

والنفسانية ومل يقبل امللل وذلك بالتعليم املقدس ومداومة اهلذيذ         
الصاحل بفكره وطوىب ملن دبر باإلفراز وليس بأمل تدبري أعماله من           

 حل نفسه من رباطات مجيـع األشـياء         نأجل رحبه وطوىب مل   
  .وارتبط حبب اهللا فقط

 }�û�ÿ�ú{

إن الذين مل جيتذبوا بنظرهم إىل غرض احلب املمجد الـذي           
لسيد الكل فليس شيء ينفعهم مثل تذكار دينونـة اهللا علـى            

   .الدوام
التواضع هو مبدأ طريق احلكمة فلهذا ينبغي للذي يتقدم         

 إذا كـان    لتعليم احلكمة أن يتضع خبضوع مع طول الـروح        
حامالً أعمال الصرب ليس حمباً هلا فقط فإا تكون تعبة جداً لديه            

له والتشجع بـضيقاته ورذل     فاحلب احلقيقي هللا هو الفرح بأعما     
اللذات واهلرب من النياحات هروباً دائماً فلنمت عن العامل ليحيا        

  .فينا املسيح ولنتجنب احلياة للعامل لئال يهان فينا املسيح
االلتفات إىل العامل هو أن حيب اإلنسان األرباح النجـسة          
ويتعبد للشهوات واآلالم فال ينبغي أن نقتل نفوسنا باالهتمـام          

  .لزائالت ألن الذي ال يهتم يقتين الغىن قد صدق املسيحبا



 }٢٦٢{
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نيقيفالطريميشي
أوالًهلذاوضعتسريةالنوحبعدسريةالتجرديفالتعليمألنـهإنملواحلزنوالنوحوالنسكهذهكلهاتوجدعندقليلنيبعدالتجرديعذرعليهموالصربعلىاألحزانوالضيقاتواجلوعوالعـريراءبالعاملالدإنالذينضبطواالتجرديفنفوسهمفإناالز التجرديفالتعليمألنهإنمليقصداإلنسانيقصداإلنسان

إذ أن اإلنسان ال يستطيع أن يقتين حـب اهللا إذا           شيئاًمعوقاًالتستطيعأنتدوميفصحةالروحمادمنامالكنييفنفوسـناأوالًالتجردفإنهاليستطيعأنيدنومناحلزنوالنوحألنحياتنا

 }٢٦٣{

منأرادأنيـأيتمكتوبألنهكان حب االقتناء متحرك فيه      
٨٣٤مرورائيفلينكرنفسهوحيملصليبهويتبعين

احلقتاخلارجييعطلهعنالشيءالذييقتنيهفالميكنأنيثبالعاملبلينبغيلهأنيبتعدعنكلاألشياءإذأنكـلالعـزاءإناإلنساناليستطيعأنحيملالـصليبدونأنجيحـد
أ أوالًمنوالًمنضمريهأصـلحمبـةاملـالواليفإنسانإالإذاقطع يستطيعأنيسكنحباملسيحيفالضمريإنمليتجرد

حباملال
إىلاالمـتالءعيبقداماهللاألنناإذارغبنايفهذانصلسريعاًكلاألشياءواليكونلهاهتمامبشيءإالبأنيقيمنفسهبـالالذييريدأنجيمععقلهيفهذهالسريةفليبعدنفسهعـن

وكذلكازدرائناباألشياءاحلاضرةيقدمنالغىناملواعيد
يكنلكحاجةلقوامحياتكبلكنمكتفياًبنعمةاهللاليتجتعلالحتزنإذاكنتمتوحداًيفمسكنكوالتكتئـبإذامل

عنهذهاألموراحلاضرةتكفاضلةيفالعاملاجلديدعوضااحي
يكفيكهذالعزائك

منأجلاهللاألنرجاءعزائكهـويفامللكـوتوالتـصغرندموالحتزنأيهااإلنسانعندماتكونفقرياًوحمتاجـاًفالت



 }٢٦٢{
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إن الذين يريدون أن يتدبروا بسرية الكمال فليبدئوا بالبعـد          
ألن الرباطات البشرية إمنا تعوق الضمري وهكذا إن مل          عن العامل 

الطريق حيل اإلنسان نفسه من العامل ال يستطيع أن يسري يف هذا            
الذي يأ باملسيح باألحزان وطريق العامل معوق ألن السائرين يف          
سبل هذا العامل إمنا أملهم يف حتصيل القنية ونياح التنعم الـزمين            
وأما الذين يسريون يف طريق احلياة أملهم يف احليـاة الكاملـة            

 وال يستطيع اإلنسان أن     .واملواعيد العتيدة اليت توجد يف بلد اد      
  .نيقيف الطريميشي 

راء بالعامل ال   دإن الذين ضبطوا التجرد يف نفوسهم فإن االز       
يعذر عليهم والصرب على األحزان والضيقات واجلوع والعـري         
واحلزن والنوح والنسك هذه كلها توجد عند قليلني بعد التجرد          
هلذا وضعت سرية النوح بعد سرية التجرد يف التعليم ألنـه إن مل            

 التجرد يف التعليم ألنه إن مل يقصد اإلنسان         يقصد اإلنسان أوالً  
أوالً التجرد فإنه ال يستطيع أن يدنو من احلزن والنوح ألن حياتنا       
ال تستطيع أن تدوم يف صحة الروح ما دمنا مالكني يف نفوسـنا             

إذ أن اإلنسان ال يستطيع أن يقتين حـب اهللا إذا           شيئاً معوقاً   

 }٢٦٣{

 من أراد أن يـأيت      :مكتوبألنه  كان حب االقتناء متحرك فيه      
  . )٣٤ : ٨مر ( ورائي فلينكر نفسه وحيمل صليبه ويتبعين 

إن اإلنسان ال يستطيع أن حيمل الـصليب دون أن جيحـد            
العامل بل ينبغي له أن يبتعد عن كل األشياء إذ أن كـل العـزاء               

 احلق  تاخلارجي يعطله عن الشيء الذي يقتنيه فال ميكن أن يثب         
والً من ضمريه أصـل حمبـة املـال وال          يف إنسان إال إذا قطع أ     

يستطيع أن يسكن حب املسيح يف الضمري إن مل يتجرد أوالً من            
  .حب املال

الذي يريد أن جيمع عقله يف هذه السرية فليبعد نفسه عـن            
كل األشياء وال يكون له اهتمام بشيء إال بأن يقيم نفسه بـال             

إىل االمـتالء   عيب قدام اهللا ألننا إذا رغبنا يف هذا نصل سريعاً           
  .وكذلك ازدرائنا باألشياء احلاضرة يقدمنا لغىن املواعيد

ال حتزن إذا كنت متوحداً يف مسكنك وال تكتئـب إذا مل            
يكن لك حاجة لقوام حياتك بل كن مكتفياً بنعمة اهللا اليت جتعل            

 .عن هذه األمور احلاضرة    تك فاضلة يف العامل اجلديد عوضا     احي
  .يكفيك هذا لعزائك

ندم وال حتزن أيها اإلنسان عندما تكون فقرياً وحمتاجـاً         فال ت 
من أجل اهللا ألن رجاء عزائك هـو يف امللكـوت وال تـصغر              



 }٢٦٤{

روحك إذا تضايقت باجلوع والعري وال تضجر بل افرح وابتهج          
   .بالرجاء املوضوع لك

óãaŒzÜÛ@óiì@ @
إن تذكر تواضع سيدنا حيفظ العقل ويقيم الضمري بالنقـاوة          

 ويقبض الـذهن مـن الطياشـة        ، بالصاحلات تماملالهويرشده  
بالشرور وبذلك اقتىن كثريون حزن النوح وذل التواضـع ألن          

 ،الضيقات حتل يف النفس بالصاحلات وجتمع الضمري من الطياشة        
 وجتدد حركـات    ، وتفكر الذهن بالدينونة املزمعة    ،وتنقي الفكر 

   . ألن الضيقات هي السبب يف االهتمام بتذكار اهللا،القلب
ومن الواضح أن بكثرة آالم سيدنا وجتلده علـى احتماهلـا           

 وقد كان آبائنا الـسعداء الطوبـاويون        ،دنونا إىل ارتفاع حمبته   
 ألم كـانوا علـى      ،تأتيهم الدموع بسهولة يف وقت التضرع     

الدوام يتأملون ويتفرسون يف آالم سيدنا وألجل مداومتـهم يف          
ـ        صلوام وكانـت   ذلك كانوا يلهجون بالتضرع عند قيامهم ب

 ومن تعجبهم كانت تنهمر الدموع      .تتواتر يف ضمائرهم متجيداته   
  .من عيوم

 ،فإذا كنت تطيش بأفكار غريبة عن االهتمام بتمجيدات اهللا        
 فحاسب نفسك كم ليلـة سـهرت        ،وتشتاق للدموع املتواترة  

 أو كم من األعمال قدمت إىل اهللا ليجود عليك حبـزن            ،ألجلها
 }٢٦٥{

ل أن كثرة حزن الدموع هي موهبة مـن اهللا           ألين أقو  .الدموع
فاحترس لنفسك ليكون قيامـك     .تعطي باجتهاد طلبات السائل   

 ألن باحلقيقة   ، وال تبتعد من االلتصاق مبالئكته     ،بكرامة قدام اهللا  
 وكـل   ،عساكر مالئكة اإلميان احلق حاملني القيام بتمجيد اهللا       

 أمـا   .ضيلتهموضع يكون فيه حمب اهللا تتبعه إليه عساكر اهللا لف         
 النوح وعقله متواتراً فيكون ضـمريه مملـوء         اسمالذي قد لبس    

 وليس فيه طهارة تستقيم من النظـر هللا         ،حرصاً لتحصيل األمور  
 وال يتحرك ضمريه بـذكر      ، وال يتفرس يف آالم سيدنا     ،بضمريه

 . ال يتردى ضمريه باحلزن على النـاس       ،الدينونة العظيمة املزمعة  
 لئال يصري قلبنا الـذي مسـاه اهللا         ،بذواتنافلنحذر ألنفسنا وتم    
  . متواتراً ومملوء تعويقاً حللول خالقنا فيه،مبحبته لنا مرتالً لعظمته

 باحلقيقة ليس   .ولنوضح يا إخويت موتنا قدام أعينا كل ساعة       
شيئاً يكثر احتراس اإلنسان و يسكن حياته داخـل دور احلـق            

ن خطـف حياتـه      طوىب مل  .كمثل ما يضع أمل موته قدام عينيه      
   .باملوت كل وقت يوماً بعد يوم

õb»ŠÜÛ@óiì@ @
 لنطلب يا   .من أجل الرمحة خلقت اخلالئق وأقيمت الطبائع      

 أظهر لنا ِعظم    ابنهإخويت طيب مراحم أب الرمحة الذي بإرسال        
 ألنه كان غاضب عليـه      . وبه رضي واصطلح مع العامل     ،مرامحه



 }٢٦٤{

روحك إذا تضايقت باجلوع والعري وال تضجر بل افرح وابتهج          
   .بالرجاء املوضوع لك

óãaŒzÜÛ@óiì@ @
إن تذكر تواضع سيدنا حيفظ العقل ويقيم الضمري بالنقـاوة          

 ويقبض الـذهن مـن الطياشـة        ، بالصاحلات تماملالهويرشده  
بالشرور وبذلك اقتىن كثريون حزن النوح وذل التواضـع ألن          

 ،الضيقات حتل يف النفس بالصاحلات وجتمع الضمري من الطياشة        
 وجتدد حركـات    ، وتفكر الذهن بالدينونة املزمعة    ،وتنقي الفكر 

   . ألن الضيقات هي السبب يف االهتمام بتذكار اهللا،القلب
ومن الواضح أن بكثرة آالم سيدنا وجتلده علـى احتماهلـا           

 وقد كان آبائنا الـسعداء الطوبـاويون        ،دنونا إىل ارتفاع حمبته   
 ألم كـانوا علـى      ،تأتيهم الدموع بسهولة يف وقت التضرع     

الدوام يتأملون ويتفرسون يف آالم سيدنا وألجل مداومتـهم يف          
ـ        صلوام وكانـت   ذلك كانوا يلهجون بالتضرع عند قيامهم ب

 ومن تعجبهم كانت تنهمر الدموع      .تتواتر يف ضمائرهم متجيداته   
  .من عيوم

 ،فإذا كنت تطيش بأفكار غريبة عن االهتمام بتمجيدات اهللا        
 فحاسب نفسك كم ليلـة سـهرت        ،وتشتاق للدموع املتواترة  

 أو كم من األعمال قدمت إىل اهللا ليجود عليك حبـزن            ،ألجلها
 }٢٦٥{

ل أن كثرة حزن الدموع هي موهبة مـن اهللا           ألين أقو  .الدموع
فاحترس لنفسك ليكون قيامـك     .تعطي باجتهاد طلبات السائل   

 ألن باحلقيقة   ، وال تبتعد من االلتصاق مبالئكته     ،بكرامة قدام اهللا  
 وكـل   ،عساكر مالئكة اإلميان احلق حاملني القيام بتمجيد اهللا       

 أمـا   .ضيلتهموضع يكون فيه حمب اهللا تتبعه إليه عساكر اهللا لف         
 النوح وعقله متواتراً فيكون ضـمريه مملـوء         اسمالذي قد لبس    

 وليس فيه طهارة تستقيم من النظـر هللا         ،حرصاً لتحصيل األمور  
 وال يتحرك ضمريه بـذكر      ، وال يتفرس يف آالم سيدنا     ،بضمريه

 . ال يتردى ضمريه باحلزن على النـاس       ،الدينونة العظيمة املزمعة  
 لئال يصري قلبنا الـذي مسـاه اهللا         ،بذواتنافلنحذر ألنفسنا وتم    
  . متواتراً ومملوء تعويقاً حللول خالقنا فيه،مبحبته لنا مرتالً لعظمته

 باحلقيقة ليس   .ولنوضح يا إخويت موتنا قدام أعينا كل ساعة       
شيئاً يكثر احتراس اإلنسان و يسكن حياته داخـل دور احلـق            

ن خطـف حياتـه      طوىب مل  .كمثل ما يضع أمل موته قدام عينيه      
   .باملوت كل وقت يوماً بعد يوم

õb»ŠÜÛ@óiì@ @
 لنطلب يا   .من أجل الرمحة خلقت اخلالئق وأقيمت الطبائع      

 أظهر لنا ِعظم    ابنهإخويت طيب مراحم أب الرمحة الذي بإرسال        
 ألنه كان غاضب عليـه      . وبه رضي واصطلح مع العامل     ،مرامحه



 }٢٦٦{

 جبسد الشرور ومـا     ومن بعد هذه النعمة مجيعها وجد اإلنسان      
 رمحة وحتنن خيرج ليطلب حياته بعد ما خيب نفـسه مـن             ،فيه

  .نعمة اهللا
إن اإلنسان الذي أُهل حملبة اهللا عنده حمبة الناس حمبوبة أكثر           

 ولو كان يستطيع أن يساعدهم مبوت حياته ألحـب          ،من حياته 
 لكي بأحزانه وضوايقه جيدون هم      ،أن يبذل حياته عوض حيام    

  .ةالراح
فاإلنسان الذي تكون مفاوضته بكلمة اهللا ال مييـل أبـداً           

 ألنه يعتقد أنه لو مل يكونوا الناس مكرمني عند اهللا مـا           ،للشرور
 فإذا كان ذاك الـسيد      ،كان يرتل هلذا االتضاع العظيم ليجذم     

 كيف نستحقر حنن    ،القدوس أكثر من كل شيء كرمهم بزيادة      
 وكمـال   ،لهم هو إرادة اهللا    لذلك فإن تكرمي إخوتنا وتبجي     ،م

 فالرمحة اآلن هي سبب حزن      ،مسرته هو احلب والتحنن والرمحة    
  . ومنهضة الساقطني. وسبب ندامة النفس على اخلطايا،الضمري

 ألن  ،يارب ال لك النفس اليت استحقت اإلحساس بـك        
ذلك الشيء املثَّبت بك ما يقدر أمر من األمور أن حيركه عـن             

 والـذي مل يـضبط      .ر وال العامل بزوابعه    ال قوات الشري   ،حبك
 من أجل   ، ومييل لكل ريح   ، يتحرك من كل شيء    هحبك يف نفس  

  .أساس حقانيتك ال يضبطه
 }٢٦٧{

a@æìäíbÈí@áèãhÏ@áèiìÜÓ@òîÔäÜÛ@óiì@ @

من أجل أن نقاوة القلب هي أرفع من الكل وأفـضل مـن             
 فلهذا رفع ووضع رجاؤنا بنقاوة القلب لكـي         .مجيع التطويبات 

 هذه هي الطوىب    .ذاك الغري منظور ونستحق أن ننظر حسنه      ننظر  
عطيت للنقية قلوم لكي بنقاوة ضمريهم يعرف ذاك الذي         اليت أُ 

 ليس أحد يستحق هذه الطوىب إال الـذين         .هو مكتوم عن الكل   
 هوذا نعاين أن النور الساطع ال       .نقيت معرفتهم بطهارة أنفسهم   

وإذا كان نور العني مكدر      ،تقدر العني الضعيفة أن تالقي منظره     
 العني النقية الـيت نورهـا       .ال يقدر أن ينظر الشمس بغري إيذائه      

 من هذا   .صحيح تقدر أن تالقي شيئاً هو أعلى وأشرف بارتفاعه        
الدليل نتحقق على ضمائر قلوب الناس أنه لـيس كـل أحـد             

 بل الذين قـد     ، أو فيه كفاية أن يعاين منظر سيد الكل        ،يستحق
 كل واحـد فواحـد مـن        .بنقاوة ضمريهم صحت معرفتهم   

 كمثـل الفعـل     ،التطويبات اليت وضعت من سيدنا يقتين غناها      
  .أعطى الطوباوي

ومن أجل أن نقاوة القلب هي أرفع من مجيع التدابري ومتزينة           
 أي ارتفـاع    .بالكمال فوعد هلا طوىب أرفع من مجيع التطويبات       
  .لكليكون أعظم من هذا أن يؤهل اإلنسان لينظر سيد ا



 }٢٦٦{

 جبسد الشرور ومـا     ومن بعد هذه النعمة مجيعها وجد اإلنسان      
 رمحة وحتنن خيرج ليطلب حياته بعد ما خيب نفـسه مـن             ،فيه

  .نعمة اهللا
إن اإلنسان الذي أُهل حملبة اهللا عنده حمبة الناس حمبوبة أكثر           

 ولو كان يستطيع أن يساعدهم مبوت حياته ألحـب          ،من حياته 
 لكي بأحزانه وضوايقه جيدون هم      ،أن يبذل حياته عوض حيام    

  .ةالراح
فاإلنسان الذي تكون مفاوضته بكلمة اهللا ال مييـل أبـداً           

 ألنه يعتقد أنه لو مل يكونوا الناس مكرمني عند اهللا مـا           ،للشرور
 فإذا كان ذاك الـسيد      ،كان يرتل هلذا االتضاع العظيم ليجذم     

 كيف نستحقر حنن    ،القدوس أكثر من كل شيء كرمهم بزيادة      
 وكمـال   ،لهم هو إرادة اهللا    لذلك فإن تكرمي إخوتنا وتبجي     ،م

 فالرمحة اآلن هي سبب حزن      ،مسرته هو احلب والتحنن والرمحة    
  . ومنهضة الساقطني. وسبب ندامة النفس على اخلطايا،الضمري

 ألن  ،يارب ال لك النفس اليت استحقت اإلحساس بـك        
ذلك الشيء املثَّبت بك ما يقدر أمر من األمور أن حيركه عـن             

 والـذي مل يـضبط      .ر وال العامل بزوابعه    ال قوات الشري   ،حبك
 من أجل   ، ومييل لكل ريح   ، يتحرك من كل شيء    هحبك يف نفس  

  .أساس حقانيتك ال يضبطه
 }٢٦٧{

a@æìäíbÈí@áèãhÏ@áèiìÜÓ@òîÔäÜÛ@óiì@ @

من أجل أن نقاوة القلب هي أرفع من الكل وأفـضل مـن             
 فلهذا رفع ووضع رجاؤنا بنقاوة القلب لكـي         .مجيع التطويبات 

 هذه هي الطوىب    .ذاك الغري منظور ونستحق أن ننظر حسنه      ننظر  
عطيت للنقية قلوم لكي بنقاوة ضمريهم يعرف ذاك الذي         اليت أُ 

 ليس أحد يستحق هذه الطوىب إال الـذين         .هو مكتوم عن الكل   
 هوذا نعاين أن النور الساطع ال       .نقيت معرفتهم بطهارة أنفسهم   

وإذا كان نور العني مكدر      ،تقدر العني الضعيفة أن تالقي منظره     
 العني النقية الـيت نورهـا       .ال يقدر أن ينظر الشمس بغري إيذائه      

 من هذا   .صحيح تقدر أن تالقي شيئاً هو أعلى وأشرف بارتفاعه        
الدليل نتحقق على ضمائر قلوب الناس أنه لـيس كـل أحـد             

 بل الذين قـد     ، أو فيه كفاية أن يعاين منظر سيد الكل        ،يستحق
 كل واحـد فواحـد مـن        .بنقاوة ضمريهم صحت معرفتهم   

 كمثـل الفعـل     ،التطويبات اليت وضعت من سيدنا يقتين غناها      
  .أعطى الطوباوي

ومن أجل أن نقاوة القلب هي أرفع من مجيع التدابري ومتزينة           
 أي ارتفـاع    .بالكمال فوعد هلا طوىب أرفع من مجيع التطويبات       
  .لكليكون أعظم من هذا أن يؤهل اإلنسان لينظر سيد ا



 }٢٦٨{

تغيري التطويبات أعطى عزاء وثقة لكل أحد حىت إذا مل يقدر           
 ال يكون خائب مـن      ،اإلنسان على عمل مجيع األعمال احلسنة     

 والسيد خالق الكل زاد على الفضائل املوضوعة فينا هذه          .اجلميع
 ألن مثـة    ،مع تغريها من واحد آلخر    ) تغيري التطويبات   ( املوهبة  

يعة خلقتـهم وآخـرين هـادئني       من هم هادئني وساكنني بطب    
 فلهـذا لكـل     ،بشوشني وآخرين غري متكدرين باآلالم املرذولة     

واحد فواحد بالفضيلة اليت يف طبيعته عزاه بالطوىب اليت وضـعها           
  .اهللا فيه فإذا كان يربيها اإلنسان تنشيء احلسنات

 وأنـه   .فقد نظرت حكمة خملصنا ضعف بشرية مجيع الناس       
 وال  .د عنده كمال مجيع الفـضائل     عسر على اإلنسان أن يوج    

 حىت ولو أراد ذلك فلكي ال خييب الفرد من          ،يسهل عليه فعلها  
 فأعطى طوىب لكل واحد فواحد من األفعال        ،مجيع تدبري املتعايل  

الصاحلة لتعزية الكل فثمة من هم مساملني وقادرين على السالمة          
وليس هم متجردين ومثة من هم متواضعني وليس فـيهم غـرية            

 حبدة غريم ولكنـهم     . ومثة من هم عطاش جياع للرب      .يام الرب لق
 ولكي ال يقطعوا الناس رجاء أنفـسهم إذ مل          ،غري أنقياء القلب  

 فلهذا فـإن    .ميكنهم أن يتدبروا بسرية نقاوة القلب فال خيلصوا       
 ،لألفعال احلسنة اليت وضعت على كل واحد فواحد منهم طوىب         

التواضع والـذي ال يؤهـل      ألن الذي ال يقدر بالتجرد خيلص ب      
 والـذي ال    ،لطوىب نقاوة القلب يؤهل لطوىب صانعي الـسالم       

 }٢٦٩{

يستحق لطوىب الباكني يشترك يف طوىب الرحومني لكي ال يتجرد          
  .اإلنسان من واحدة بعد واحدة من هذه التطويبات

فقد وعد الذين من أجل حمبته رفضوا العامل مبسكنتهم بأخذ          
 والذين يقضون حيام    ، الدنيوي ربح العامل اجلديد عوض الربح    

 والذين  ،باحلزن والنوح من أجل خطاياهم شجعهم برجاء العزاء       
صنعوا الرمحة على بعضهم البعض أفاض عليهم رجاء مرامحـه          

 والذين من أجـل تواضـعهم صـاروا         ،كي جيدوا رمحة قدامه   
مظلومني يف األرض وسكنوا ألجل هدوئهم أوعدهم مبيعاد أرض        

 أرض الذين هم مزمعني     ىاألرض االرتفاع فقد مس    ويعين ب  .احلياة
 ، كمثال كَّين أورشليم السمائية باسم مدينة      ،أن يكونوا فيه هناك   

 وهكذا أيـضاً    ،ومسيت ملكوت السموات باسم مملكة األرض     
ي علو السماء أرضنا ألن هناك يكون مسكن الـصديقني يف           مس

 الذي ال    ألن مسكن الصديقني هي أرض احلياة املوضع       ،اآلخرة
يوجد فيه شيء من الفساد وال شيء من التعب والشقاء بل هو            

  .بلد اد الذي يظهر شبهه يف العامل
 لالنتقـام وإن مل تقام بالفعـل إرادة اجليـاع والعطـاش           

 ألن  ،للمظلومني وإدانة األمثة املغلوبني وإقامة مجيع أمور العـدل        
 ، بـالطوىب  ليس هلم رتبة سلطنة أن يقيموا هذه األمور أوعدهم        

بأم يشبعون يف رجاء كنوزه ويسرون بفرح تنعمه عوض ضنك  



 }٢٦٨{

تغيري التطويبات أعطى عزاء وثقة لكل أحد حىت إذا مل يقدر           
 ال يكون خائب مـن      ،اإلنسان على عمل مجيع األعمال احلسنة     

 والسيد خالق الكل زاد على الفضائل املوضوعة فينا هذه          .اجلميع
 ألن مثـة    ،مع تغريها من واحد آلخر    ) تغيري التطويبات   ( املوهبة  

يعة خلقتـهم وآخـرين هـادئني       من هم هادئني وساكنني بطب    
 فلهـذا لكـل     ،بشوشني وآخرين غري متكدرين باآلالم املرذولة     

واحد فواحد بالفضيلة اليت يف طبيعته عزاه بالطوىب اليت وضـعها           
  .اهللا فيه فإذا كان يربيها اإلنسان تنشيء احلسنات

 وأنـه   .فقد نظرت حكمة خملصنا ضعف بشرية مجيع الناس       
 وال  .د عنده كمال مجيع الفـضائل     عسر على اإلنسان أن يوج    

 حىت ولو أراد ذلك فلكي ال خييب الفرد من          ،يسهل عليه فعلها  
 فأعطى طوىب لكل واحد فواحد من األفعال        ،مجيع تدبري املتعايل  

الصاحلة لتعزية الكل فثمة من هم مساملني وقادرين على السالمة          
وليس هم متجردين ومثة من هم متواضعني وليس فـيهم غـرية            

 حبدة غريم ولكنـهم     . ومثة من هم عطاش جياع للرب      .يام الرب لق
 ولكي ال يقطعوا الناس رجاء أنفـسهم إذ مل          ،غري أنقياء القلب  

 فلهذا فـإن    .ميكنهم أن يتدبروا بسرية نقاوة القلب فال خيلصوا       
 ،لألفعال احلسنة اليت وضعت على كل واحد فواحد منهم طوىب         

التواضع والـذي ال يؤهـل      ألن الذي ال يقدر بالتجرد خيلص ب      
 والـذي ال    ،لطوىب نقاوة القلب يؤهل لطوىب صانعي الـسالم       

 }٢٦٩{

يستحق لطوىب الباكني يشترك يف طوىب الرحومني لكي ال يتجرد          
  .اإلنسان من واحدة بعد واحدة من هذه التطويبات

فقد وعد الذين من أجل حمبته رفضوا العامل مبسكنتهم بأخذ          
 والذين يقضون حيام    ، الدنيوي ربح العامل اجلديد عوض الربح    

 والذين  ،باحلزن والنوح من أجل خطاياهم شجعهم برجاء العزاء       
صنعوا الرمحة على بعضهم البعض أفاض عليهم رجاء مرامحـه          

 والذين من أجـل تواضـعهم صـاروا         ،كي جيدوا رمحة قدامه   
مظلومني يف األرض وسكنوا ألجل هدوئهم أوعدهم مبيعاد أرض        

 أرض الذين هم مزمعني     ىاألرض االرتفاع فقد مس    ويعين ب  .احلياة
 ، كمثال كَّين أورشليم السمائية باسم مدينة      ،أن يكونوا فيه هناك   

 وهكذا أيـضاً    ،ومسيت ملكوت السموات باسم مملكة األرض     
ي علو السماء أرضنا ألن هناك يكون مسكن الـصديقني يف           مس

 الذي ال    ألن مسكن الصديقني هي أرض احلياة املوضع       ،اآلخرة
يوجد فيه شيء من الفساد وال شيء من التعب والشقاء بل هو            

  .بلد اد الذي يظهر شبهه يف العامل
 لالنتقـام وإن مل تقام بالفعـل إرادة اجليـاع والعطـاش           

 ألن  ،للمظلومني وإدانة األمثة املغلوبني وإقامة مجيع أمور العـدل        
 ، بـالطوىب  ليس هلم رتبة سلطنة أن يقيموا هذه األمور أوعدهم        

بأم يشبعون يف رجاء كنوزه ويسرون بفرح تنعمه عوض ضنك  



 }٢٧٠{

ضمريهم وعذاب فكرهم ألن استعداد ضمريهم مقبول كالعمل        
  .قدام سيد الكل

والذين كانوا جمتهدين على إصالح الغضوبني وعلى اتفـاق         
 ،املنقسمني وعلى سالمة الغري مساملني أوعدهم بطـوىب األوالد        

 كمثلما سامل هو ما يف السماء ومـع         .)فهم  عر( وبامسه كَّناهم   
 ألم أخذوا مثاله    ، وصاحل العلويني مع السفليني    ،من يف األرض  

وا الغضوبني ليكونوا هم أيضاً أبنـاء اهللا وأبنـاء          حل فصا ،وشبهه
  .مرياث سيدنا يسوع املسيح

 أنه يريـد أن     ،وذا الفهم ننتظر على رجاء مواعيد خملصنا      
 رغـب   ، ولتدبري خمافة اهللا الفاضـل     .ياةجيلب كل واحد إىل احل    

 ويتقـدموا   ،بتطويباته جلميع البشر أن يتركوا عوايد الـشرور       
لألعمال اليت هلا أمل برجاء صاحل لكي يستحقوا ا رجاء احلياة           

 وراحة ليس هلا    ،املوضع الذي فيه السرور والفرح والثقة والعزاء      
 ،ري مـتغري   وسبح غ  ، وزينة غري مضمحلة   ،ضيقة ونياح غري زائل   
  . حبياة غري مائتة،ونظر بغري شبع منه

 ونظـر   ، مبعرفة نفسه  ،وإذ ننظر اآلن كل واحد فواحد منا      
 ملاذا تكدر األفكار بوسخ نقـاوة       ، وبعني ضمريه الواسعة   ،عقله

 بل يف كل حني تنتبه      ،قلوبنا ؟ ألنه ال توجد نقاوة يف خفية عقلنا        
ـ   ،فينا اآلالم ويسجسوا صفاوة قلبنا     ى مجيـع الـنفس      حىت تبق

 }٢٧١{

 وتتـيقظ   ،متكدرة مضطربة ويضبط هناك موضع الشر بتعليمه      
الغضبية بآالمها وتتدرج منها إىل حركات البغضة حىت ينحجب         
الضمري بسحابات الشر وينحجز إشراق النور يف الداخل ظلمـة    

 ، وحيسس هنا وهناك بطياشـة     ،األفكار فيكون كمثل األعمى   
  . يف الظلمة وميشي كاألعمى،ويسقط يف كل عثرة

فلنعتين بكيف ننعتق من عبودية هذه اآلالم املرة اليت فينـا ؟            
وملاذا يتقووا فينا بعض األوقات وينقصوا أوقاتاً أخرى ؟ وكيف          
يظلم الضمري يف وقت قوة عصمتهم ويقوم يف وجهـه حـاجز            

 وما يتركه يفرش نوره عليه بل       ، وينفرش عليه كالرداء   ،الطغيان
 وال  ،ويسكنه يف وسط عمق الظلمة     جابخيفيه ويستره حتت احل   

 وال تصل   ،متتد عروقه لشعاعات األفكار النقية من الوجه العايل       
  . ويبقى بغري مثرة،أصوله لسيد الكل

 ألنه بـأي    ،م نفسنا آاللنتحكم اآلن ؤالء ونعرف ونتفهم      
 فال نعيش حبيـاة ال      .حياة يظن أنه يكون الذي ال يعرف آالمه       

ة تكون لنا إذا عرفنا أمور كثرية ومل نعرف          وأي منفع  ،إفراز فيها 
 ألن الذي ال حيس بآالم نفسه ال يعـرف كيـف            ،الم نفوسنا آ

  .ينعتق منهم
لو كان كل واحد منا يعتين ذا التعليم ليطلب ويتحكم يف           

 وكيف نستطيع أن نكون غري مغلوبني منهم ندنوا         ،آالم النفس 



 }٢٧٠{

ضمريهم وعذاب فكرهم ألن استعداد ضمريهم مقبول كالعمل        
  .قدام سيد الكل

والذين كانوا جمتهدين على إصالح الغضوبني وعلى اتفـاق         
 ،املنقسمني وعلى سالمة الغري مساملني أوعدهم بطـوىب األوالد        

 كمثلما سامل هو ما يف السماء ومـع         .)فهم  عر( وبامسه كَّناهم   
 ألم أخذوا مثاله    ، وصاحل العلويني مع السفليني    ،من يف األرض  

وا الغضوبني ليكونوا هم أيضاً أبنـاء اهللا وأبنـاء          حل فصا ،وشبهه
  .مرياث سيدنا يسوع املسيح

 أنه يريـد أن     ،وذا الفهم ننتظر على رجاء مواعيد خملصنا      
 رغـب   ، ولتدبري خمافة اهللا الفاضـل     .ياةجيلب كل واحد إىل احل    

 ويتقـدموا   ،بتطويباته جلميع البشر أن يتركوا عوايد الـشرور       
لألعمال اليت هلا أمل برجاء صاحل لكي يستحقوا ا رجاء احلياة           

 وراحة ليس هلا    ،املوضع الذي فيه السرور والفرح والثقة والعزاء      
 ،ري مـتغري   وسبح غ  ، وزينة غري مضمحلة   ،ضيقة ونياح غري زائل   
  . حبياة غري مائتة،ونظر بغري شبع منه

 ونظـر   ، مبعرفة نفسه  ،وإذ ننظر اآلن كل واحد فواحد منا      
 ملاذا تكدر األفكار بوسخ نقـاوة       ، وبعني ضمريه الواسعة   ،عقله

 بل يف كل حني تنتبه      ،قلوبنا ؟ ألنه ال توجد نقاوة يف خفية عقلنا        
ـ   ،فينا اآلالم ويسجسوا صفاوة قلبنا     ى مجيـع الـنفس      حىت تبق

 }٢٧١{

 وتتـيقظ   ،متكدرة مضطربة ويضبط هناك موضع الشر بتعليمه      
الغضبية بآالمها وتتدرج منها إىل حركات البغضة حىت ينحجب         
الضمري بسحابات الشر وينحجز إشراق النور يف الداخل ظلمـة    

 ، وحيسس هنا وهناك بطياشـة     ،األفكار فيكون كمثل األعمى   
  . يف الظلمة وميشي كاألعمى،ويسقط يف كل عثرة

فلنعتين بكيف ننعتق من عبودية هذه اآلالم املرة اليت فينـا ؟            
وملاذا يتقووا فينا بعض األوقات وينقصوا أوقاتاً أخرى ؟ وكيف          
يظلم الضمري يف وقت قوة عصمتهم ويقوم يف وجهـه حـاجز            

 وما يتركه يفرش نوره عليه بل       ، وينفرش عليه كالرداء   ،الطغيان
 وال  ،ويسكنه يف وسط عمق الظلمة     جابخيفيه ويستره حتت احل   

 وال تصل   ،متتد عروقه لشعاعات األفكار النقية من الوجه العايل       
  . ويبقى بغري مثرة،أصوله لسيد الكل

 ألنه بـأي    ،م نفسنا آاللنتحكم اآلن ؤالء ونعرف ونتفهم      
 فال نعيش حبيـاة ال      .حياة يظن أنه يكون الذي ال يعرف آالمه       

ة تكون لنا إذا عرفنا أمور كثرية ومل نعرف          وأي منفع  ،إفراز فيها 
 ألن الذي ال حيس بآالم نفسه ال يعـرف كيـف            ،الم نفوسنا آ

  .ينعتق منهم
لو كان كل واحد منا يعتين ذا التعليم ليطلب ويتحكم يف           

 وكيف نستطيع أن نكون غري مغلوبني منهم ندنوا         ،آالم النفس 



 }٢٧٢{

ف أن خيربكم مـا      ألن الذي جياهد مع آالمه يعر      .لنقاوة الضمري 
 كيف  . وكيف ومباذا نستطيع أن ننتصر عليهم بالغلبة       ،هي قوم 

نعمل وليس لنا مسع بالعناية ذا األمر ؟ أكثر الناس ليس فـيهم             
 ومع  . وال يعتنوا بتعلم أسباب آالم الضمري      .اهتمام بتعليم حيام  

  .أم يقبلوا مساع أخبار الطبائع بفرح
 وماذا  . موضوعة فيه  أشياءر أي   بصر اآلن بضمرينا وننظ   نتفل

يعوقنا عن أن نقتين الذكاوة اليت تقدمنا لنظرة اهللا ؟ ومنـد يـد              
روحنا ونسحب من ضمرينا األصل الردي الذي وضعناه هنـاك   

 وإن كان أصل اـد      .بإرادتنا لئال تتواتر أغصانه وتكثر أمثاره     
الفارغ موضوع فهناك يولد أمثار االفتخار وأنواع احلسد مـع          

وبذلك نعرف  ) حناسبه  (  وهذا الضمري نأخذ عليه      .الم العظمة آ
كم هي خسارته ؟ وعندما نعرف مقدار أذيته جناهد وحناول أن           

  .نتخلص منه
 ،لنذكر اآلن أنه مل يوضع يف هذا العامل جمد ثابت من اخلالق           

 وال تعلـيم    ،تقدمنا حلياة األبـد   ) حياة العامل   ( وال حمبة حياته    
 ذه األمور   .رين بتعلمه معرفة العامل اجلديد    حكمته جتلب للسائ  

 حىت أنه عنـد     .منيز وحنتقر بأعيننا اد الفارغ الذي هلذا العامل       
افتكارنا حبقارته يستريح ضمرينا من ضنك اآلالم اليت من هـذا           

 }٢٧٣{

 وتنقلع معـه    ، وأصل حمبة اد الفارغ ترفع من الضمري       .النوع
  .والسكون ويهتدي باتضاعه قلبنا باهلدوء ئ ويبتد،مجيع أنواعه

 أن يتنقى قليالً قليالً حىت يبقى مجيعـه         ئومن بعد هذا يبتد   
 فإن  . لكنه ليس كيفما اتفق تقتين نقاوة القلب       .صايف بال عيب  

مل يرتفع اإلنسان من هذه األرضيات ال يدنوا لنقـاوة الـضمري            
 وبالتصاقه باألرضيات يتوسخ الـضمري وتكثـر عليـه         .الطاهر

 ألننا  .تويل عليه بالتمام وترتل به كالصدأ باحلديد      السماجة وتس 
 ومـع أن    ،ننظر احلديد عند التصاقه باألرض يكثر عليه الـصدأ        

 وعلى  ،طبعه الصدأ ولكن عندما يرفع عن األرض ينقص الصدأ        
  .قدر ما يوضع على األرض يكثر عليه

نأخذ هذا املثل على ضمرينا ألنه أيضاً بالطبع يخرج األفكار          
 فإن كان يرتفع عن األرضيات ويشخص حنـو سـيد           ،املرذولة
 وإن التصق   . بل ويتقدم إىل النقاوة    ، تقل عنه أفكار السوء    ،الكل

فإن صدأ الشرور يكثر عليه ويستويل      ) الضمري  ( هو باألرضيات   
 حىت أنه يتعب كثرياً وبعناء يستطيع اإلنـسان أن          ،عليه بالتمام 

 يطهره فيتهاون ويغفل     ورمبا ال يستطيع أن    ،يطهره من طول املدة   
 وأنا أقول أنه إذا كان ميكن أن يتنقى         .عن العمل والعناء بتطهريه   

احلديد من الصدأ هكذا أيضاً رمبا يستطاع أن ينقي الضمري من           
 فإن كنت تنجذب للحركات املرذولة ويتسخ عقلـك         .الشرور



 }٢٧٢{

ف أن خيربكم مـا      ألن الذي جياهد مع آالمه يعر      .لنقاوة الضمري 
 كيف  . وكيف ومباذا نستطيع أن ننتصر عليهم بالغلبة       ،هي قوم 

نعمل وليس لنا مسع بالعناية ذا األمر ؟ أكثر الناس ليس فـيهم             
 ومع  . وال يعتنوا بتعلم أسباب آالم الضمري      .اهتمام بتعليم حيام  

  .أم يقبلوا مساع أخبار الطبائع بفرح
 وماذا  . موضوعة فيه  أشياءر أي   بصر اآلن بضمرينا وننظ   نتفل

يعوقنا عن أن نقتين الذكاوة اليت تقدمنا لنظرة اهللا ؟ ومنـد يـد              
روحنا ونسحب من ضمرينا األصل الردي الذي وضعناه هنـاك   

 وإن كان أصل اـد      .بإرادتنا لئال تتواتر أغصانه وتكثر أمثاره     
الفارغ موضوع فهناك يولد أمثار االفتخار وأنواع احلسد مـع          

وبذلك نعرف  ) حناسبه  (  وهذا الضمري نأخذ عليه      .الم العظمة آ
كم هي خسارته ؟ وعندما نعرف مقدار أذيته جناهد وحناول أن           

  .نتخلص منه
 ،لنذكر اآلن أنه مل يوضع يف هذا العامل جمد ثابت من اخلالق           

 وال تعلـيم    ،تقدمنا حلياة األبـد   ) حياة العامل   ( وال حمبة حياته    
 ذه األمور   .رين بتعلمه معرفة العامل اجلديد    حكمته جتلب للسائ  

 حىت أنه عنـد     .منيز وحنتقر بأعيننا اد الفارغ الذي هلذا العامل       
افتكارنا حبقارته يستريح ضمرينا من ضنك اآلالم اليت من هـذا           

 }٢٧٣{

 وتنقلع معـه    ، وأصل حمبة اد الفارغ ترفع من الضمري       .النوع
  .والسكون ويهتدي باتضاعه قلبنا باهلدوء ئ ويبتد،مجيع أنواعه

 أن يتنقى قليالً قليالً حىت يبقى مجيعـه         ئومن بعد هذا يبتد   
 فإن  . لكنه ليس كيفما اتفق تقتين نقاوة القلب       .صايف بال عيب  

مل يرتفع اإلنسان من هذه األرضيات ال يدنوا لنقـاوة الـضمري            
 وبالتصاقه باألرضيات يتوسخ الـضمري وتكثـر عليـه         .الطاهر

 ألننا  .تويل عليه بالتمام وترتل به كالصدأ باحلديد      السماجة وتس 
 ومـع أن    ،ننظر احلديد عند التصاقه باألرض يكثر عليه الـصدأ        

 وعلى  ،طبعه الصدأ ولكن عندما يرفع عن األرض ينقص الصدأ        
  .قدر ما يوضع على األرض يكثر عليه

نأخذ هذا املثل على ضمرينا ألنه أيضاً بالطبع يخرج األفكار          
 فإن كان يرتفع عن األرضيات ويشخص حنـو سـيد           ،املرذولة
 وإن التصق   . بل ويتقدم إىل النقاوة    ، تقل عنه أفكار السوء    ،الكل

فإن صدأ الشرور يكثر عليه ويستويل      ) الضمري  ( هو باألرضيات   
 حىت أنه يتعب كثرياً وبعناء يستطيع اإلنـسان أن          ،عليه بالتمام 

 يطهره فيتهاون ويغفل     ورمبا ال يستطيع أن    ،يطهره من طول املدة   
 وأنا أقول أنه إذا كان ميكن أن يتنقى         .عن العمل والعناء بتطهريه   

احلديد من الصدأ هكذا أيضاً رمبا يستطاع أن ينقي الضمري من           
 فإن كنت تنجذب للحركات املرذولة ويتسخ عقلـك         .الشرور



 }٢٧٤{

 إذا  ، يسهل عليك أن ال تكلمهم بالفعل      ،بأفكار السوء السمجة  
 ألنه يسهل على اإلنسان أن يقمـع        ،ناء خبالصك كان لك اعت  

 إذا كان يشعر أن اهللا نـاظر حلركاتـه          ،عقله من هذه األفكار   
 كـم   ، فإن كان شغب النظر يهدأ مبجيء إنسان نقي        .وتقلباته

باحلري يهدأ ضمرينا من األفكار املضطربة إن كنا نذكر اهللا يف           
ر يف الـضمري     باإلمهال والتواين تتواتر األفكا    .كل وقت بضمرينا  

فإذا مل يكن اإلنسان كفأ لنقاوة الضمري فليس عسري عليه باألقل           
 ،أن ينقص هو من أفكاره السوء حىت ولو كان العقل ينشغل م           

 وكمـا أن    .ألن حبرص األعمال يقدر اإلنسان أن ينقي فكـره        
احلديد هو أسود بطبعه ويتسخ بالصدأ كمثل ما قلنا فبحكمـة           

هكـذا   ،ىت يصري مشرقاً إشراق النجم    الصانع يتنقى ويصقل ح   
 فبحرص اإلنسان باالهتمام    ،أيضاً الضمري إذا اتسخ باألفكار    

 حىت أن ذلك احلسن الذي ال يـشبع  .باهللا يتنقى ويصفي حبسنه  
 . عندما تستضيء عني معرفته بنظر حسنه      ،يتصور فيه ) اهللا  (  منه

 ، يسلط الصدأ على احلديد فيـسمج حـسنه        باإلمهالوكما أنه   
كذا أيضاً إذا مل يكون لإلنسان عناية بضمريه يسمح باألفكار          ه

 وكما أنه ال ميكن أن يتسلط الصدأ باحلديد ما          .اليت تتسلط عليه  
 مع أن الصدأ من طبيعته كذلك ال يستطاع   ،دام العناية متوفرة به   

  .أن ميلك الشر يف الضمري إن كنا نعتين به ونسعى لنقاوته

 }٢٧٥{

 يكون غريب عليها أن تقـتىن        فال ،إن كانت نفسنا متيقظة   
 ألنه ليس الكدر من طبعنا حىت أنه يصعب تنقيته كما           .الذكاوة

 ما كـان    ، ألنه لو مل خيلقنا اهللا هادئني بطبعنا       ،فكر بعض الناس  
 وما يعلمنا كان يأمرنا أن نقتين قلباً نقياً         ،يعلمنا أن دأ ونتنقى   

ء الـذي مل     والشي ،ألن الشيء الذي مل يضعه فينا ال يطلبه منا        
 أما الشيء الذي هـو مـن        ،يعطنا إياه ال يقول لنا أن نعطيه له       

ن كنا ال نـستطيع أن نقـتين        إ ف .طبيعتنا ال ميكن أن ينقطع منا     
 حاشا أن السيد الـصاحل      ،النقاوة كيف يأمرنا سيدنا أن نقتنيها     

 ألنه  .الطيب يغصبنا على الشيء الذي ال تستطيع قوتنا أن تفعله         
 هي من أصل طبعنا ملا كان اإلنسان مييـل يف           لو كانت الرذيلة  

 ويف وقت يتبع احلق     ،وقت إىل الصالح ويف وقت آخر إىل الشر       
 ويف وقت يهتـدي ويف آخـر        ،ويف آخر مييل للكذب والزور    

 واضح إذن أن طبيعتنا نقية أما الكدر فهو من إرادتنا           .يضطرب
  .فاإلنسان خبلقته طاهر وهو يزعج نفسه بإرادته

 أو هل تصري األذن عيناً ويتحول النظر إىل         ، تتغري طبيعتنا ال 
 فطقس الطبع حمفوظ بغـري      .مسع ؟ أو الرجل تصبح يداً ؟ حاشا       

 فهو يأيت من الكدر إىل      ، هكذا أيضاً ال يتغري طبع الضمري      .تغيري
النقاوة ومن االضطراب إىل الصفاء ألن الطبع هكذا يثبت بغـري           

كذا يبقى بغري تغـيري وال      تغيري فكمثلما خلق يف اليوم األول ه      
 ،حتريك ألنه ال ميكن لإلنسان أن يتحول من الشر إىل الـصالح           



 }٢٧٤{

 إذا  ، يسهل عليك أن ال تكلمهم بالفعل      ،بأفكار السوء السمجة  
 ألنه يسهل على اإلنسان أن يقمـع        ،ناء خبالصك كان لك اعت  

 إذا كان يشعر أن اهللا نـاظر حلركاتـه          ،عقله من هذه األفكار   
 كـم   ، فإن كان شغب النظر يهدأ مبجيء إنسان نقي        .وتقلباته

باحلري يهدأ ضمرينا من األفكار املضطربة إن كنا نذكر اهللا يف           
ر يف الـضمري     باإلمهال والتواين تتواتر األفكا    .كل وقت بضمرينا  

فإذا مل يكن اإلنسان كفأ لنقاوة الضمري فليس عسري عليه باألقل           
 ،أن ينقص هو من أفكاره السوء حىت ولو كان العقل ينشغل م           

 وكمـا أن    .ألن حبرص األعمال يقدر اإلنسان أن ينقي فكـره        
احلديد هو أسود بطبعه ويتسخ بالصدأ كمثل ما قلنا فبحكمـة           

هكـذا   ،ىت يصري مشرقاً إشراق النجم    الصانع يتنقى ويصقل ح   
 فبحرص اإلنسان باالهتمام    ،أيضاً الضمري إذا اتسخ باألفكار    

 حىت أن ذلك احلسن الذي ال يـشبع  .باهللا يتنقى ويصفي حبسنه  
 . عندما تستضيء عني معرفته بنظر حسنه      ،يتصور فيه ) اهللا  (  منه

 ، يسلط الصدأ على احلديد فيـسمج حـسنه        باإلمهالوكما أنه   
كذا أيضاً إذا مل يكون لإلنسان عناية بضمريه يسمح باألفكار          ه

 وكما أنه ال ميكن أن يتسلط الصدأ باحلديد ما          .اليت تتسلط عليه  
 مع أن الصدأ من طبيعته كذلك ال يستطاع   ،دام العناية متوفرة به   

  .أن ميلك الشر يف الضمري إن كنا نعتين به ونسعى لنقاوته

 }٢٧٥{

 يكون غريب عليها أن تقـتىن        فال ،إن كانت نفسنا متيقظة   
 ألنه ليس الكدر من طبعنا حىت أنه يصعب تنقيته كما           .الذكاوة

 ما كـان    ، ألنه لو مل خيلقنا اهللا هادئني بطبعنا       ،فكر بعض الناس  
 وما يعلمنا كان يأمرنا أن نقتين قلباً نقياً         ،يعلمنا أن دأ ونتنقى   

ء الـذي مل     والشي ،ألن الشيء الذي مل يضعه فينا ال يطلبه منا        
 أما الشيء الذي هـو مـن        ،يعطنا إياه ال يقول لنا أن نعطيه له       

ن كنا ال نـستطيع أن نقـتين        إ ف .طبيعتنا ال ميكن أن ينقطع منا     
 حاشا أن السيد الـصاحل      ،النقاوة كيف يأمرنا سيدنا أن نقتنيها     

 ألنه  .الطيب يغصبنا على الشيء الذي ال تستطيع قوتنا أن تفعله         
 هي من أصل طبعنا ملا كان اإلنسان مييـل يف           لو كانت الرذيلة  

 ويف وقت يتبع احلق     ،وقت إىل الصالح ويف وقت آخر إىل الشر       
 ويف وقت يهتـدي ويف آخـر        ،ويف آخر مييل للكذب والزور    

 واضح إذن أن طبيعتنا نقية أما الكدر فهو من إرادتنا           .يضطرب
  .فاإلنسان خبلقته طاهر وهو يزعج نفسه بإرادته

 أو هل تصري األذن عيناً ويتحول النظر إىل         ، تتغري طبيعتنا ال 
 فطقس الطبع حمفوظ بغـري      .مسع ؟ أو الرجل تصبح يداً ؟ حاشا       

 فهو يأيت من الكدر إىل      ، هكذا أيضاً ال يتغري طبع الضمري      .تغيري
النقاوة ومن االضطراب إىل الصفاء ألن الطبع هكذا يثبت بغـري           

كذا يبقى بغري تغـيري وال      تغيري فكمثلما خلق يف اليوم األول ه      
 ،حتريك ألنه ال ميكن لإلنسان أن يتحول من الشر إىل الـصالح           



 }٢٧٦{

أو يترك االضطراب ليدخل يف الذكاوة لو مل يكـن الـصالح            
 فلو كان يستحيل هذا التغري وهـذه        .والذكاوة فيه طبعاً وأصالً   

ولو كانت نقاوة القلب     .النصرة ما كان يؤمر باجلهاد من أجله      
 . وما وضع عليها تطويبـاً     ،ة ملا أوصى سيدنا ا    غري مستطاع 

 وإذا مل   .كلـيالً إوإذا كانت النصرة مستحيلة ما كان أعد هلا         
 ،تكن هناك نقاوة ضمري ما كان وعد بالطوىب ملن حيصل عليهـا    

ولو كان صفاء النفس مرتفع عن إدراك الناس ملا قال النيب طوىب            
 .وىب للنقية قلـوم    وال قال سيدنا ط    ،للذين بال عيب يف الطريق    

فهو يعظنا بكالم النعمة ويرغبنا بالطوىب لكي نصل إىل نقـاوة           
 فإنه أعطى الطوىب لنقاوة القلب ليعلمنا أنه ميكن         .طبيعتنا األوىل 

 كما أنه أعطى املالمة على اضطراب       .أن تكون النقاوة يف النفس    
 القلب وتكدره ليفهمنا إن اهللا عادل وبالعدالة حيكم ألن التكدر         

ليس من طبيعتنا ألنه لو كان الكدر من طبيعتنا ما كان يلومنـا             
  .عليه

إمنا عنيت ذا الكالم كله لكي أفهمكم أنه ليس عسري علينا           
 فقد قال   .أو يوجد مانع مينعنا من الوصول إىل مرتلة نقاوة القلب         

طوىب للنقية قلوم ألم يعاينون اهللا وذا جيذبنا إىل ذاك اـد            
 إذ أن كـل شـرف       ،له قياس وال يف رتب املالئكة     الذي ليس   

 وهذا اد مل    .الروحانيني وارتفاعهم كائن يف أهليتهم لنظر اهللا      
 بل هو حمفوظ لزمان العامل اجلديد      ،يظهر يف هذا العامل ولن يظهر     

 }٢٧٧{

 ألننا ال نستطيع من وراء هذا احلجاب اجلسداين         .ملن يستحقونه 
 أما إذا ابتلـع هـذا       .ذاك اد طاملا حنن يف هذا العامل أن نعاين        

اجلسد املائت بواسطة الروح ولبس الفاسد الذي ال يفسد وحتول          
املائت إىل الذي ال ميوت فحينئذ من وراء ذلك اجلسد الروحاين           

 ليس كما هو    ،الغري الفاسد والغري املائت نؤهل لنظر سيد الكل       
 ألنـه   .يف ذاته بل حسب ما يستطاع نقبل شرف العامل اجلديد         

بتلك احلياة الفاضلة نؤهل أن نشترك يف ذلك احلسن ويف ذلـك            
 أما سعادة الطوىب مبنظـر اهللا       .املنظر الذي تسكر النفس بذكره    

اليت وعد ا ذوي القلوب النقية فهم مزمعني أن يتكلموا ا يف            
 وحينما يستعلن ذاته يف ذلك العامل اجلديد الذي         ،احلياة األخرى 

فع وأشرف بربوات املـرات جلميـع       وعد به خمتاريه سيكون أر    
 أما هنا فكمـا يف      .املناظر اليت استظهرت ألبراره يف هذا العامل      

 وأما يف اآلخر فننظر احلـق       ،مرآة ننظر الشبه وليس احلقيقة ذاا     
  .وجهاً لوجه

أما قوله ليس أحد يراين ويعيش فهو ألنه ليس أحد يقدر أن            
ثل حمـدود يـدرك     ينظره كما هو بل بأشباه يترائى لناظريه ومب       
  .ولكن ليس بامتالء أزليته اليت تغمر الكل

 ،حملبتك يا سيد الكل كيف تشعل النفس اليت أحست بك          يا
 وكل من أهلته لرؤيـاك   .اليت باحلقيقة تنقت وتطهرت يف حياا     



 }٢٧٦{

أو يترك االضطراب ليدخل يف الذكاوة لو مل يكـن الـصالح            
 فلو كان يستحيل هذا التغري وهـذه        .والذكاوة فيه طبعاً وأصالً   

ولو كانت نقاوة القلب     .النصرة ما كان يؤمر باجلهاد من أجله      
 . وما وضع عليها تطويبـاً     ،ة ملا أوصى سيدنا ا    غري مستطاع 

 وإذا مل   .كلـيالً إوإذا كانت النصرة مستحيلة ما كان أعد هلا         
 ،تكن هناك نقاوة ضمري ما كان وعد بالطوىب ملن حيصل عليهـا    

ولو كان صفاء النفس مرتفع عن إدراك الناس ملا قال النيب طوىب            
 .وىب للنقية قلـوم    وال قال سيدنا ط    ،للذين بال عيب يف الطريق    

فهو يعظنا بكالم النعمة ويرغبنا بالطوىب لكي نصل إىل نقـاوة           
 فإنه أعطى الطوىب لنقاوة القلب ليعلمنا أنه ميكن         .طبيعتنا األوىل 

 كما أنه أعطى املالمة على اضطراب       .أن تكون النقاوة يف النفس    
 القلب وتكدره ليفهمنا إن اهللا عادل وبالعدالة حيكم ألن التكدر         

ليس من طبيعتنا ألنه لو كان الكدر من طبيعتنا ما كان يلومنـا             
  .عليه

إمنا عنيت ذا الكالم كله لكي أفهمكم أنه ليس عسري علينا           
 فقد قال   .أو يوجد مانع مينعنا من الوصول إىل مرتلة نقاوة القلب         

طوىب للنقية قلوم ألم يعاينون اهللا وذا جيذبنا إىل ذاك اـد            
 إذ أن كـل شـرف       ،له قياس وال يف رتب املالئكة     الذي ليس   

 وهذا اد مل    .الروحانيني وارتفاعهم كائن يف أهليتهم لنظر اهللا      
 بل هو حمفوظ لزمان العامل اجلديد      ،يظهر يف هذا العامل ولن يظهر     

 }٢٧٧{

 ألننا ال نستطيع من وراء هذا احلجاب اجلسداين         .ملن يستحقونه 
 أما إذا ابتلـع هـذا       .ذاك اد طاملا حنن يف هذا العامل أن نعاين        

اجلسد املائت بواسطة الروح ولبس الفاسد الذي ال يفسد وحتول          
املائت إىل الذي ال ميوت فحينئذ من وراء ذلك اجلسد الروحاين           

 ليس كما هو    ،الغري الفاسد والغري املائت نؤهل لنظر سيد الكل       
 ألنـه   .يف ذاته بل حسب ما يستطاع نقبل شرف العامل اجلديد         

بتلك احلياة الفاضلة نؤهل أن نشترك يف ذلك احلسن ويف ذلـك            
 أما سعادة الطوىب مبنظـر اهللا       .املنظر الذي تسكر النفس بذكره    

اليت وعد ا ذوي القلوب النقية فهم مزمعني أن يتكلموا ا يف            
 وحينما يستعلن ذاته يف ذلك العامل اجلديد الذي         ،احلياة األخرى 

فع وأشرف بربوات املـرات جلميـع       وعد به خمتاريه سيكون أر    
 أما هنا فكمـا يف      .املناظر اليت استظهرت ألبراره يف هذا العامل      

 وأما يف اآلخر فننظر احلـق       ،مرآة ننظر الشبه وليس احلقيقة ذاا     
  .وجهاً لوجه

أما قوله ليس أحد يراين ويعيش فهو ألنه ليس أحد يقدر أن            
ثل حمـدود يـدرك     ينظره كما هو بل بأشباه يترائى لناظريه ومب       
  .ولكن ليس بامتالء أزليته اليت تغمر الكل
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 وكل من أهلته لرؤيـاك   .اليت باحلقيقة تنقت وتطهرت يف حياا     



 }٢٧٨{

ارتفع إليك حبياته حىت صار كأنه ليس يف هذا العامل إال باجلسد            
  .فحسب

 أموراً مل ختطر علـى فكـر وال   أعددت لنا يف العامل اجلديد  
 نسألك يا سيدي أن تعطينا إياهم ألم مكتومني         .طلبهم لسان 

 حينئذ يكون لكل واحد كما أُعد       ، خمفيني إىل يوم ظهورهم    ،عنا
 إذ أن ليس    . وعلى قدر حبه لك تستعلن له مبنظرك العجيب        ،له

اجلميع بالسوية ينظرون لك هناك بل لكل واحـد قـدر مـا             
ه حىت وال للرتب املالئكية تستعلن ذاتـك مبنظـر           ألن ،يستطيع

واحد للجميع بل كمثل ارتفاع كل مرتبة كذلك استعالن ذاتك          
 لك السبح والتمجيد ألنك تتنازل إىل كل مقدار وإىل كـل          ،هلا

 وأنت كما أنت تظهر للـذي يطلبـك         ،رتبة وعند كل واحد   
 أما يف هذا العامل يارب مهمـا        .حسبما يستطيع هو أن ينظرك    

 أما يف ذلـك العـامل       .كمل اإلنسان إىل الغاية فهو تبعاً يتبعك      
 إمنا يراك ويكـون معـك يف ذلـك          ،اجلديد فهو ليس يتبعك   

 أهلنا يارب لنقاوة القلب لنعمتك حسب إرادتك لكي         .امللكوت
بنقاوة النفس وذكاوة الضمري نشكرك ونـسجد لالهوتـك يف          

  .العاملني الذي خلقت لنا آمني

 }٢٧٩{
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ما يستطيع إنسان أن يتحدث إىل اهللا وهو مل يغفر لرفيقه ما            
 ،، وبنقص الغضب يـنقص إمثنـا      ،ترك لكم  قال أتركوا ي   ،عليه

 أيهـا اإلنـسان     اهـتم  .زالتناترك  الت الناس نأخذ    زوبترك  
 ينبغي لكل أحد    . شدد يدك حنوه على قدر ما تستطيع       ،بالسالم

 ألنـه  .ن انقسام يف ضمريه ولذاته يسامل وال يكو ،أن يصلح ذاته  
إذا اصطلح اإلنسان مع مجيع العامل وهو منقـسم علـى ذاتـه             

 أما الذي يصلح نفسه ويسامل ذاته فهو كمن         .فصلحه بال منفعة  
 أشـفق  . ويكون مشرفاً يف عيين سيد الكـل       ،سامل العامل مجيعاً  

 ،يارب على النفس اليت اشتعلت حببك ألا هي مسكن السالم         
 للخطية يف الضمري مكان سكناك بل احرقه بنـار          فال تترك أثراً  

حترسوا اآلن بدعوتكم هذه أيها املوعـودون ولـيعظم         ا .حبك
 ، هذا الذي صنعه معكـم اهللا أبـو الكـل          ،السالم يف عينيكم  

واصطلحوا مع بعضكم البعض لئال تصري لكم خسارة بـسبب          
 إذ يفعل هو    ، املسجود له بصليبه   االبن ذلك الشيء الذي أكمله   

 ألنـه إن    .ضد ويسبب الغضب وحيجز بينه وبني خملص حياته       بال
مل يهدم حاجز االنقسام باملساملة ال ميكن أن جتد طلبته رمحة أو            

 ألنه باحلقيقة كل من تكدر بالغضب يـصري         .يكون هلا موضعاً  
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 ينبغي لكل أحد    . شدد يدك حنوه على قدر ما تستطيع       ،بالسالم

 ألنـه  .ن انقسام يف ضمريه ولذاته يسامل وال يكو ،أن يصلح ذاته  
إذا اصطلح اإلنسان مع مجيع العامل وهو منقـسم علـى ذاتـه             
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واصطلحوا مع بعضكم البعض لئال تصري لكم خسارة بـسبب          
 إذ يفعل هو    ، املسجود له بصليبه   االبن ذلك الشيء الذي أكمله   

 ألنـه إن    .ضد ويسبب الغضب وحيجز بينه وبني خملص حياته       بال
مل يهدم حاجز االنقسام باملساملة ال ميكن أن جتد طلبته رمحة أو            

 ألنه باحلقيقة كل من تكدر بالغضب يـصري         .يكون هلا موضعاً  



 }٢٨٠{

 ملاذا تـبغض بـاطالً      .ضمريه مظلماً وهالكاً لذاته وفاقداً للنوح     
   .مزمع أن يبطل من كل شيء متيز أنه ،اإلنسان الذي مثلك

 حاول أن تخـرج     .أذكر آخرة كل أحد وأنت تغلب الشر      
 وكن مع كل واحد باتضاع      ،من العامل حياتك القصرية بالسالمة    

 وإذا وجـد مـن      .وحكمة حىت وإن أمكنك ال جتعل لك عدواً       
يبغضك ال حتزن ذا ألنك لست وحدك من أبغضوه بل سيدك           

 هو متكدر بالغرية قبالك أنظر       وإن رأيت من   .قبلك قد أبغضوه  
لنقاوة سيدنا لباغضيه ألنه ميكنك أن تنتفع من عدوك كمثل من           

 جاعالً من عدوك كمن هو نافعك ألنه بسببه يتفاضل          ،صاحبك
 ألن وصـية سـيدنا      ، وبتأملك عليه يكثر نفعك    ،حبك عند اهللا  

تكمل بذلك فيك فإن كان عدوك قد أذاك ومل تقدر أن تنتفـع             
 ألنه  . واحبث من أي شيء مل تقدر أن تنتفع        ،عفكمنه فاعرف ض  

مباذا يعرف صدقك مع سيدك إذا مل يكن لك شـيء خيـالف             
 أما كل من هو حمسوب      . فتبقى كإنسان ليس له جهاد     ،راحتك

يف كنيسة املسيح عليه أن يتدبر حسب التدبري الذي أظهره لنـا            
 حزن   أما إذا كان يسري يف تدبري اخلارجني فهذا حيق عليه          .سيدنا

كل واحد ألنه إذ هو قائم يف بلد األحياء قتلته اخلطية وما يريد             
امسع يا من تكدر قلبه بالغـضب       . .لنفسه حياة يف بلد األحياء    

ينبوع كـل     إىل رمحة اهللا ألا    ئلتجا ،واحلنق واضطرب بالغيظ  
 فتتنقى نيتك ويصفى ضمريك ويشرق وجهك بالكرامـة         ،النعم

  .وتزدهر أعضاؤك من فرح قلبك
 }٢٨١{
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ملاذا كثرت اآلراء وتضادت األفكار الغري موافقـة بعـضها          
   ويكاد ال يظهر احلق يف واحدة منها ؟،لبعض

 أمـا   ،اآلراء الكثرية تدلنا على عظم االحتاد يف معرفـة اهللا         
 ،األفكار املتنوعة فتوضح نقص حكمتنا وعدم كمال معرفتنـا        

 فلو كان   . أن أشكال مناظره الكثرية تدل على عدم إدراكه        كما
 ولـو   .اهللا يرى لكان منظره واحداً فريدي وال يظهر باألشـباه         

ميكن أن ينطق ا ملا كانت هنـاك        ) معرفة اهللا   ( كانت معرفته   
 وكما أن مجيع أشكال مناظره ال تنطبق على منظره          .آراء كثرية 

 اآلراء مجيعها مع األفكار ال       فهذه .متاماً لكنها تدل على وجوده    
 ألن الـدالئل    ،حتد غىن حكمته إال أا تفهمنا الكثري من معرفته        

وتراكيب أنواع هذا العامل ليست فيها الكفاية لتنطق بسر معرفة          
  .اهللا

وكما أنه عندما تبطل هذه الطبائع املنظورة تبطل معها أيضاً          
 معـروف لنـا      ونعرفه مبنظر جديد غري    ،األشكال اليت ا ينظر   

 ، ألنه عندما تسكت مجيع اللغات يبطل كل كالم الدالئل         ،ههنا
ويظهر مبعرفة جديدة سر غىن معرفته يف العامل اجلديد بغري حد أو       
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 ألنه  . واحبث من أي شيء مل تقدر أن تنتفع        ،عفكمنه فاعرف ض  
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وتراكيب أنواع هذا العامل ليست فيها الكفاية لتنطق بسر معرفة          
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وكما أنه عندما تبطل هذه الطبائع املنظورة تبطل معها أيضاً          
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 ، ألنه عندما تسكت مجيع اللغات يبطل كل كالم الدالئل         ،ههنا
ويظهر مبعرفة جديدة سر غىن معرفته يف العامل اجلديد بغري حد أو       



 }٢٨٢{

 وتبطل كل اللغات وتـستأصل كـل املعرفـة ومجيـع            ،قياس
  .احلركات

كيف نظن أننا قد أدركنا احلق باألفكار اليت لنا اليـوم ؟ أو             
ن معرفتنا باحلياة اجلديدة بشيء تستطيع حواسنا       هل نظن أن تكو   

   وملاذا تستطيع هي أن تضمره ؟–الداخلية أن تضمره 
 وعنـدما   .ذلك من أجل السبب العائق هلا اليت هي الضاللة        

 ،تشقى حواس النفس اليت هي العقل والذهن والفهم والقلـب         
 وضعفت عـن    .لكوا تأذت باألفكار الردية والعادات املختلفة     

 وصارت سقيمة ال تستطيع قبول عظمة معرفة        ،عرفة الصحيحة امل
 بل إذا شفيت أوالً بطلت منها عيوب األفكـار          ،احلياة اجلديدة 

 وعندما تتفاضل بالصحة    .الردية وتقوت عن ضعفها باألرضيات    
  .الروحانية تستطيع أن تتحرك مبعرفتها بأسرار اهللا

ل اإلنسان  واألمر واضح أن املانع ليس من اهللا يف عدم تفاض         
 لكنه من اإلنسان ذاته ألن ضعفه ال جيعلـه          ،يف املعرفة الروحانية  

 كما أن النور ليس هو السبب يف عدم         .كفأ لتلك العظمة مجيعها   
هـي   ظهوره للعميان ولكن الغشاوة احلادثة لسبب ما يف العني        

 فلنطهر قلبنا من الـشرور وعنـد        .السبب يف عدم نظرهم النور    
 ولنبطل  . ألن ربنا أعطانا املعرفة    ،رار اهللا ذلك نصري عارفني بأس   

اآلن منا األفكار اجلسدانية وعنـد ذلـك نتحـرك باألفكـار            
 }٢٨٣{

 وعند ذلك نؤهل لنظر خفايا      اإلمث وننقي أنفسنا من     .الروحانية
 ولكن حصلت للناس األذية     ، فهو ال خيفيها عن الناس     .أسرار اهللا 

ن يـشفي    وكلما يهتم اإلنسان وجيتهـد أ      .فأعاقتهم عن النظر  
 وترتفع نفسه بفـضيلة     .عيوب نفسه هكذا يقتين صحة روحانية     

 فنعمة اهللا ستكملهم    ،ن الناس ال يريدون فعل هذا     أل و .اخلفيات
 . وبفعل قوته اإلهلية يبطل كل ما يضاد للبـشر         .يف العامل اجلديد  

 هكذا أيضاً يكملون بإرادتـه      ،وكما أنه هو الذي شاء فخلقهم     
 هلذا يلزم تواضع مجيع املخلوقني      . بنعمته حسب مواهبه يف القيامة   

 أو نقص األشياء    ،لئال يظنوا أن األشياء العظيمة هي من أجلهم       
 بل بأمل الرجاء العتيد نتـدبر يف        ،احلقرية يفكروا أا من أجلهم    

الصالح ببشاشة ألنه ليس شيء يف هذا العامل أفضل من التـدبري     
هذا حسب نقص    وقد أوضحت لك     .احلسن بإميان الرجاء باهللا   

فال تشتهي شيئاً تنظره     .معرفيت لكي تعرف ماذا تطلب من اهللا      
العني بل اطلب وتضرع أن تستحق ملا حتس به النفس ملعرفـة            

 ضـمرينا  فال جنعل    ،خر يا أحبائي  آعينا لرجاء    ألننا قد د   .احلق
 بل ننتقل يا إخويت بعقولنا من هذا املكان  ،موضوعاً يف هذا العامل   

 بالعامل بل لنعرف تلك العظمـة       لالهتمام موضوعني   إذ أننا لسنا  
) األرضـية   (  وذه احلياة الوضـعية      ،العتيدة ألا عظيمة جداً   

  .نتعلم مجال تلك احلكمة اليت تظهر لنا يف أعماله



 }٢٨٢{

 وتبطل كل اللغات وتـستأصل كـل املعرفـة ومجيـع            ،قياس
  .احلركات

كيف نظن أننا قد أدركنا احلق باألفكار اليت لنا اليـوم ؟ أو             
ن معرفتنا باحلياة اجلديدة بشيء تستطيع حواسنا       هل نظن أن تكو   

   وملاذا تستطيع هي أن تضمره ؟–الداخلية أن تضمره 
 وعنـدما   .ذلك من أجل السبب العائق هلا اليت هي الضاللة        

 ،تشقى حواس النفس اليت هي العقل والذهن والفهم والقلـب         
 وضعفت عـن    .لكوا تأذت باألفكار الردية والعادات املختلفة     

 وصارت سقيمة ال تستطيع قبول عظمة معرفة        ،عرفة الصحيحة امل
 بل إذا شفيت أوالً بطلت منها عيوب األفكـار          ،احلياة اجلديدة 

 وعندما تتفاضل بالصحة    .الردية وتقوت عن ضعفها باألرضيات    
  .الروحانية تستطيع أن تتحرك مبعرفتها بأسرار اهللا

ل اإلنسان  واألمر واضح أن املانع ليس من اهللا يف عدم تفاض         
 لكنه من اإلنسان ذاته ألن ضعفه ال جيعلـه          ،يف املعرفة الروحانية  

 كما أن النور ليس هو السبب يف عدم         .كفأ لتلك العظمة مجيعها   
هـي   ظهوره للعميان ولكن الغشاوة احلادثة لسبب ما يف العني        

 فلنطهر قلبنا من الـشرور وعنـد        .السبب يف عدم نظرهم النور    
 ولنبطل  . ألن ربنا أعطانا املعرفة    ،رار اهللا ذلك نصري عارفني بأس   

اآلن منا األفكار اجلسدانية وعنـد ذلـك نتحـرك باألفكـار            
 }٢٨٣{

 وعند ذلك نؤهل لنظر خفايا      اإلمث وننقي أنفسنا من     .الروحانية
 ولكن حصلت للناس األذية     ، فهو ال خيفيها عن الناس     .أسرار اهللا 

ن يـشفي    وكلما يهتم اإلنسان وجيتهـد أ      .فأعاقتهم عن النظر  
 وترتفع نفسه بفـضيلة     .عيوب نفسه هكذا يقتين صحة روحانية     

 فنعمة اهللا ستكملهم    ،ن الناس ال يريدون فعل هذا     أل و .اخلفيات
 . وبفعل قوته اإلهلية يبطل كل ما يضاد للبـشر         .يف العامل اجلديد  

 هكذا أيضاً يكملون بإرادتـه      ،وكما أنه هو الذي شاء فخلقهم     
 هلذا يلزم تواضع مجيع املخلوقني      . بنعمته حسب مواهبه يف القيامة   

 أو نقص األشياء    ،لئال يظنوا أن األشياء العظيمة هي من أجلهم       
 بل بأمل الرجاء العتيد نتـدبر يف        ،احلقرية يفكروا أا من أجلهم    

الصالح ببشاشة ألنه ليس شيء يف هذا العامل أفضل من التـدبري     
هذا حسب نقص    وقد أوضحت لك     .احلسن بإميان الرجاء باهللا   

فال تشتهي شيئاً تنظره     .معرفيت لكي تعرف ماذا تطلب من اهللا      
العني بل اطلب وتضرع أن تستحق ملا حتس به النفس ملعرفـة            

 ضـمرينا  فال جنعل    ،خر يا أحبائي  آعينا لرجاء    ألننا قد د   .احلق
 بل ننتقل يا إخويت بعقولنا من هذا املكان  ،موضوعاً يف هذا العامل   

 بالعامل بل لنعرف تلك العظمـة       لالهتمام موضوعني   إذ أننا لسنا  
) األرضـية   (  وذه احلياة الوضـعية      ،العتيدة ألا عظيمة جداً   

  .نتعلم مجال تلك احلكمة اليت تظهر لنا يف أعماله



 }٢٨٤{

ليس أحد من الصبيان الذين يدخلون للتعليم يهتم أن يتعلم          
نه فقط  بل إمنا يسك  ) مكان تعليمهم   ( حكمة إتقان ذلك املكان     

من أجل تعلمه الكتب فلماذا حنن الذين يف هذا العـامل نعـتين             
 فلنخشى لوم أبينا احلقيقي لئال يقول لنا حبكمة العـادل           .هنبإتقا

 ألين مل أضعكم ،ملاذا ضللتم أيها البشر بالعامل الذي وضعتكم فيه    
 فلنخلي ذواتنا مـن  . لتتعلموا فيه حكمة أسراري بلفيه لتحبونه   
ونتبع اهللا جبملتنا حسب إرادته ولتكن أفكارنا مجيعها        هذه احلياة   

 لكي إذا ما    ، ونتدبر يف أيامنا هذه القصرية بالصاحلات      ،مهتمة به 
ملك حبه يف أنفسنا منجد ذاك الذي أعطانا احلياة األخرى بغىن           

  .حبه
قد شاء اهللا بتحننه وأقام العامل مبا فيه من مؤذيـات كـثرية             

 الناس فيه وهم غري متفاضـلني يف         ووضع أوالً  ،وحمزنات عديدة 
املعرفة ليفهموا سياسته واألسباب املعيقة لذلك واألسباب املعيقة        

 ألن كثرة اخلطايا سهلة والـضاللة قريبـة         ،لذلك ليست بقليلة  
 أما تعلم الصاحلات فأمر شاق والطبع مائـل للزلـل           .ومتيسرة

 اهللا  والبعد من ) االحنراف  ( لة  ا وقد ملكت املي   .بشهوات اخلطية 
 وحىت اآلن بعد    .يف مجيع املسكونة إىل حني ظهور سيدنا املسيح       

 فالـضاللة   ،)عمل الفداء   ( مجيع هذه السياسة اليت ال ينطق ا        
موجودة يف سائر أقطار األرض ومل يذعن الناس ليبتعـدوا مـن      

 واهللا مزمع أن يكمل الطبع البشري بروحانيـة         .اخلطية احليوانية 
 }٢٨٥{

 . ألنه وضعهم أوالً يف اجلسد     ،يف النهاية  ) الطبع( فائقة عن هذا    
 ،ونقول إذ أن معرفة أسرار اهللا خمفية عـن مجيـع املخلـوقني            

وحسب مقدار اإلنسان تظهر معرفتها فيتضح عدم إدراكها مبـا          
 ويعلمنا أن موهبة نعمتـه تظهـر        .هو خمفي عن مجيع املعارف    

 مرتفع   ومن أجل أن طبع اهللا     .بأجزاء وأشباه مربرة احلكمة جماناً    
ومـن نظـر    ) الـصورة   ( عن لون املنظر وعن شبه األيقونات       

 وأراد أن   .األوجه وال يعرف إال من تدبري سياسته أنه موجـود         
لكي يعـرف   ) بالتجسد  ( يظهر قوته املدهشة بطبع حقري مهان       

  .سياسةسلطان الهوته مبا صنع فيه من 
ـ     ،ومن أجل هذا أقام عاملاً مركباً        ة ووضع فيه صورة مركب

 ،بشبه تركيب العامل وربطه باحتياج أمور اخلليقـة       ) اإلنسان  ( 
 ولكون طبيعـة    .ومجيع احتياجات اجلسد ووضع له متضادات     

 ليكـون يف    ، أكثر املؤذيات يف العـامل     ،اجلسد حتب الشهوات  
خوف ورعب من كثرا وتنبغض شهواته ذه األسباب لـئال          

 ويتـضايق   ،ديه وال يرتبط بعامله بسبب كثرة مضا      .تعظم خطيته 
 ألنه عندما ينظـر كثـرة       .بأحزانه فال يكون له رجاء يف بلده      

 ولـذلك   ،املضادات يف هذه اخلليقة يتضرع لذاك الغري منظـور        
 وبالتغري من وقت إىل وقت يعرف       ،جعل احتياجه لطبائع العامل   
   .أن اهللا موجود بسياسته



 }٢٨٤{

ليس أحد من الصبيان الذين يدخلون للتعليم يهتم أن يتعلم          
نه فقط  بل إمنا يسك  ) مكان تعليمهم   ( حكمة إتقان ذلك املكان     

من أجل تعلمه الكتب فلماذا حنن الذين يف هذا العـامل نعـتين             
 فلنخشى لوم أبينا احلقيقي لئال يقول لنا حبكمة العـادل           .هنبإتقا

 ألين مل أضعكم ،ملاذا ضللتم أيها البشر بالعامل الذي وضعتكم فيه    
 فلنخلي ذواتنا مـن  . لتتعلموا فيه حكمة أسراري بلفيه لتحبونه   
ونتبع اهللا جبملتنا حسب إرادته ولتكن أفكارنا مجيعها        هذه احلياة   

 لكي إذا ما    ، ونتدبر يف أيامنا هذه القصرية بالصاحلات      ،مهتمة به 
ملك حبه يف أنفسنا منجد ذاك الذي أعطانا احلياة األخرى بغىن           

  .حبه
قد شاء اهللا بتحننه وأقام العامل مبا فيه من مؤذيـات كـثرية             

 الناس فيه وهم غري متفاضـلني يف         ووضع أوالً  ،وحمزنات عديدة 
املعرفة ليفهموا سياسته واألسباب املعيقة لذلك واألسباب املعيقة        

 ألن كثرة اخلطايا سهلة والـضاللة قريبـة         ،لذلك ليست بقليلة  
 أما تعلم الصاحلات فأمر شاق والطبع مائـل للزلـل           .ومتيسرة

 اهللا  والبعد من ) االحنراف  ( لة  ا وقد ملكت املي   .بشهوات اخلطية 
 وحىت اآلن بعد    .يف مجيع املسكونة إىل حني ظهور سيدنا املسيح       

 فالـضاللة   ،)عمل الفداء   ( مجيع هذه السياسة اليت ال ينطق ا        
موجودة يف سائر أقطار األرض ومل يذعن الناس ليبتعـدوا مـن      

 واهللا مزمع أن يكمل الطبع البشري بروحانيـة         .اخلطية احليوانية 
 }٢٨٥{

 . ألنه وضعهم أوالً يف اجلسد     ،يف النهاية  ) الطبع( فائقة عن هذا    
 ،ونقول إذ أن معرفة أسرار اهللا خمفية عـن مجيـع املخلـوقني            

وحسب مقدار اإلنسان تظهر معرفتها فيتضح عدم إدراكها مبـا          
 ويعلمنا أن موهبة نعمتـه تظهـر        .هو خمفي عن مجيع املعارف    

 مرتفع   ومن أجل أن طبع اهللا     .بأجزاء وأشباه مربرة احلكمة جماناً    
ومـن نظـر    ) الـصورة   ( عن لون املنظر وعن شبه األيقونات       

 وأراد أن   .األوجه وال يعرف إال من تدبري سياسته أنه موجـود         
لكي يعـرف   ) بالتجسد  ( يظهر قوته املدهشة بطبع حقري مهان       

  .سياسةسلطان الهوته مبا صنع فيه من 
ـ     ،ومن أجل هذا أقام عاملاً مركباً        ة ووضع فيه صورة مركب

 ،بشبه تركيب العامل وربطه باحتياج أمور اخلليقـة       ) اإلنسان  ( 
 ولكون طبيعـة    .ومجيع احتياجات اجلسد ووضع له متضادات     

 ليكـون يف    ، أكثر املؤذيات يف العـامل     ،اجلسد حتب الشهوات  
خوف ورعب من كثرا وتنبغض شهواته ذه األسباب لـئال          

 ويتـضايق   ،ديه وال يرتبط بعامله بسبب كثرة مضا      .تعظم خطيته 
 ألنه عندما ينظـر كثـرة       .بأحزانه فال يكون له رجاء يف بلده      

 ولـذلك   ،املضادات يف هذه اخلليقة يتضرع لذاك الغري منظـور        
 وبالتغري من وقت إىل وقت يعرف       ،جعل احتياجه لطبائع العامل   
   .أن اهللا موجود بسياسته



 }٢٨٦{

ة لو كانت قوة سياسته للعامل تظهر بالطبيعة الشريفة الفاضل        
 كما أنه بطبع حقـري مهـان أوضـح    ،ملا كانت األمور عجيبة  

 لن حيس بالسياسة اليت     أ وملا كان شكل اجلسد ليس كف      .حكمته
 أوجد فيه طبع حساس أعين النفس لكي حيس ـا           ،صارت فيه 

  .اإلنسان السياسة والتدابري اليت تكون فيه
ع  م ،وملا كان اهللا ال يحد مبعرفة سياسته يف هذا العامل فقط          

 أعين هذا الـشيء     ،أن سكانه يظنون أن هذا هو حد كل شيء        
  . أوجد فيهم طبع غري مائت وهو النفس،الذي يرى

 تثبت نفسهم مرتفعة عن     ،فإذا كانوا ينحلون من هذه احلياة     
 بدون أن يعطيهم حياة أخرى خارجة عن هذه         ،املوت بالضرورة 

يتـأملوا   عندما يضطروا أن     ،احلياة املنظورة ويوضح هلم وجوده    
 وقـد   .شيء آخر خارج عن هذا العامل ألن فيهم نفس ال متوت          

 لكي يـستدلوا علـى      ،سبق وركب هذه اخلليقة جبميع احملاسن     
عظمة قوته وفعل سلطان حكمته بزينة إتقاا وبذلك يتـدرجوا          

 ليس عن احلكمة اليت يف طبيعته ألن األعمال         ،ويعلموا قليالً قليالً  
مز  " ( السموات حتدث مبجد اهللا     ".ليست كافية لتوضيح ذلك   

ليس عن جمد أزليته بل جمد أعماله وملا كانت األعمال           ) ١ :١٩
 تبع ذلـك    ،ال خترب عن جمد عظمته بل اد الذي يظهر بأعماله         

أي أا توضح    ) ١ :١٩مز  " ( الفلك خيرب بعمل يديه     " بقوله  
 }٢٨٧{

  الـيت  ،فعله فقط وليس الهوته ومهارة حكمته اليت باألعمـال        
  .موجودة يف طبيعته

وعندما شاء أن يظهر بوحيده سياسة أخرى تنادي بعـامل          
 حىت يظهـر جمـد   ،)االتضاع (  استعمل املسكنة واحملقرة  ،آخر

 لذلك جيلب أيـضاً طبـع       .حكمته ذه األشياء املهانة يف العامل     
 ، ويغريه بروحانية ممجدة   ،اجلسد احلقري للقيامة من بني األموات     

  .كونة من قوته املدهشةلكي تتعجب املس
 ال ألـم    ،وحىت القوات السمائية تتعجب ملوهبة نعمتـه      

 أمـا عـن تعلـم       .ازدادوايتفاضلوا بطبع ممجد وإمنا مبوهبة اهللا       
 فليس لطبيعة الكالم    ،القوات السمائية وكيف يفهمون عظمة اهللا     

 لو كنا نبحث كيفية طبعهم لقلنا أيضاً كيـف          .أن تصف ذلك  
اهللا ؟ فال حيتاجون أن يتعلموا مـن األمـور          تظهر فيهم معرفة    

 بل من األشياء اليت تصنع      ،اجلسدانية اليت يف هذه اخلليقة عن اهللا      
 هكـذا   ، فكما أننا نعرفه ذه األشياء اليت صنعها عندنا        .عندهم

 وبـسياسة األسـرار     .هم يعرفوه بالشيء الذي صنعه عنـدهم      
طبعهم مرتفـع    وليس من العدل أن يكون       .الروحانية اليت فيهم  

  .عن طبعنا وترتل معرفتهم إىل معرفتنا
وقد كانت اجلموع العلوية والشعوب السفلية غري عارفني ما         

 وال ألي   ،هو التغيري الذي يريد اهللا أن يصنعه ذا الطبع البشري         



 }٢٨٦{

ة لو كانت قوة سياسته للعامل تظهر بالطبيعة الشريفة الفاضل        
 كما أنه بطبع حقـري مهـان أوضـح    ،ملا كانت األمور عجيبة  

 لن حيس بالسياسة اليت     أ وملا كان شكل اجلسد ليس كف      .حكمته
 أوجد فيه طبع حساس أعين النفس لكي حيس ـا           ،صارت فيه 

  .اإلنسان السياسة والتدابري اليت تكون فيه
ع  م ،وملا كان اهللا ال يحد مبعرفة سياسته يف هذا العامل فقط          

 أعين هذا الـشيء     ،أن سكانه يظنون أن هذا هو حد كل شيء        
  . أوجد فيهم طبع غري مائت وهو النفس،الذي يرى

 تثبت نفسهم مرتفعة عن     ،فإذا كانوا ينحلون من هذه احلياة     
 بدون أن يعطيهم حياة أخرى خارجة عن هذه         ،املوت بالضرورة 

يتـأملوا   عندما يضطروا أن     ،احلياة املنظورة ويوضح هلم وجوده    
 وقـد   .شيء آخر خارج عن هذا العامل ألن فيهم نفس ال متوت          

 لكي يـستدلوا علـى      ،سبق وركب هذه اخلليقة جبميع احملاسن     
عظمة قوته وفعل سلطان حكمته بزينة إتقاا وبذلك يتـدرجوا          

 ليس عن احلكمة اليت يف طبيعته ألن األعمال         ،ويعلموا قليالً قليالً  
مز  " ( السموات حتدث مبجد اهللا     ".ليست كافية لتوضيح ذلك   

ليس عن جمد أزليته بل جمد أعماله وملا كانت األعمال           ) ١ :١٩
 تبع ذلـك    ،ال خترب عن جمد عظمته بل اد الذي يظهر بأعماله         

أي أا توضح    ) ١ :١٩مز  " ( الفلك خيرب بعمل يديه     " بقوله  
 }٢٨٧{

  الـيت  ،فعله فقط وليس الهوته ومهارة حكمته اليت باألعمـال        
  .موجودة يف طبيعته

وعندما شاء أن يظهر بوحيده سياسة أخرى تنادي بعـامل          
 حىت يظهـر جمـد   ،)االتضاع (  استعمل املسكنة واحملقرة  ،آخر

 لذلك جيلب أيـضاً طبـع       .حكمته ذه األشياء املهانة يف العامل     
 ، ويغريه بروحانية ممجدة   ،اجلسد احلقري للقيامة من بني األموات     

  .كونة من قوته املدهشةلكي تتعجب املس
 ال ألـم    ،وحىت القوات السمائية تتعجب ملوهبة نعمتـه      

 أمـا عـن تعلـم       .ازدادوايتفاضلوا بطبع ممجد وإمنا مبوهبة اهللا       
 فليس لطبيعة الكالم    ،القوات السمائية وكيف يفهمون عظمة اهللا     

 لو كنا نبحث كيفية طبعهم لقلنا أيضاً كيـف          .أن تصف ذلك  
اهللا ؟ فال حيتاجون أن يتعلموا مـن األمـور          تظهر فيهم معرفة    

 بل من األشياء اليت تصنع      ،اجلسدانية اليت يف هذه اخلليقة عن اهللا      
 هكـذا   ، فكما أننا نعرفه ذه األشياء اليت صنعها عندنا        .عندهم

 وبـسياسة األسـرار     .هم يعرفوه بالشيء الذي صنعه عنـدهم      
طبعهم مرتفـع    وليس من العدل أن يكون       .الروحانية اليت فيهم  

  .عن طبعنا وترتل معرفتهم إىل معرفتنا
وقد كانت اجلموع العلوية والشعوب السفلية غري عارفني ما         

 وال ألي   ،هو التغيري الذي يريد اهللا أن يصنعه ذا الطبع البشري         



 }٢٨٨{

 مع أسرار ال حد هلـا خمفيـة         ،عظمة يرتفع بواسطة ابنه احلبيب    
 .هذا األمر إال هللا فقـط      ومل يكن يعرف     ،بسياسة جتسد املسيح  

 وبدأ يعلن هذا السر للبشر      ،وعندما بلغ الوقت ليظهره يف عاملنا     
عرف للمالئكة حسب عظم معرفتهم ألم أقرب إىل اهللا أكثر          

 لذلك فسياسة اهللا عند القوات العالية أعظم من السياسة اليت           .منا
  . كما أن طبعهم أفضل من طبعنا،عندنا

 لنا هذه املرئيات إىل الوقت الـذي        وألجل تعليمنا وضع اهللا   
 لذلك ظهر لنا بالـشيء      .يشاء فيه أن يكمل طبعنا أزيد مما هو       

 ، وتكلم بإرسال جند مملكته    ،الذي نستطيع أن نسمع وننظر به     
 ، ونسمع كالمهم بأصـوات    ،ألم يرتلون من عاملهم إىل عاملنا     

 فبالواسـطة تفعـل     .ويظهروا لنا الشكل حسب سبب إرساهلم     
 من اجلسد ويظهروا    لى ألن املالئكة أع   ،سة اهللا يف هذا العامل    سيا

 ألن الطبع الروحاين له سلطان إظهار أشـكال       ،لنا شكل اجلسد  
 ،اجلسد بسهولة أكثر مما للمصور أن يرسم أي شيء على احلائط          

 وبـذلك يـسهل للطبـع       ،الذي يصوره  وال يتغري طبعه للشبه   
 وكمـا أن    . هـو  الروحاين أن يظهر كل األشكال ويثبت كما      

العقل له سلطان أن يصور يف فكره شبه ثور أو أسد يف أي وقت             
 وبدون أخذ العناصر يركب قدام نظره جبالً أو بريـة أو            ،يشاء
 ألن الضمري هو لطيف وبغري التصاق بشيء له سلطان مع           ،نسراً

 كذلك الطبع الروحاين    .تفكريه أن يظهر له الشيء الذي يرغبه      
 }٢٨٩{

 فال يغري الشيطان أو املـالك       .ل جسدياً له سلطان على كل شك    
 وال يغري الطبائع بل     ،طبيعة نفسه وجيعلها أسداً أو ثوراً أو إنساناً       

   .مثل الضمري يثبت الشيء الذي يريد أن يظهره لفكره
وهناك اختالف من جهة أن الشيء الذي ينظره الضمري ليس         

ذ كـان   جسم حر بل ينظر الذي يشاء أما اجلسد فينظر الشيء إ          
 لذلك ال يظهر بـالنظر شـيئاً مـن القـوات            ،جسماً حقيقياً 

 ألن ضـمريه  ، وهذا االختالف هو يف اإلنسان وحده      .الروحانية
 وملا كانت العناصر وصورة     .ينظر الشكل وجسده ينظر احلقيقة    

األلوان مجيعها غري تابعة لعامل النفس هلذا ال ينظر ضمري الـنفس            
 ،ألنه ال يتحرك العقل يف عامل النفس  جسماً حقيقياً يف غري عاملها      
  .أما اجلسد فينظر أمور عامله

 فـإذا مـا     ،مقر أسرار الطبائع هو العقل الذي هو الـنفس        
أحست النفس بسر الطبائع يف مقرها تكون مقيمـة يف هـذه            

 ألن الشيء الـذي تدركـه       ، وال تنظر شبهاً بل حقيقة     ،احلياة
 كذلك  ،مقر اجلسد  فكما أن اجلسم هو      .النفس هو تابع ملقرها   

 إمنـا   ، وليس النفس شيئاً والعقل شيئاً آخـر       .العقل مقر النفس  
 فإذا كان اإلنسان مستلقي     .النفس هي العقل والعقل هو النفس     

  .على فراشه ويفكر بالشرور فهذا مقر راحة ضمريه



 }٢٨٨{

 مع أسرار ال حد هلـا خمفيـة         ،عظمة يرتفع بواسطة ابنه احلبيب    
 .هذا األمر إال هللا فقـط      ومل يكن يعرف     ،بسياسة جتسد املسيح  

 وبدأ يعلن هذا السر للبشر      ،وعندما بلغ الوقت ليظهره يف عاملنا     
عرف للمالئكة حسب عظم معرفتهم ألم أقرب إىل اهللا أكثر          

 لذلك فسياسة اهللا عند القوات العالية أعظم من السياسة اليت           .منا
  . كما أن طبعهم أفضل من طبعنا،عندنا

 لنا هذه املرئيات إىل الوقت الـذي        وألجل تعليمنا وضع اهللا   
 لذلك ظهر لنا بالـشيء      .يشاء فيه أن يكمل طبعنا أزيد مما هو       

 ، وتكلم بإرسال جند مملكته    ،الذي نستطيع أن نسمع وننظر به     
 ، ونسمع كالمهم بأصـوات    ،ألم يرتلون من عاملهم إىل عاملنا     

 فبالواسـطة تفعـل     .ويظهروا لنا الشكل حسب سبب إرساهلم     
 من اجلسد ويظهروا    لى ألن املالئكة أع   ،سة اهللا يف هذا العامل    سيا

 ألن الطبع الروحاين له سلطان إظهار أشـكال       ،لنا شكل اجلسد  
 ،اجلسد بسهولة أكثر مما للمصور أن يرسم أي شيء على احلائط          

 وبـذلك يـسهل للطبـع       ،الذي يصوره  وال يتغري طبعه للشبه   
 وكمـا أن    . هـو  الروحاين أن يظهر كل األشكال ويثبت كما      

العقل له سلطان أن يصور يف فكره شبه ثور أو أسد يف أي وقت             
 وبدون أخذ العناصر يركب قدام نظره جبالً أو بريـة أو            ،يشاء
 ألن الضمري هو لطيف وبغري التصاق بشيء له سلطان مع           ،نسراً

 كذلك الطبع الروحاين    .تفكريه أن يظهر له الشيء الذي يرغبه      
 }٢٨٩{

 فال يغري الشيطان أو املـالك       .ل جسدياً له سلطان على كل شك    
 وال يغري الطبائع بل     ،طبيعة نفسه وجيعلها أسداً أو ثوراً أو إنساناً       

   .مثل الضمري يثبت الشيء الذي يريد أن يظهره لفكره
وهناك اختالف من جهة أن الشيء الذي ينظره الضمري ليس         

ذ كـان   جسم حر بل ينظر الذي يشاء أما اجلسد فينظر الشيء إ          
 لذلك ال يظهر بـالنظر شـيئاً مـن القـوات            ،جسماً حقيقياً 

 ألن ضـمريه  ، وهذا االختالف هو يف اإلنسان وحده      .الروحانية
 وملا كانت العناصر وصورة     .ينظر الشكل وجسده ينظر احلقيقة    

األلوان مجيعها غري تابعة لعامل النفس هلذا ال ينظر ضمري الـنفس            
 ،ألنه ال يتحرك العقل يف عامل النفس  جسماً حقيقياً يف غري عاملها      
  .أما اجلسد فينظر أمور عامله

 فـإذا مـا     ،مقر أسرار الطبائع هو العقل الذي هو الـنفس        
أحست النفس بسر الطبائع يف مقرها تكون مقيمـة يف هـذه            

 ألن الشيء الـذي تدركـه       ، وال تنظر شبهاً بل حقيقة     ،احلياة
 كذلك  ،مقر اجلسد  فكما أن اجلسم هو      .النفس هو تابع ملقرها   

 إمنـا   ، وليس النفس شيئاً والعقل شيئاً آخـر       .العقل مقر النفس  
 فإذا كان اإلنسان مستلقي     .النفس هي العقل والعقل هو النفس     

  .على فراشه ويفكر بالشرور فهذا مقر راحة ضمريه



 }٢٩٠{

 وليس  ،وملا كان اجلسم موضوع يف الوسط بني النفس واهللا        
 ويف العامل اجلديد يرتفع اجلسد      ،ةلطبيعته أن ينظر إال نظرة ظاهري     

ويصري كلـه أقنومـاً     ) األمور اجلسدية   ( عن مجيع البشريات    
 لذلك ال تكون استعالنات اهللا عند القديسني بواسـطة          ،روحياً

 بل يظهر أسراره يف اخلفاء للـنفس الـيت          ،)مالئكة  ( آخرين  
 فال تكـون نظرـا      .استحقت أن ترتفع عن األمور اجلسدية     

ن مجيـع   م إمنا لنقاوا    ، اخلفية بفحص أو بعناء التفتيش     لألسرار
  .الشرور استحقت الدنو من اهللا

 بل  ،لذلك ال تكون استعالنات اهللا هلذا اإلنسان بنظر العني        
بالقوة اإلهلية تتشجع حواس نفسه ليقبل معرفة أسـرار العـامل           

 واستعالن ذلك العامل يرى لإلنسان يف اخلفاء كما قال          ،اجلديد
 إين أرغب إىل اهللا ألجلكم أن يعطيكم روح احلكمـة           ،سولالر

ليس اسـتعالن    ) ١٧ – ١٦ :١أف  ( واالستعالن يف معرفته    
 بل لتستضيء أعني    ،كالذي ظهر لألنبياء بعيين اإلنسان اخلارجي     

  .قلوبكم فيكون استعالن اهللا بإنسانكم اجلواين مبعرفته
باألعني يقدر  ألنه بالسياسة اليت صارت يف هذا العامل للنظر         

  الشيطان أيضاً أن يتشبه كما قال الرسول أنه يتشبه مبالك نـور           
  . )١٤: ١١ كو ٢( 

 }٢٩١{

 ألـا أشـباه     ،ومجيع مناظر الشيطان حمدودة بنظرة اجلسد     
من اجلسد يقـدر أن     ) أخف  (  ولكونه ألطف    ،ليست حقيقية 

 لكنه ال يقدر أن يظهر ذلك للعقل ألنه ال          ،يظهر له نوع نظرته   
 كما أن مجيع املناظر اليت حدثت بالسياسة اخلفية اليت يف           .ينظره

 ألا تكون خفية للـنفس ألن       ،العامل اخلفي ال يتشبه ا الطبع     
 فلذلك ال يقدر أن يظهـر       ،طبع النفس ألطف من طبع الشيطان     

  .هلا مناظر ألنه ال ينظرها
فالشيء الذي ينظره طبع الـنفس ال يقـدر الـشيطان أن            

  ء الذي مل ينظره كيف ميكنه أن يوضحه ؟يوضحه ألنه الشي
ولكون اهللا ألطف من كل شيء فإنه يقدر أن ينظـر كـل             

 ويف اخلفاء يعرف النفس املستحقة استعالنات احليـاة         ،األشياء
 كما أن الطبع الروحاين ال ينظر الطبع الروحاين األعظم          .اجلديدة
تفاوت  ونفهم ذلك من ال    ، إمنا األشرف ينظر ما هو أدىن منه       ،منه

 وإن كان كثريون قالوا أن طبع املالئكـة         .يف معرفتهم العظيمة  
 فلماذا ال ينظروا بعضهم إذا كانت       ،والشياطني واألنفس واحد  

  طبيعتهم واحدة ؟
 ، ويتضح باألفكار النفـسانية    ، اآلن أن الضمري نفساين    اعلم

ألن الطبائع الروحانية ال ينظرون بعضهم بعضاً حـسب نظـرة      
ة اجلسد هي نوع آخر لكونه مركباً من أجزاء          ألن نظر  ،اجلسد



 }٢٩٠{

 وليس  ،وملا كان اجلسم موضوع يف الوسط بني النفس واهللا        
 ويف العامل اجلديد يرتفع اجلسد      ،ةلطبيعته أن ينظر إال نظرة ظاهري     

ويصري كلـه أقنومـاً     ) األمور اجلسدية   ( عن مجيع البشريات    
 لذلك ال تكون استعالنات اهللا عند القديسني بواسـطة          ،روحياً

 بل يظهر أسراره يف اخلفاء للـنفس الـيت          ،)مالئكة  ( آخرين  
 فال تكـون نظرـا      .استحقت أن ترتفع عن األمور اجلسدية     

ن مجيـع   م إمنا لنقاوا    ، اخلفية بفحص أو بعناء التفتيش     لألسرار
  .الشرور استحقت الدنو من اهللا

 بل  ،لذلك ال تكون استعالنات اهللا هلذا اإلنسان بنظر العني        
بالقوة اإلهلية تتشجع حواس نفسه ليقبل معرفة أسـرار العـامل           

 واستعالن ذلك العامل يرى لإلنسان يف اخلفاء كما قال          ،اجلديد
 إين أرغب إىل اهللا ألجلكم أن يعطيكم روح احلكمـة           ،سولالر

ليس اسـتعالن    ) ١٧ – ١٦ :١أف  ( واالستعالن يف معرفته    
 بل لتستضيء أعني    ،كالذي ظهر لألنبياء بعيين اإلنسان اخلارجي     

  .قلوبكم فيكون استعالن اهللا بإنسانكم اجلواين مبعرفته
باألعني يقدر  ألنه بالسياسة اليت صارت يف هذا العامل للنظر         

  الشيطان أيضاً أن يتشبه كما قال الرسول أنه يتشبه مبالك نـور           
  . )١٤: ١١ كو ٢( 

 }٢٩١{

 ألـا أشـباه     ،ومجيع مناظر الشيطان حمدودة بنظرة اجلسد     
من اجلسد يقـدر أن     ) أخف  (  ولكونه ألطف    ،ليست حقيقية 

 لكنه ال يقدر أن يظهر ذلك للعقل ألنه ال          ،يظهر له نوع نظرته   
 كما أن مجيع املناظر اليت حدثت بالسياسة اخلفية اليت يف           .ينظره

 ألا تكون خفية للـنفس ألن       ،العامل اخلفي ال يتشبه ا الطبع     
 فلذلك ال يقدر أن يظهـر       ،طبع النفس ألطف من طبع الشيطان     

  .هلا مناظر ألنه ال ينظرها
فالشيء الذي ينظره طبع الـنفس ال يقـدر الـشيطان أن            

  ء الذي مل ينظره كيف ميكنه أن يوضحه ؟يوضحه ألنه الشي
ولكون اهللا ألطف من كل شيء فإنه يقدر أن ينظـر كـل             

 ويف اخلفاء يعرف النفس املستحقة استعالنات احليـاة         ،األشياء
 كما أن الطبع الروحاين ال ينظر الطبع الروحاين األعظم          .اجلديدة
تفاوت  ونفهم ذلك من ال    ، إمنا األشرف ينظر ما هو أدىن منه       ،منه

 وإن كان كثريون قالوا أن طبع املالئكـة         .يف معرفتهم العظيمة  
 فلماذا ال ينظروا بعضهم إذا كانت       ،والشياطني واألنفس واحد  

  طبيعتهم واحدة ؟
 ، ويتضح باألفكار النفـسانية    ، اآلن أن الضمري نفساين    اعلم

ألن الطبائع الروحانية ال ينظرون بعضهم بعضاً حـسب نظـرة      
ة اجلسد هي نوع آخر لكونه مركباً من أجزاء          ألن نظر  ،اجلسد



 }٢٩٢{

كثرية أما األقنوم الروحاين فال خيتلف عن نظرته ألنه ال يتركب           
 ألن نظرته غري    ، إمنا إذا كان ينظر فجميعه ناظر      ،من أجزاء كثرية  

 وإن كان قد    . بل نظرته هي معرفته    ،موضوعة خارجاً عن معرفته   
ول الرسول مـستنرية  قيل عن نظرنا الداخلي أنه املعرفة حسب ق  

فإذا كانت نظرة إنساننا     ) ١٨ :١أف  ( عيون أذهانكم لتعلموا    
فباألوىل أن تكون نظرة الطبع الروحاين هي        الداخلي هي معرفتنا  

  .معرفته
هـي  ) الطبع الروحـاين  ( فإن كان قد اتضح لنا أن نظرته     

معرفته بالربهان وهم غري متساويني يف املعرفـة حـىت ينظـروا            
 لذلك حنن ال ننظر املالئكة ألنه ليس لنا معرفـة     ،بعضبعضهم ال 
  . وال الشياطني ينظرون املالئكة ألم ال يعلمون عظمتهم،عنهم

 حىت تستطيع هذه    ، حسب قول كثريين   ،ولو أن الطبع واحد   
 فهوذا الناس مع أن مجـيعهم طبـع         ،الرتب تنظر بعضها البعض   

نظر املرتفع عنه    فالناقص يف املعرفة ال ي     ،واحد نفساين وجسداين  
 أما املتعال يف املعرفة فينظر مجيـع        .وال يعرف كيف أو أين هو     

 وكثرياً ما يعـرف     ، ويعرف آالم ضمائرهم   ،الذين هم أقل منه   
  .ضمريهم الداخل من نظره لوجوههم

وإن كان طبع القديسني أحط من املالئكة يف هـذا العـامل            
 عند  ،كة اهللا ولكنه سيتفاضل يف العامل الروحاين ويكونوا كمالئ      

 }٢٩٣{

 فـإذا مل يـصريوا      ،ذلك ينظرون املالئكة باختالطهم معهـم     
روحانيني كيف يستطيعون أن ينظروا املالئكة كما أننا حنـن ال           

 وما املنفعة من تغريهم ليكونوا معهم       .ننظر طبعهم يف هذا العامل    
  .وال ينظروهم عندما يرتفع ضمريهم بالروح

لطف مـن طبـع     ورمبا يسأل سائل إذا كان طبع النفس أ       
الشيطان ملاذا ال ننظره ؟ وكيف يسجس العقل وخيرس الكـالم           

  ويتلف الذهن يف املصابني باجلنون ؟
طبيعة النفس إذا مـا أراد أن       ) يشوش  ( نقول أنه ال خيبط     

خيرس الكلمة أو يشوش العقل ألنه ال يتقـدم إليهـا ليؤذيهـا             
ر يف املخ    وباألكث ، بل لكون قوة طبيعتها خمتلطة باجلسد      ،وحدها

  .ويف القلب
 أو الشيطان ذاته    ،فبفعل أحد السحرة باستخدامه الشياطني    

 لكوـا   ، إما القلب أو املخ    ،يتقدم ليؤذي أحد هذين العضوين    
ينبوع األفكار الطبيعية والكالم ولكون قوة النفس فيهما كمـا          

 وبأذية هذين العضوين يتـشوش      ،قلت وما يكون حفظ العقل    
 كما أن النظر بالعني والسمع بـاألذنني        .مالعقل ويتعطل الكال  

هكذا بالعقل ألن اإلنسان إذا أراد أن يؤذي نور العينني ال يلمس       
 بل يقرب إىل جـوهرة العـني        ،النور إذ هو ألطف من اللمس     

 هكذا أيـضاً بأذيـة      ،ويضرها وبذلك حتدث األذية لنور العني     
  .القلب واملخ حتصل األذية للفهم والتمييز



 }٢٩٢{

كثرية أما األقنوم الروحاين فال خيتلف عن نظرته ألنه ال يتركب           
 ألن نظرته غري    ، إمنا إذا كان ينظر فجميعه ناظر      ،من أجزاء كثرية  

 وإن كان قد    . بل نظرته هي معرفته    ،موضوعة خارجاً عن معرفته   
ول الرسول مـستنرية  قيل عن نظرنا الداخلي أنه املعرفة حسب ق  

فإذا كانت نظرة إنساننا     ) ١٨ :١أف  ( عيون أذهانكم لتعلموا    
فباألوىل أن تكون نظرة الطبع الروحاين هي        الداخلي هي معرفتنا  

  .معرفته
هـي  ) الطبع الروحـاين  ( فإن كان قد اتضح لنا أن نظرته     

معرفته بالربهان وهم غري متساويني يف املعرفـة حـىت ينظـروا            
 لذلك حنن ال ننظر املالئكة ألنه ليس لنا معرفـة     ،بعضبعضهم ال 
  . وال الشياطني ينظرون املالئكة ألم ال يعلمون عظمتهم،عنهم

 حىت تستطيع هذه    ، حسب قول كثريين   ،ولو أن الطبع واحد   
 فهوذا الناس مع أن مجـيعهم طبـع         ،الرتب تنظر بعضها البعض   

نظر املرتفع عنه    فالناقص يف املعرفة ال ي     ،واحد نفساين وجسداين  
 أما املتعال يف املعرفة فينظر مجيـع        .وال يعرف كيف أو أين هو     

 وكثرياً ما يعـرف     ، ويعرف آالم ضمائرهم   ،الذين هم أقل منه   
  .ضمريهم الداخل من نظره لوجوههم

وإن كان طبع القديسني أحط من املالئكة يف هـذا العـامل            
 عند  ،كة اهللا ولكنه سيتفاضل يف العامل الروحاين ويكونوا كمالئ      

 }٢٩٣{

 فـإذا مل يـصريوا      ،ذلك ينظرون املالئكة باختالطهم معهـم     
روحانيني كيف يستطيعون أن ينظروا املالئكة كما أننا حنـن ال           

 وما املنفعة من تغريهم ليكونوا معهم       .ننظر طبعهم يف هذا العامل    
  .وال ينظروهم عندما يرتفع ضمريهم بالروح

لطف مـن طبـع     ورمبا يسأل سائل إذا كان طبع النفس أ       
الشيطان ملاذا ال ننظره ؟ وكيف يسجس العقل وخيرس الكـالم           

  ويتلف الذهن يف املصابني باجلنون ؟
طبيعة النفس إذا مـا أراد أن       ) يشوش  ( نقول أنه ال خيبط     

خيرس الكلمة أو يشوش العقل ألنه ال يتقـدم إليهـا ليؤذيهـا             
ر يف املخ    وباألكث ، بل لكون قوة طبيعتها خمتلطة باجلسد      ،وحدها

  .ويف القلب
 أو الشيطان ذاته    ،فبفعل أحد السحرة باستخدامه الشياطني    

 لكوـا   ، إما القلب أو املخ    ،يتقدم ليؤذي أحد هذين العضوين    
ينبوع األفكار الطبيعية والكالم ولكون قوة النفس فيهما كمـا          

 وبأذية هذين العضوين يتـشوش      ،قلت وما يكون حفظ العقل    
 كما أن النظر بالعني والسمع بـاألذنني        .مالعقل ويتعطل الكال  

هكذا بالعقل ألن اإلنسان إذا أراد أن يؤذي نور العينني ال يلمس       
 بل يقرب إىل جـوهرة العـني        ،النور إذ هو ألطف من اللمس     

 هكذا أيـضاً بأذيـة      ،ويضرها وبذلك حتدث األذية لنور العني     
  .القلب واملخ حتصل األذية للفهم والتمييز



 }٢٩٤{

لشيطان النفس ويلمسها بل بأمل وأذية األعـضاء        فال ينظر ا  
اليت فيها قوة النفس خمفية حيصل االضطراب لألفكار اليت تتحرك          

 بعد خروجها من     فلو كان يدنوا للنفس ليؤذيها لكان أيضاً       .م
 لكنه ال يستطيع أن ينظرها وليس لـه         ،اجلسد ميكنه أن يؤذيها   

  . إمنا سلطانه على اجلسد فقط،سلطان عليها
 ،قلت هذا لكي أفهمك أن تكون لك طلبة واجتهاد أمام اهللا          

 بل أطلب   ،حىت ال تشتهي ما تنظره بالعني وال ما تسمعه األذن         
 ومل تسمع   ،وتضرع أن يؤهلك لنوال الشيء الذي مل تنظره عني        

لمـس  ي ذاك الذي بـالنفس      ، ومل خيطر على قلب بشر     ،به أذن 
   .مبعرفة احلق

 األنبياء فقد كان حدوثها حسب      أما عن املناظر املكتوبة يف    
 . وحسب سياسة تدبريه هلم أظهر هذه املنـاظر        ،ضعف الشعب 

وأما االستعالنات احلقيقية اليت يف احلياة اجلديدة فهي تظهر فقط          
 ولـيس   ،األفكـار ) تشويش  ( للنفس اليت ارتفعت عن سجس      

 وإمنا تكـون    ،لألذن أن تسمعها ألا ال تقال لإلنسان بالصوت       
 وليـست تنظـر أيـضاً       .ا خفياً مع اإلنسان الداخلي    مفاوضته

 لذلك فلنجتهد يف طلب     .بالعينني ألا ال تثبت بالشكل واأللوان     
 ونتضرع إىل اهللا أن يعطينا هذه اليت قد جاد ا           ،الشيء النافع لنا  
  .لكي مينحنا إياها

 }٢٩٥{

 فال جنعل ضمرينا يثبت     ،قد دعينا يا أحبائي للرجاء واألمل     
 فلم يضعنا اهللا يف هـذا       . بل ننتقل بعقولنا من هنا     يف هذا العامل  

 بل لنتعلم من حقارته عظمـة العـامل         ،)العامل  ( العامل لنهتم به    
 لـه   ، ونتدرب فيه ذه احلكمة اليت يظهرها لنا بأعماله        ،املزمع

  .اد دائماً وعلينا رمحته إىل األبد آمني
@ÞìŠÛa@ÞìÓ@Ðm@Bbã†îi@ïmìg@bí@aëìÔm@ @

jÛaë@a@ý@Éîº@aìB  ) ٦١٠١١أف  
 ، والبـشاشة  ، والطهارة ،سالح اهللا الذي يدعوه هو القداسة     

 ، والـشركة مبـساواة    ، والكمال ، والشجاعة ،واجلود والنشاط 
 هذا هو سالح اهللا الذي بـه يقاتـل          . واهلدوء ، واخلفة ،والود

ت الصفا(  إذ جيعلها    .اإلنسان مقابل أنواع حرب العدو الكثرية     
 ،يف ذاته ويرتبها واحدة بعد األخرى كصف      )اليت هي سالح اهللا     

 ويقـيم يف    .ويصنع اجلهاد ويسعى حنو الغلبة كي يأخذ اإلكليل       
 ،ذاته صورة القداسة مقابل اخلبث والبشاشة مقابـل القـساوة         

 ،)النرفـزة   (  وطول الروح مقابل احملارنـة       ،واجلود قبالة الشر  
 ، واحملبة قبالة البغضة   ،قبالة الضجر  والرجاء   ،واإلميان قبالة الشك  

 ، والعفة قبالة الفسق   االنقسام والود قبالة    ،والسالم مقابل الغضب  
   والشجاعة قبالة الـضعف    ،)التراخي  ( والنشاط قبالة االحنالل    

 والـشركة قبالـة     ،)النقص  (  والكمال قبالة العوز     ،)اجلنب  ( 
  . واهلدوء مقابل املشاحنة،التفرقة



 }�û���ý{

لشيطان النفس ويلمسها بل بأمل وأذية األعـضاء        فال ينظر ا  
اليت فيها قوة النفس خمفية حيصل االضطراب لألفكار اليت تتحرك          

 بعد خروجها من     فلو كان يدنوا للنفس ليؤذيها لكان أيضاً       .م
 لكنه ال يستطيع أن ينظرها وليس لـه         ،اجلسد ميكنه أن يؤذيها   

  . إمنا سلطانه على اجلسد فقط،سلطان عليها
 ،قلت هذا لكي أفهمك أن تكون لك طلبة واجتهاد أمام اهللا          

 بل أطلب   ،حىت ال تشتهي ما تنظره بالعني وال ما تسمعه األذن         
 ومل تسمع   ،وتضرع أن يؤهلك لنوال الشيء الذي مل تنظره عني        

لمـس  ي ذاك الذي بـالنفس      ، ومل خيطر على قلب بشر     ،به أذن 
   .مبعرفة احلق

 األنبياء فقد كان حدوثها حسب      أما عن املناظر املكتوبة يف    
 . وحسب سياسة تدبريه هلم أظهر هذه املنـاظر        ،ضعف الشعب 

وأما االستعالنات احلقيقية اليت يف احلياة اجلديدة فهي تظهر فقط          
 ولـيس   ،األفكـار ) تشويش  ( للنفس اليت ارتفعت عن سجس      

 وإمنا تكـون    ،لألذن أن تسمعها ألا ال تقال لإلنسان بالصوت       
 وليـست تنظـر أيـضاً       .ا خفياً مع اإلنسان الداخلي    مفاوضته

 لذلك فلنجتهد يف طلب     .بالعينني ألا ال تثبت بالشكل واأللوان     
 ونتضرع إىل اهللا أن يعطينا هذه اليت قد جاد ا           ،الشيء النافع لنا  
  .لكي مينحنا إياها

 }�û���þ{

 فال جنعل ضمرينا يثبت     ،قد دعينا يا أحبائي للرجاء واألمل     
 فلم يضعنا اهللا يف هـذا       . بل ننتقل بعقولنا من هنا     يف هذا العامل  

 بل لنتعلم من حقارته عظمـة العـامل         ،)العامل  ( العامل لنهتم به    
 لـه   ، ونتدرب فيه ذه احلكمة اليت يظهرها لنا بأعماله        ،املزمع

  .اد دائماً وعلينا رمحته إىل األبد آمني
@ÞìŠÛa@ÞìÓ@Ðm@Bbã†îi@ïmìg@bí@aëìÔm@ @

jÛaë@a@ý@Éîº@aìB  ) ١١ – ١٠ : ٦أف(   
 ، والبـشاشة  ، والطهارة ،سالح اهللا الذي يدعوه هو القداسة     

 ، والـشركة مبـساواة    ، والكمال ، والشجاعة ،واجلود والنشاط 
 هذا هو سالح اهللا الذي بـه يقاتـل          . واهلدوء ، واخلفة ،والود

ت الصفا(  إذ جيعلها    .اإلنسان مقابل أنواع حرب العدو الكثرية     
 ،يف ذاته ويرتبها واحدة بعد األخرى كصف      )اليت هي سالح اهللا     

 ويقـيم يف    .ويصنع اجلهاد ويسعى حنو الغلبة كي يأخذ اإلكليل       
 ،ذاته صورة القداسة مقابل اخلبث والبشاشة مقابـل القـساوة         

 ،)النرفـزة   (  وطول الروح مقابل احملارنـة       ،واجلود قبالة الشر  
 ، واحملبة قبالة البغضة   ،قبالة الضجر  والرجاء   ،واإلميان قبالة الشك  

 ، والعفة قبالة الفسق   االنقسام والود قبالة    ،والسالم مقابل الغضب  
   والشجاعة قبالة الـضعف    ،)التراخي  ( والنشاط قبالة االحنالل    

 والـشركة قبالـة     ،)النقص  (  والكمال قبالة العوز     ،)اجلنب  ( 
  . واهلدوء مقابل املشاحنة،التفرقة



 }٢٩٦{

 وبأنواع احلرب به ينغلب     ،اهللا يلبسه ااهد  هذا هو سالح    
 ألن . أما إذا كنا حناربه بنوع واحد من السالح فهو يغلبنا      .العدو

 ومثة من قاتـل معـه       ،هناك من قاتل معه بالطهارة غلبه بالشر      
 ومثة من قاتل    ،بالعني الشريرة ) الشيطان  (  جرحه هو    ،بالبشاشة

 ومثة من قاتل    ،واملقاومةمعه باجلود والصالح غلبه هو باملكابرة       
 ، ومثة من قاتل معه باإلميـان      ،معه بطول الروح غلبه هو بالشك     

 ومثة من قاتل معه بالرجاء رماه هو        ،عاد هو فرماه بسهم الضجر    
 ومثة من قاتل معه بسالح احملبة رجع هو وضربه من           ،بأمل البغضة 

 ومثة من هزمه بالعفة فاصطاده هو من        ،ساعته بإغضاب أقرباؤه  
 ومثة من جاهد معه بالشجاعة رجع هو فاصطاده         ،عته بالفسق سا

 ومثة من رماه بسهام االحتمـال فجلـب عليـه           ،باد الفارغ 
  .التسلط مع ثقل األمور

وباالختصار إذا انغلب بنوع واحد من احلرب يقـوم مـن           
 وإن مل ينظرنا متسلحني بأنواع أخرى يسقطنا        ،سقطته بسهولة 

 .)حتايل(يله كثرية ومملوءة صنائع     ح ألن فنون    .يف حربه بسهولة  
ا ظاهر يـرى وبعـضها      ه بعض ،وله أنواع كثرية من القتال معنا     

 هلذا ينبغي لنا    .خمفي ال يرى ومنها أشياء خارجية وأخرى داخلية       
  .أن نتيقظ كأناس قباهلم احلرب من الناحيتني

ال تظنوا أن لكم حرب مع الـشهوات الـيت تتحـرك يف             
من اخلارج أعداء كثرية هم عـساكر       أجسادكم فقط بل لكم     

 فال يهدأون وال يفترون من عمل املكائد واحليل الـيت           ،الشيطان
 كأم قد انكسروا وانغبنوا على الغنيمـة الـيت          ،ينصبوها قبالنا 

 }٢٩٧{

 ويزعجوا ويضلوا وخيفوا فخاخهم حىت ال ننعتـق         ،أخذت منهم 
من هذا العامل الذي ضبطوا سلطانه بنفاقهم وسـقطة حريتنـا           

   .ول أناة اهللاوط
وإذ باملسيح بطل سلطام وانقـضت سـيادم واشـتهر          

 وطُعنوا  ، اشتعلوا بغضب غريم ولبسوا السخط واحلنق      ،غشهم
 هلذا البـسوا مجيـع      . فأسرعوا للحرب واستعدوا للشر    ،باجلسد

  .سالح اهللا لتستطيعوا مالقاة شرورهم كما قال بولس الرسول
والبـسوا  ) احلـق   ( ط  قوموا اآلن واربطوا حقويكم بالقس    

 : ٦أف  ( سالح الرب وانعلوا أقدامكم باستعداد إجنيل الـسالم         
 واربطوا حقويكم   ، وقد قال قوموا بقصد النشاط     . )١٥ – ١٤

 واحلـذاء   ، ودرع الرب يعين به األعمال الصاحلة      ،يعين االستعداد 
  .يعين به السري يف طريق الفضائل

 تـستطيعون أن    ومع هذه خذوا لكم رجاء اإلميان الذي به       
يعين بـذلك    ) ١٦ :٦أف  ( تطفئوا مجيع سهام الشرير املتقدة      

 واحذروا مع هـذا كلـه لـئال         ،اشتدوا جبميع سالح الفضيلة   
 بـل اختـذوا   ،تفتخروا وتظنوا أن هذه تكفي لتزكية من يعملها 

اإلميان باهللا مثل ترس لكم ألن اإلميان يستطيع بقوته أن يالقـي            
يت للشرير امللقاة عليكم بغري أذية من مجيع        مجيع السهام املتقدة ال   

  .أسلحة أعمالكم
وأوضعوا خوذة اخلالص واضبطوا سيف الروح الذي هـو         
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 }٢٩٨{

 ويقصد بالـسيف األحاديـث الدائمـة        ،من أجلنا على الدوام   
مجيع األحاديث   ألنه بلذة حديث اهللا تنقطع من النفس         ،بأسراره

  .مثل قطعها بالسيف
وبعد ما سلحهم ذه مجيعها قدمهم للسالح الثاين الذي ال          

صلوا بالروح جبميع الصلوات والطلبات يف كل        " :قاليغلب إذ   
 ومتضرعني  ، وكونوا ساهرين بالصالة يف كل وقت دائماً       ،حني

ومعـىن قولـه بكـل       ) ١٨ :٦أف   " ( ألجل مجيع القديسني  
 ليست الصالة الفردية ألجل أنفسكم تكون       ،لطلباتالصلوات وا 

 بل تصلون قدام اهللا لترضوه حسب مسرته أوالً لكي          ،لكم فقط 
 وبعد ذلك على املـضبوطني مـن        ،ختلصوا من عبودية اخلطية   
 وعلى الذين غلبوا األعداء لتحفظ هلم       ،األعداء حبريتهم ليخلصوا  

لبوا من حيـل     وعلى الواقفني يف مصاف احلرب لئال يغ       ،غلبتهم
   )١٩ : ٦أف " ( الشرير وبعد ذلك قال وعلي أنا أيضاً 

  كمل تعليم أبينا القديس املغبوط
  مار يوحنا العظيم يف املتوحدين
  بركة صلواته املقبولة أمام

  اهللا فلتكن معنا
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