المقالة الخامسة
فى النسك والتعزية الكثيرة والخشوع
للمريدين أن يخلصوا
يضرنى الوجع أن أتكلم وعدم االستحقاق ينهرنى كى أصمت واألوجاع تكلفنى أن أتكلم وخطاياى
تحضنى على السكوت .
ً
فإذ قد اكتنفت من األمرين جميعا فااألوف لاى أن أتكلام لكا ماا أنااح الراأاج مان أوجااع قلباى ألن
نفسى توجعنى وعيناى تشتهيان الدموع فمن يعطى لرأسى ما ًء ولعينى عين دموع فأبكى نَهااااً ولاي ً
على كلوم نفسى وعلى اخاوة الموعظج الصائرة فى أيامنا .
ألن نفسى مملوءة جراأاات وال تعلام ألن تعظمهاا ال يساما لهاا أن تتأماه كلومهاا لتشافى ألن ذلا
كان وأده عظج فى أيام آبائنا .
ألنَهم أشرقوا كالشمس وكالنجوم فى كافج األاض سائرين بِها فى وسط القرطب واألشواك أى بين
الهراطقج والناس المنافقين مثه جواهر كريمج ولؤلؤ جزيه ثمنه .
الذين من أجه مسكهم الجزيه وسيرتِهم الصعبج صاا األعداء أنفسهم متشبهين بِهم  ،ألن مان كاان
يشاهد تواضع اأيهم وال يتخشع  ،أو وداعتهم وصمتهم ف يتحير .
أى محب للماح كان يعااين عادمهم للقنياج وال يصاير مب ضاا ً للعاالم  ،أى مت طارس ومساتكبر كاان
يرى سيرتِهم الحسنج وال ينتقه إلى التواضع .
ً
ً
وأى خبيااو ودنااس كااان يبصاارهم فااى الصا ة واقفااين وال يظهاار فااى الحااين عفيفاا وطاااهرا  ،وأى
سخوط أو غضوب إذا كان يخاطبهم ف ينتقه إلى الوداعج .
ههنا جاهدوا وهناك ابتهجوا ألن اللـه يُ َم َجد بِهم  ،والناس ابتنوا وانتفعوا  ،فأما العظاج التاى لناا فقاد
جعلتنا نترك الطري المساتقيم ونعشا الهاوى ألن لايس أأاد يتارك األماواح مان أجاه اللاـه  ،وال أأاد
يزهد من أجه الحياة األبديج  ،وليس أأداً وديعا ً ومتواضعا ً  ،وال ساكن األخ ق ومبتعداً من الساب أو
صبوااً على القذف .
بااه الجماعااج سااخوطون ومجاااوبون  ،والكااه عاااجزون وغضااوبون  ،ومتزينااون بالثياااب  ،الكافااج
معجبون وللشرف محبون  ،والجماعج محبون ذاتَهم .
ألن الذى قد جاء ليُو َعظ فقبه أن يُ َعظ يَعظ  ،أو قبه أن يُ َعظ يُ َعلِّم  ،وقبه أن يَتَ َعلَّم يشاترع فارائ ،
وقبه أن يتهجى ف الكتب يصنع كتبا ً  ،وقبه أن ي ُِطيع يُرام أن يُطَاع  ،وقبه أن يُاؤ َمر ياأمر ،وقباه أن
يُعاتَب يشترع العتاب .
موساراً للخيار يطلاب إكراماا ً ،
اوب  ،وإن كان
ِ
إن كان شيخا ً يأمر بتأمر وتعظم  ،وإن كان شابا ً ي َُج ِ
وإن كان مسكينا ً يسأح عن الراأج  ،وإن كان صانعا ً ينظف أصابعه ويصون تنضيدها .
من ال يبكى يا أأبائى على التعليم الذى لنا ألننا قد زهدنا فاى العاالم ونعقاه المعقاوالت األاضايج ،
الف أون قد زهدوا فى األاض والمظنون أنَهم اوأانيون قد ااتبطاوا بِهاا  ،ال نعارف ياا إخاوتى إلاى
أين قد دعينا  ،وإلى أى أمر جئنا .
دعينا إلى المس والحميج ونشاتهى األطعماج الطيباج  ،وجئناا إلاى العارى ونخاصام مان أجاه ثيااب
ناعمج  ،دعينا إلاى الطاعاج والوداعاج ونجااوب متنمارين  ،نقارأ وال نعارف  ،ونسامع وال نعقاه القاوح
الذى فى ذاتنا .
كتاب :مقاالت ماا إفرآم ملفان الكنائس السوايج ومعلم األاثوذكسيين أجمع
وقف على طبعه أأد اهبان دير السيدة العذااء البراموس ف بريج األنبا مقاايوس
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إن صادف إنسان فى الطري ب تج قتي ً تستحيه نضااة وجهه  ،ويجزع قلباه  ،ونحان نقارأ أخبااا
الرسه المقتولين واألنبياء المرجومين ونظنها قيلت عبثا ً .
ولام أقااوح عان األنبياااء والرسااه فقاط بااه نساامع عان اهلااه الكلمااج نفساه ُعلِا َ علااى خشابج ماان أجااه
خطايانا وقُتِ َه ونحن نضح ونتنزه  ،الشمس لم تحتمه شتيمج السيد فنقلت بَهاءها إلى الظلمج  ،ونحان
ال نشاء أن ننتقه من ظلمج اذيلتنا .
فلنطهر ذاتنا يا أأبائى ليسكن اهله فينا ونناح مواعيده  ،وال نشتم اسمه القدوس الاذى دعاى عليناا،
يجدف من أجلنا على اسم إلهنا  ،فلنشف على ذاتناا متفهماين أن اسامنا قاد أتفا ماع اسام المسايا ،
وال َ
ألنه هو المسيا ونحن ندعى مسيحيين .
الروح هو اهله ونحن صرنا اوأانيين  ،ألنه أيو اوح الرب فهناك الحريج  ،فلنحرص أن ننااح
هذه الحريج  ،ولنخطر بذهننا أليج سيرة قد أُهلنا عالمين أنه إلى عرشه دعانا فلنحب ذاتنا ولاو مثاه ماا
أأبنا هو  ،ولنشتاق إليه ليشرفنا .
اص وا إلى ذاتكم لئ نطالب بطائلج مضاعفج يوم الدينونج  .قد انفصلنا من العالم ونعقاه معقاوالت
العالم  ،استحقرنا األمواح ونَهتم من أجلها  ،هربنا من األشياء البشريج ونحن نطلبها  ،ونخشى مان أن
يدهمنا ب تج ذل اليوم ونوجد عراه وأشقياء وغير مستعدين فتندم أنفسنا .
ألن هااذا األماار نفسااه أصاااب الااذين كااانوا علااى عهااد نااوح  ،وفااى أيامااه كااانوا يااأكلون ويشااربون
ويتزوجون ويزوجون  ،يبيعون ويبتاعون إلى أن جاء الطوفان فأهل الكه .
إن األمر يا إخوتى عجياب جاداً أنَهام كاانوا يعااينون الحيواناات البرياج ملتئماج كانات تتقااطر جمعاا ً
واأداً  ،الفيلج كانت تتقاطر من با د الهناد وفاااس ا واألساد والنماوا تجتماع ماع ال انم والمعازى وال
تآزى .
والدواب والطيوا تتوافى من غير أأد يسيرها وتحاه أاوح السافينج بحارص وهاذه كانات فاى أياام
طويلج ونوح نفسه كان يعمه السفينج بحرص  ،ويهتف إليهم توبوا فلم يرتدعوا .
وكانوا يشاهدون متعجبين من اجتماع البهائم والحيوانات البريج  ،فلم يتخشعوا ليخلصوا .
فلنرهبن يا أأبائى لئ يصيبنا نظير هذه ألن المكتومات قد كملت والع مات المقولج لهاا انقضات،
وما تبقى ش ء آخر سوى أموا عدونا معاند المسيا ألنه كما ف مملكج الروم يجب أن تكماه األشاياء
كلها .
فمن يشاء أن يخلص فليحرص أن يريد أن يدخه إلى المل  ،ف يتوانى من يشاء أن ينجى من ناا
جهنم فليجاهد فرط الجهاد  ،ومن يريد أال يطرح فى الدود الاذى ال يرقاد فليتايقظ مساتفيقا ً  ،ومان يرياد
أن يستعلى فليتواضع  ،ومن يشاء أن يتعزى فلينا .
ومن يحب أن يدخه الخدا ويبتهج فليأخذ مصباأا ً بَهيا ً وزيتا ً فى وعائه ،ومن ينتظار أن يتكاف فاى
فليقتن ألج منيرة  .فإن مدينج المل هى مملوءة ساروااً وابتهاجاا ً  ،موعباج ناوااً وأا وة
ذل العرس
ِ
نابعج لذة وأياة أبديج للساكنين فيها .
فمن يحب أن يس اكن المل  ،ويستوطن مدينته فليسرع ألن النهاا قد ماح وال يعلام أأاد مااذا يلتقاى
فاى الطريا  ،ألنااه مثااه مسااافر يعاارف بُعااد مسااافج الطريا فأضااجع ونااام إلااى قاارب المساااء ثاام أنتبااه
وأبصر النهاا قد ماح .
فلما أبتدأ بالمشى تدااجته ب تج ال يوم والبرد والرعود والبارق محتفاج باالهواء فاشاتمله ال ياوم مان
كه جهج  ،وتضايقت أياته ألنه ال يستطيع الوصوح إلى المنزح وال يستطيع أن يعود إلى موضعه .
هكذا يصيبنا نحن إن توانينا واضطجعنا فى أوان التوبج ألننا نحن سكان وااألاون  ،فلنحارص أن
ندخه إلى مدينتنا وموطننا بعزاء .
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نحن يا إخوت تجاا اوأانيون طالبوا الجوهرة الجزيلج قيمتها التى ه المسايا مخلصانا  ،الفخار
والكنز الذي ال يُسلب فلهذا فلنقتناه بحارص كثيار فم باوط ومثلاو الساعادة مان قاد أارص أن يقتنياه ،
شق من توانى أن يقتنى صانع الكه .
ً
أو ال تعلمون يا إخوت أننا أغصان الكرمج الحقيقيج الت ها المسايا  .فأأاذاوا إذا أن يوجاد أأاد
غير مثمر  ،فإن أب الح هو الفا ح الاذى يعماه هاذه الكرماج  ،والاذين يعطاون ثماراً يطهارهم لياأتوا
بثمر ا والذين ال يأتون بثمر يقطعهم ويرميهم خااج الكرم ليحرقوا بالناا .
فتأملوا ذاتكم أذاين أن توجدوا غير مثمرين فتقطعوا  ،وتلقون فى الناا ا فكاذل نحان باذاا جياد
زاعااه المساايا ساايد المناازح صااانع السااماء واألاض  ،وأوان الحصاااد قااد أااان والحصااادون بأيااديهم
المناجه منتظرين إشااة السيد  ،فاأظروا أن يوجد أأدكم زوانا ً فيُشد أزمنا ً ويحرق بالناا الدهريج.
أال تتفهمون يا إخوتى أننا مزمعون أن نعبر لجج مرهبج .
فالذين هم تجاا أاذقون وأكماء مستعدون  ،وتجااتِهم بأياديهم منتظارون هباوب الريااح ليسايروا
ويبل وا إلى ميناء الحياة  ،وأنا ومن يشابِهنى نتنزه ب كسب وال فائدة .
ليس لنا ش ء موضوع فى ذهننا لنعبر به هذا البحار ونخشاى أن تَهاب الريااح ب تاج  ،ونوجاد غيار
مسااتعدين فيقياادونا ويرموناا ماان المركااب ،وساانبكى هناااك علااى ونيتنااا ناااظرين إلااى آخاارين مبتهجااين
مسرواين ونحن فى وجع وأزن ألنه فى تل الميناء يفتخر كه أأد بتجااته وثروته .
ً
فأخشى يا أأبائى أن تخرجنا آالم الجسد خااج الحذا إذ نحن من خااج البسين زيا ألن الاذى مان
خااج يعرف أين هو قلبنا وعقلنا .
التزين وتنظيف الثياب يوضحان أنناا مجاردون مان ذلا المجاد مفتكارون فاى األشاياء األاضايج ،
وأثرة التشرف تادح أنناا معجباون  ،والتلاذذ باألطعماج يادح أنناا شارهون الابطن  ،والونياج توضاا أنناا
عاجزون .
ومحباج االقتنااء توضااا أنناا ال نشااتاق إلاى المساايا  ،والحساد يخباار أنناا لاايس لناا محبااج فاى ذاتنااا ،
وغسه أاجلنا ووجوهنا يدح على أننا عبيد اآلالم  ،ألن القلب يشاتاق إلاى شا ء واألشاياء التاى يودهاا
القلب يتلوها اللسان  ،وشفاهنا تستوضا مكتومات قلبنا .
متى أنفتا الفم وال باب له وال أراسج يخرج ك منا ب تحفظ  ،وبأقوالنا نسلب متااع قلبناا ألن فماا ً
ال يحفظ أسراا القلب يسترق أفكااه والرؤيات التى يظن أنَها باطنج تشتهر بالفم  ،والنتائج التاى يظان
أنَها ال ترى تبصر  ،التلذذ بالمثالب يوضا أننا موعوبون ب ضا ً .
فا ينخاادعن أأااد بااالواع الظاااهر فإنااه يخاادع ذاتااه وأخاااه  ،ماان يظاان أنااه يخاادع بااالواع الظاااهر
فتصرفه يظهر كذب واعه .
إن شئت أن تعرف أفكاا القلب فتقدم إلى الفم ا ومنه تعرف بأى ش ء تَهتم ؟ وعلى ماذا تحارص؟
أعلى األشياء األاضيج أو على المناقب السماويج  .على األموا الروأيج أو على األشياء البشريج .
ماان أجااه اللااذة اهتمام ا أو ماان أجااه الحميااج  ،بِهجاار القنيااج تَهااتم أو باسااتكثااها  ،بالتواضااع أو
باسااتع ء الاارأى  ،بالمحبااج أو بالب ضااج  ،ألن ماان كنااز القلااب يخاارج الفاام اهتماماتااه  ،وهذيااذ اللسااان
يوضا إلى ماذا يشتاق إلى المسيا أو إلى أموا العالم الحاضر .
والنفس التى ال ترى تبصر بأفعاح الجسد ما هى إن كانت صالحج أو خبيثج ألنَها صاالحج بطبيعتهاا
وتنتقه إلى الشر بالنيج المتسلطج على ذاتِها لكن لعه أأداً يقوح إن اآلالم الطبيعياج والاذين يعملونَهاا ال
جناح عليهم .
أصغ إلى ذات وال تنسب أسن اختراع اهله الصاالا إلاى زلاج الجناوح فإناه قاد صانع البراياا كلهاا
أسنج جداً وزين الطبيعج بسائر الصالحات  ،فمن يجع إذاً ال يذنب إن أكه بمقداا ألن الجوع طبيعا ،
وإذا عطش إنسان كذل وشرب قدا كفافه ف يخطف ألن العطش طبيع .
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إذا نام أأد ف يخطف إن لم ينم ب مقداا ويرخا ذاتاه ويادفعها إلاى الناوم ا أقاا ً أن الناوم الاذي ال
مقداا له عادته ت لب الطبيعج ألن العادة والطبيعج هما كاازان بحظوظ كاه واأاد منهماا باه فالطبيعاج
توضا العبوديج ،والعادة تشهر النيج ألن منهما كلهما تتضا كيفيج اهنسان .
فالنيج ه مسلطج على ذاتِها فه مثه ف ح تطعَّم ف ذاتِها عادات اديئج وصالحج كما تشاء .
أما العادات الرديئج فتطعمها هكذا تطّعم ف الجوع نَهم البطن ،وف العطاش كثارة الشارب وفاى الناوم
الرخاوة وفى النظر الرؤيج الرديئج وفى الح الكذب.
وكذل تطعم الفضائه الصالحج هكذا فى اهغتذاء المس  ،وفى العطش الصبر  ،وف النوم السهر
 ،وفى الكذب الح  ،وفا النظار التعفاف  ،وفاى التأماه لحظاج عاين  ،فها مثاه فا ح تقتلاع العاادات
الرديئج وتطعم الفضائه الصالحج فت لب الطبيعج .
ِّ
فأاض عملنا ه الطبيعج  ،والف ح ه النيج ا والكتب اهلهيج هم المشيرون  ،والمعلمون يعلمون
ف أنا أيج عادات تقلع وأيج فضائه صالحج تُنصاب ا فماا دام ف أناا مساتفيقا ً وأريصاا ً مان قباه تعلايم
الكتب اهلهيج فهو قوي ألنَها تعطيه " الكتب اهلهيج " من غصونِها فهما ً وقوة فضاائه صاالحج لايطَّعم
ف شجرة الطبيعج .
 ،ومعرفاج فاى عادم المعرفاج،
األمانج فى عدم األمانج  ،واجاء فى عدم الرجاء ،ومحبج ف الب
ً
وأرصا ً فى التوان ومجداً ومديحا ً ف عدم الشرف  ،وعدم موت ف األمانج  ،والهوتا فى الناسوت.
فإن شاء وقتا ً ما ف أنا بتعظمه أن يتارك المعلام والمشاير علياه أعنا الكتاب اهلهياج  ،يوجاد تائهاا ً
ويصادف نتائج خبيثج جامعا ً عادات ال نفع فيها ويطعم فى الطبيعج التطعيمات التى خااج الطبيعج .
أعن عدم األمانج  ،وجهالج ا وب ضا ً ا وأسداً ا وكبريااء  ،وسابا باطاه ا وأثارة الشارف ا ونَهام
البطن ا وخصومج ا ومجاوبج ا وأشياء أخرى أكثر من هذا ألنه لما تَرك المشرع تُرك منه .
فإن تندم وعرف ذاته وسجد للمشترع الشريعج قائ ً  :قد أخطأت إذ تركتا  .يقبلاه المشاترع السانج
فااى الحااين بتعطفااه علااى الناااس ويمنحااه فقهاا ً واقتااداااً صااالحا ً ليعمااه أيضاا ً أاض ف أتااه وطبيعتااه ،
ويقتلع منها العادات الرديئج وينصب عوضها الفضائه الصالحج .
به ويمنحه أكلَّاج ويعطياه جاوائز ومادائا هكاذا كماا قلات ا أناه يجاوع باال ريزة فيحتما ويصابر ا
ويعطش لكنه يصبر ا يشته لكنه ي يف ا يثقه بالنوم أو يشتمله عجز فى تمجيد السيد  ،لكنه إذا سهر
يكلف نفسه ف تسبيا اللـه  .وكذل يكله إذا غلب الطبيعج وأقتن الفضائه .
فالمجااد إذاً لتعطفااه والشااكر لص ا أه  ،والسااجود لتحننااه  ،أي اب اؤوف هكااذا  ،أي أب اأااوم
هكذا  ،أي أب هكاذا يحاب مثاه سايدنا الاذي أأبناا نحان عبياده  ،ويهاب لناا كاه شا ء ويادبر أمواناا ،
ويشف جراأات نفوسنا بكثرة صنوف األدويج ا ويتمهه علينا إذا خالفناه .
ويشاااء أن يخلصاانا كلنااا  ،ويشاااء أن يصاايرنا وااثااين ملكااه  ،ويريااد أن تُماادح خيريتااه إذا شاافت
األمراض السهلج الشفاء والحقيرة  ،ألن األسقام الثقيلج والصعب شفائها هو يشفيها !
فيشفى جراأات العاجز بنفخج فمه لدااسته بتمجيده  ،ويصفا عن خطايا الخاطف باستنهاضاه إيااه
إلى النشاط  ،ويسمع من السقيم سريعا ً لئ تص ر نفسه  ،ويمنا الطويلج أناتَهم والقااعين أبوابه دائما ً
الموهبتين كلتيهما أي الشفاء والثواب .
ألنه يقدا أن يشف جراأات نفوسنا كلهاا وينقلهاا غصابا ً إلاى الحرياج لكناه ال يشااء لائ تعادم نيتناا
المدائا الت منه  ،ونتوانى أن نست يو به لمعونتنا ونصرتنا  ،فلمحبته إيانا واأفته بنا قد اقتادنا وأناا
أعين ذهننا منحنا المعرفج وأذاقنا محبته لنطلبه ب تقصير .
الطوبى لمن ذاق محبته وأعد ذاته أن يمتلف منها دائما ً فإناه إذا امات مان مثاه هاذه المحباج ال يقباه
فى ذاته محبج أخري  ،يا أأبائ من ال يحب مثه هذا السيد من ال يسجد ويشكر لص أه .
أي اعتذاا لنا ف يوم الدينونج إن توانينا ؟ أم مااذا نقاوح لاه ؟ أنقاوح ماا سامعنا وماا عرفناا ! أو ماا
عملنا ! ماذا ينب أن يعمله ولم يعمله بنا ؟
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ألم ينحادا إليناا مان العلاو الاذى ال يُقَادَا ! وألام ينازح مان أضان اآلب المباااك ! أماا شاوهد ال يار
المرئ منا  ،وإذ هو غير مائت ألم يتجسد من أجلنا أو ما لطم ليعتقنا .
يااا للعجااب الموعااب خوف اا ً واعب اا ً أن يااداً طبيعيااج ُخلقاات ماان طااين األاض لطماات خااال السااماء
واألاض  ،ونحن األشقياء واألدنياء ترابيون ومائتون واماد ولم نحتمه كلمج بعضنا من بع .
هو غيار مائات ا ألام يمات مان أجلناا ليحيناا  ،أو لام يُادفن لينهضانا معاه  ،ف َكناا مان اباطاات العادو
وابطه  ،وأعطانا سلطانا ً أن ندوساه  ،متاى اسات ثنا باه ولام يجيبناا  ،أو قرعناا باباه ولام يفاتا لناا وإن
تباطأ وقتا ً ما أليس ذل ليُكثر ثوابنا .
أيها الحبيب لِ َم زهدت فى العالم ا ألك تطلب نياأج جسدانيج  ،وبدح العرى أتبت ى ألج  ،وعاوض
العطش أتبت ى شرب الخمر .
دعيت إلى المحاابج ا وتروم أن تتقابه مع أعدائ بدون أسلحج  ،عوض السهر تنحادا إلاى الناوم،
وعوض البكاء والنحيب تبذح ذات للضح  ،وبدح المحبج تحوي ب ضا ً لصاأب .
جئت إلاى الطاعاج وأنات تجااوب  ،جئات لتارا ُملكاا ً وأنات تعقاه المعقاوالت األاضايج  ،وعاوض
التواضع والوداعج تشتمه بالتعظم والتكبر .
ماااذا تقااوح لااه فااى ذل ا اليااوم ؟ أتقااوح أننااى تواضااعت ماان أجل ا ! وتمسااكنت وتعرياات  ،وجعاات
وعطشت من أجه محبت من كه نفس  ،وأأببت قريب كنفس .
ال تسااتهجه أن أقوالا وأفكااااك ليساات غياار مكتومااج  ،وضااميرك هااو الناااظر إياااك  ،إن كااذبت ال
تجهه أنه ال يوبخ  ،أو ال تعلم أن البريج كلها تقف أمام مجلسه بخوف واعب شديد وتحوط به ألوف
ألوف وابوات م ئكج اؤساء م ئكج ؟
وإن كنت تفتكر أن تكذب وتقوح قد اأتملات مان أجلا مثاه جساامج هاذه األشاياء  ،أأاذا أن تبادى
طائلج كبيرة عن أعمال الخبيثج وعن كذب ف من نوما وعاد إلاى ذاتا  ،أجماع أفكاااك وأنظار أن
النهاا قد ماح .
أفهم هذا المعنى أيها األخ  ،إن إخوتنا الذين كانوا معنا باألمس يكلمونا ليسوا معنا اليوم ألنَهم دعوا
إلى ابِهم وابنا ليريه كه واأد منهم تجااته .
ها أنتم قد عرفتم أموا أمس الماض وأموا اليوم  ،كيف مض أمس كزهرة صاباأيج والياوم هاو
كفى مسائ  ،فتأمه أمتعج تجاات إن كانت قد نَمت فائدتِها من أجه اللـه  ،ألن أيامنا تجوز مثه مش
ساع .
الطوبى لمن يتجر وينم بضاعته يوما ً فيوماً ،ويجمع فوائد الحياة الدائمج .لِ َم تتوانى أيهاا الحبياب،
لِ َم تضجع وقد سكرت بالضجر كسكرك من النبيذ  ،ماذا تميز فى ذاتا إنا تجعاه لا منازالً فاى هاذا
الدهر .
ألنه مثه أثنين مسافرين أتف أأدهما مع اآلخر فى الطري  ،وكاه واأاد منهماا ذاهاب إلاى منزلاه
فلما أداكهما كلهما المساء نزال فى الفندق الذى بل ا إليه  ،ولما صااات ال اداة فاااق أأادهما اآلخار ،
وكه واأد منهما يعرف ما له ف منزله إما غنى وإما فقيراً  ،إما نياأج إما أزنا ً .
هكذا نحن فى هذا العالم فإن هذا العمر يضاه مسكنا ً ومنه نفترق ذاهبين إلى موضعنا عالمين ماا
لنا أمامنا ألن كه واأد منا ال يجهه ما تقدم فأنفذ إلى السماء .
ً
ً
ً
َ
كما أقوح إن كان أاسه ص ة بدموع  ،أو ساهراً نقياا ً  ،أو تارتي  ،أو تخشاعا  ،أو َمسًاكا بتواضاع
الرأي  ،أو زهداً فى األموا األاضيج أو محبج ب اياء تتوقان إلى المسيا .
إن كنت سبقت فأاسلت هذه فث إن ستمض إلى نياأج وااأج  ،وإن كنت ماا أاسالت وال واأادة
من هذه فَلِ َم ت يظ قريب ف مسكن االغتراب ألن غداً تفااقه  ،لِ َم تتكبر  ،لِ َم تتعظم  ،لِ َم تحزن .
أتريد أن تحمه المسكن مع  ،لِ َم تَهتم من أجه ثيااب وم باس وطعاام فاالمعط البهاائم غاذائها أال
ي ذي أنت الذي تمجده .
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يا من ترجوا أن تصير وااثا ً أتَهتم بثياب وم بس  ،يا من قد أمت ذات من العالم أتعقه المعقوالت
األاضيج  ،لِ َم ت يظ الطبيب بأنا ترياد أن تبارأ وفا زماان ماداوات تخفا جراأاتا ا وتادعى علاى
الطبيب أنه ما أبرئ .
قد أُعطيت وقتاا ً للتوباج  ،وأنات تتاوان فاى التوباج  .فمااذا تادعى علاى المشاترع السانج أإناه أجتلاب
الموت لما تَهاونت ا أتراك تقوح للموت دعن أتوب .
ف أيها الحبيب متيقظا ً فإن تل الساعج كالفخ تأت إلي وأينئذ يشتمه ذهن ذهوح  ،وتقوح  :كيف
جازت أوقات ؟ وكيف عبرت أيام فى أاح تنزهى فى األفكاا ال ير واجبج ؟
وما المنفعج أن تفتكر بِهذه وقت الموت  ،وال يسما ل أن تعود إلى هذا الدهر منذ اآلن ضع عقلا
فى المقوالت وليدخه فى مسامع أقواح الرب  ،إن كنت تصدقه ألنه هو قاح إن تعط فى ذل اليوم
جوابا ً عن كه كلمج بطالج .
يخزينا هذا الفصه إن كان ذهننا مستفيقا ً ا فالذي يتفهم المكتومات وال يسمع المقوالت فهو يضاه
كوز مياه يقبه الماء وال يحس إنه يجوز فيه .
ترى من ال يبكى  ،ومن ال يرى  ،ومن ال يحزن  ،ومن ال ينذهه  ،إن سيد الدنيا كلهاا يهتاف بذاتاه
 ،وبعبيده الرسه واألنبياء  ،ويكرز صااخا ً وليس من يسمع .
وما ه األشياء الت أشاا إليها ؟ العرس معد قاح والمسمنات قد ذبحت والختن جالس بعظم ج له
ومجده فى الحجلج يستقبه المقبلين إليه بفرح .
ً
الباب قد فتا  ،الخادام متساااعون  ،فأعادوا قباه أن يُ لا البااب لائ تبقاوا خااجاا ولان يوجاد مان
يدخلكم  ،ومع ذل ال يحترس أأد به يضجع ويهتم بِهذا الدهر  ،فالكتب اهلهيج نكتبها خطا ً مستويا ً إال
أننا ال نشاء أن نكمه األوامر التى فيها .
ترى من هو الذى يسافر ب زاد ف طري بعيده كما نشاء نحن أن نترك زادنا ههنا وال نأخذ معنا
شيئا ً للسفر  ،فم بوط من يسافر للرب بدالج أام ً زاده ب اأتياج إلى غيره .
فها العشر عوات نائمات والعبيد يتجرون وينتظارون سايدهم عاالمين أناه قاد أخاذ الملا وهاو آتا
باقتداا ومجد جزيه فيكله عبيده الذين تاجروا أسنا ً بالفضج الت قبضوها منه  ،ويقته أعدائه الذين لم
يريدوا أن يمل عليهم .
أنه ف النوم الذي يشتمه طبيعج الناس ف نصف الليه يصير من السماء ب تج دوي عظايم واعاود
مرهبج  ،وبروق مفزعه مع زلزلج .
يذهه ب تج الراقدون  ،ويتذكر كه أأد أعماله الت عملها إن كانت صالحج أو طالحج .
ويقرعون صدواهم صائحين على مضاجعهم ألنَهم ليس لهم موضع يهربون إليه أو يختفاون فياه،
أو يناادمون علااى مااا عملااوا ،ألن األاض تتزلاازح ،والرعااود ترعااب والبااروق تُااذهه  ،وظلمااج عميقااج
تطوف بِهم .
هكذا تكون تل الساعج تزعج األاض كلها كبرق أاد مدلهم ألن الصوا يبوق بخاوف مان الساماء
وينه الراقدون وينتبه الهاجعون منذ الدهر ألن هذه الساماوات ماع كافاج قوتِهاا تضاطرب واألاض
تتموج كلها كالبحر مرتعدة من اتجاه مجده .
ألن ناااً مرهبج تتقدم سعيرها أماماه تنظاف األاض مان اآلثاام التا دنساتها ويفاتا الجحايم أبواباه
الدهريج  ،ويبطه الموت وتراب الطبيعج البشريج المتماسا إذا سامع صاوت الباوق يعايش ويحياا ألناه
بالحقيقج يكون ذل عجبا ً.
يرى مستعجبا ً كيف بطرفج عاين ،كماا أن السام الكثيار الاذى ياذهب ويجاىء ويتقلاب فاى البحار ،
هكذا كثرة عظام الطبيعج البشاريج التا ال تحصاى ينازع كاه واأاد منهاا طالباا ً مفصاله  ،وإذا نهضات
تحاضر كلها وتقوح :
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المجااد لماان جمعنااا واستنهضاانا بتعطفااه علااى الناااس  .وأينئااذ يبااتهج الصااديقون ويُساار األبااراا ،
والنساك الكاملون يتعزون من تعب نسكهم  ،والشهداء والرسه واألنبياء يكللون .
الطوبى لمن أستح أن يرى تل الساعج كيف بمجاد يخطاف فاى الساحب الساتقباح الخاتن الاذى ال
يموت ا وكافج الذين أأبوه وأرصوا أن يتمموا مشيئته ،كما قد عظم كه واأد جناأه ههنا هكذا يطير
إلى شواه األعال  ،بمقداا ما نظف كه واأد ذهنه وصفاه هكذا يبصر مجد اللـه .
وبقدا ما أشتاق اهنسان إليه هكذا يتملى شبعا ً من محبتاه  ،ويتعجاب فا تلا السااعج آدم األوح إذا
أبصر العظائم والمرهوبات .
كيف قد أضر مناه ومان قرينتاه ماا ال يحصاى مان كثارة األجنااس  ،وإذا تكااثر تعجباه لكوناه مان
طبيعج واأدة وخليقج واأدة صااوا فى الفردوس وف الجحيم متاواترين بمجاد اهلاه الخاال  ،والمجاد
للحكيم وأدة .
يااا أأبااائ لقااد تااذكرت تل ا الساااعج وااتعاادت  ،وتأملاات تل ا الدينونااج المفزعااج فانااذهلت  ،وذل ا
السروا الذي ف الفردوس فتنهدت وبكيت أتى لم يبقى ف َّ قوة ألبكا أيضاا ً  ،ألن أياام عبارت فا
التوان والتنزه  .وف األفكاا النجسج أكملت سنين أيات .
كيف سرقت ولم أعلم ؟ وكيف َعبَرت ولام أأاس ؟ فأياام فنيات وآثاام تكااثرت  ،ويلا ويلا ياا
أأبائ ماذا اصنع بخزي تل الساعج إذا طاف أول الذين يعرفون  ،والذين لما أبصارون فاى هاذا
الزي طوبون وأنا من داخه مملوء إثما ً ونجاسج  ،متناس الرب فاأص القلوب والكلى .
بالحقيقااج أن هناااك الخاازي واالفتضاااح  ،والشااق هااو الااذي يخاازى هناااك  .أيهااا الصااالا العطااوف
ُ
لسات أعرفا  ،بااه
أساتحلف برأفتا آال تاوقفن علاى اليسااا ماع الجاداء التا أغاظتا  ،وال تقاه لا
أعطين بحنان بكا ًء دائماا ً وتخشاعا ً  ،وأعطا قلبا تواضاعا ً وطهاره ليصاير هايك ً لنعمتا المقدساج
ألننى وإن كنت خاطئا ً ومنافقا ً لكنن قااعا ً باب بمداومج  ،وإن كنت عاجزاً ووانياا ً لكننا فا طرقا
سالكا ً .
يا إخوت األأباء أتضرع إلى ألفتكم أن تجزموا على أن ترضوا اللـه ما دام موجوداً  ،أبكوا قداماه
نَهاااً ولي ً ف صلواتكم وترنيمكم لينقذكم من ذل البكاء الذي ال ينقض  ،ومن تقعقع األسنان ،ومان
نااا جهاانم  ،وماان الاادود الااذي ال يرقااد  ،ويفاارأكم فا مملكتااه فا الحياااة الخالاادة أيااو يهاارب الوجااع
والحزن والتنهد .
أيو ال يحتاج أأد دموعا ً وال توبج أيو ال مخافج وال اعدة  ،أيو ال فرق وال تفاضه  ،أيو ال
ومعاداة .
يوجد المحااب والمعاند  ،أيو ال خصومج وال سخط  ،أيو ال ب
ولكن ذل كله مملوء فرأاا ً وساروااً وابتهاجاا ً ومائادة مملاوءة أطعماج اوأانياج أعادها اللاـه للاذين
يحبونه  ،فم بوط من يؤهه لها  ،وشق من يعدمها .
ى تحننكم  ،وتشفعوا عن سااجدين البان اللاـه الوأياد الصاالا
فأطلب إليكم يا أأبائ أن تسكبوا عل َّ
العطوف ليصنع مع اأمج وينجين من غزااة مآثم ويسكنن أوح مساكنكم ف ساأات الفردوس
المبااك الوااثين إياه أتى أصير جااكم .
ى الفصاه
ألنكم أنتم األوالد المحبوبون وأنا كالكلب المرفوض  ،انفضوا ل فتات موائدكم فياتم علا َّ
المكتوب  " :والك ب تشبع من فتات المائدة المتساقط " .
ى صلواتكم  ،وهلموا أن نحارص مان أجاه أياتناا فاإن األشاياء كلهاا تعبار
نعم يا أأبائ اسكبوا عل َّ
ً
العالم واألشياء التى فى العالم واالهتماام البشاري  ،وال نتخاذ هماا آخار ساوى
كعبوا الظه  ،ولنب
االهتمام بخ صنا كما قاح ابنا :
" ماذا ينتفع اهنسان لو ابا العالم كله وخسر نفسه ؟ أو ماذا يعط اهنسان فديج عن نفسه " .
أيهااا اهخااوة نحاان تجاااا اوأااانيون فلنتشاابه بالتجاااا العااالميين  ،فالتاااجر يحسااب كااه يااوم ابحااه
وخسااته  ،فإن خسر يحرص ويهتم كيف تُرد خسااته .
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كذل أنت أيها الحبيب ف كه صباح ومساء وغدوه تأماه بمبال اج كياف تتجار تجااتا  ،وفا كاه
عشيج أدخه إلى قلب  ،وتفكر وقه ف ذات أتران أغضبت اللـه ف ش ء ا أو تكلمت كلمج بطالاج أو
جدفت .
ً
أتران أغضبت أخ  ،أو اغتبت أأدا ا أتران تخيه ذهن األموا الت ف العالم  ،أم ترى جاءت
ى شهوة بشريج فقبلتها بتلذذ وان لبت للهموم األاضيج أم خسرت ف هذه الدنيا .
إل َّ
فأأرص أن تترك هذه التأم ت تَهذأ ب لائ تخسار فاى هاذه  ،وإذا صااا الصاباح أداس فا هاذا
وقه ترى كيف عبرت هذه الليلج أابحت فيها تجاات أتارى ساهر عقلا ماع جسام  ،أدمعات عينااي
دموعا ً ف إأناء اكبت  ،أو جاءت إل َّ أفكاا خبيثج وداستها بتلذذ .
فإن إن لبت ف هذه فأأرص أن تشفيها  ،وأقم أافظا ً ف قلب لئ تصاب بِهذه نفسها .
إن اهتممت هكذا فستسلم تجاات وتصير مرضيا ً للـه  ،ولنفس نافعا ً  .اصاغ إلاى ذاتا وأأاذا أن
تدفع ذات إلى الونيج والرقاد فإن ابتداء اله ك تمرد النيج .
تأمه النحلج وابصر سرها العجيب كيف تجمع صناعتها من أزهاا األاض المشتتج أنواعها وتأمه
ذميم قاداها فإناه لاو اجتماع كافاج أكمااء األاض وف سافج المساكونج لماا قاداوا أن يلخصاوا ويصافوا
أكمتها .
إن كيف تبن من األزهاا القبوا وتدفن فيها أوالدها وإذا أأيتها تأمرها بعاد ذلا مثاه أمار ائايس
القواد وتسمع كلها صوتِها وتتطاير فإذا تطايرت تعمه وتم تل القبوا أطعمج أ وتِهاا أتاى أن كاه
فقيه يشاهد أتعابَها يمجد اهله البااي منذه ً قائ ً  :يا لحكمج وهبت لطائر ذميم .
كذل أنت يا أبيب صر مثه تل وأجمع من الكتب اهلهيج غناى وكنازاً ال يسالب إلاى الساماوات ا
ألن اؤساء األاض إذا أااد أأدهم أن يسافر إلى بلدة بعيدة يرسه قدامه غلمانه مع ثروته لك ياواف
إلى ااأج معدة فيرتاح .
كذل أنت أيها الحبيب أاسه غناءك إلى الساماء لتُقباه فا مسااكن القديساين  ،وال تتاوانى فا هاذا
الزمان القصير لئ تندم إلى الدهوا الت ال انقضاء لها .
ألم تسمع الرب يقوح  :سيكون لكم ف العالم أزن .
وقاح أيضا ً  :بصبركم تملكون أنفسكم .
فإن كنت أنت برخاوت وونيتا تشاتاق أن تَهارب مان أازن هاذا الادهر ومان الصابر وتحاب اللاذة
البشريج فَلِ َم تسلب نير المسيا الصالا النفيس من أجه اخاوت وتَهجوا بأنه صعب وثقيه  ،وال يمكان
أن يُحمه  ،وتعط ذات لله ك .
من ذا يرأم وأنت تقته نفس  ،ومن يترأف علي  ،ألن قد أخذت أسلحج المسيا الت تحتاج أن
تحااب بِها العدو فأنفذت السيف ف قلب  ،فإن كنت تتبااهى بِهاذه الحيااة فرجااؤك باطاه  ،وانتظاااك
فااغ .
ماذا يصل فم إلى اللـه ؟ وما ه الوسيلج الت تطلبها منه ؟ أَنياأج هذا الدهر  ،أو الحياة التا ال
تفنى وال تشيخ .
إن طلباات هااذه األشااياء الوقتيااج وال ياار ثابتااج فااإن السااااق والزان ا أفضااه من ا ا ألنَهمااا يصااليان
ليخلصا ويطوباك ألن سائر بِهذه السيرة بكذب  ،وأنت قلات أأببات الناوا وأب ضات الظلماج وتركات
ملكوت السماوات وتَهتم باألموا األاضيج .
أأسبت يا شق أن اهله الصالا المتعطف ينكر تعب  ،وهو الذى منح قوة ونعمج وخشاوع قلبا
وهو يعطي ثواب  ،واألشياء كلها منه وأنت تتعظم  ،وهو يطالب بأجرة األجيار مان الاذين ينكرونَهاا
عليه .
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أفينكر أجرة دموع  ،وخشوع ! أاشا ألن الذي قاح  :اطلبوا تجدوا ا اقرعوا يفتا لكم  .أيصير
الخبياو
كاذبا ً أاشا  ،أذهب يا شق َم ًن الذي أسدك َ ،م ًن الذي مكر علي  .أليس هو المعاند المب
الذي يحرص أال يجعه أأداً يبلغ إلى السماوات .
فمنذ اآلن عد إلى ذات  ،وال تمقت نفس  ،أفتا عين ذهن وأبصر الاذين معا كياف يجاهادون ،
كيف يحرصون وهم ماسكون مصابيحهم  ،وفمهم يسبا ويمجد الختن الذي ال يموت  ،وأعينهم تتأماه
جماله  ،وأنفسهم نضرة بَهجج .
تأمه أنه قد قرب وال يبطف  ،ألنه سيجىء ويفرح الاذين ينتظروناه  ،سيصاير ب تاج صاوت هاا هاو
ت فيجف الذين مع بفرح ومصابيحهم معهم مضيئج  ،وأللهم منيرة فإذا سمعوا صوته القائه:
الختن آ ٍ
" تعالوا يا مبااك أب اثوا المل المعد لكم من قبه إنشاء العالم " .
فبعد أن يصير الصوت تقوح لهم  :يا إخوت هبوا ل زيتا ً قلي ً ألن مصباأ ها هو ينطفف .
فتسمع منهم لعله ال يكف لنا ول  ،أمض إلى الباعج وأشتري  ،فتمض متندما ً وم موما ً وال تجاد
ألبته زيتا ً لتبتاعه  ،ألن األاض كلها ترتعد كما يتموج ماء البحر من تجاه مجده .
فتقوح أينئذ منتحبا ً أمضا وأقارع ومان يعلام إن كاان يفاتا لا  ،فاإذا مضايت لتقارع ال تجاد أأاداً
يجاوب .
ً
ً
فتلبو تقرع أيضا  ،فيجاوب من داخه قائ ً  :أقا أقاوح لا أننا لسات أعرفا مان أنات أنصارف
عن يا عامه اهثم .
وف أاح وقوف هناك يأت إلى أذن صاوت الساروا واالبتهااج  ،وتعارف صاوت كاه واأاد مان
افقائ  ،فتتنهد وتقوح  :ويل ويلا أناا الشاق كياف عادمت هاذا المجاد الاذي هخاوت واُنتزعات مان
افقت الذين كنت طوح زمان أيات معهم واآلن ميزت منهم .
أصابن هذا بواجب ألن أولئ كانوا يمسكون ويحتمون  ،وأنا كنت أجدف ا أولئ كاانوا يرتلاون،
وأنا كنت أتفرج صامتا ً ا أولئ كانوا يحرصون ف إأناء الركب  ،وأناا ناائم  ،أولئا كاانوا يصالون،
وأنا أتنزه  .أولئ كانوا يواضعون ذواتِهم  ،وأنا أتكبر أولئ كانوا يحتقرون ذواتِهم  ،وأنا أتزين .
لهااذا اآلن أولئا يساارون  ،وأنااا أنتحااب ا أولئ ا يبتهجااون  ،وأنااا أبكا  .فا إذاً أيهااا الشااق قلااي ً
متأم ً محبج اللـه للناس الت ال تتجاوز نَهايتها  ،وال تضجع ف خ صا  ،أطلباه فيصابا لا ساريعا ً
خ صا ً  ،وأست و به فينصرك  ،أعطيه لتأخذ مائج ضعف .
وإذا كان الص الذي ال نفس له يهتف بما مكتوب فيه بتأديج الديون فكام أولاى باهلاه الصاالا أكثار
أن يعط للذين يطلبونه نعمه المعهودة بالكتائب التا يتمناى أن تازداد اباا ًء علاى اباا ٍء ا ونعماج اللاـه
الكثيرة تكثر أجرة صلواتنا وطلباتنا .
ف تضجع وال يطرأ علي االهتمام باألموا األاضيج ا وال تدفع ذاتا إلاى الياأس ا فاإن اللاـه مان
أجه تحننه يقبل وينصرك أنت وكافج الذين يبت ونه بكه قلوبِهم .
فتقدم إليه ب خجه  ،وأسجد لاه بتنهاد  ،أبكا وقاه  " :ياا ابا ومخلصا لِا َم تركتنا تارأف علا َّ
فان أنت العطاوف وأادك  ،خلصان أناا الخااطف فإنا أنات ال يار خااطف وأادك لتنشالن مان أمااة
مآثمى لئ أن مس فيها إلى أبد الدهوا .
أنقذن من فم العدو فإنه مثه سبع يازأا مرياداً أن يبتلعنا  ،أ ًنها قوتا وهلا َم لتخلصان  ،أبارق
ببرق وشتت اقتدااه لينذهه ويهرب من أمام وجه ألناه ضاعيف عان الوقاوف أماما  ،وأماام وجاه
الذين يحبون  ،ألنه إذا اأى ع مج نعمت فيجزع منا ويتنحاى عانهم خازياا ً فااآلن أيهاا السايد أعنا
فإن إلي لجأت " .
إن ابتهلت إليه هكاذا واسات ثت باه مان كاه قلبا للحاين يرساه مثاه أب صاالا ومتحانن نعمتاه إلاى
معونت  ،ويكمه كافج مشيئت .
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يا أبيب نعم تقدم وال تضجع  ،وال تنظار إلا َّ أناا الاوان المضاجع ألناه يخزينا خازي وجها إذ
أقوح وال أعمه  ،وأعظ وال أفهم .
ً
لكن صر مشابِها ً ل باء الكاملين الروأاانيين وأتباع اسامهم  ،وال تبتادأل بااألموا العالياج جادا التا
تفوق قدات وال يمكن أن تتممها  ،وال تبتدأ باألفعاح الحقيرة جداً ليكثر تواني .
وال تسمن جسدك لئ يحااب  ،وال تعوده على اللاذات البشاريج لائ يصاير ثقا ً لنفسا ويحاداها
إلى أسفه أعماق األاض ا ألن إن بذلت ذات هكماح مشيئته فإنه سيترك الطريا المساتويج ويمشا
ف الهوة  ،ويقبه بسهولج كه فكر نجس  ،وال يتعفف .
وإن ضيقت عليه فوق المقداا وآلمته يصير ثق ً لنفس ويسودها ويشملها الكآبج والضجر .
وتصير سخوطج وعاجزة ف دااسج التسبيا والص ة والطاعاج الشاريفج  ،فادبر ذاتا بمقاداا جياد
معتدح .
ً
قه ل أما اأيت قط موقف السباق ؟ أو ما اأيات قاط مركباا فا البحار ؟ ألن الخياه إذا لهادها أأاد
ب مقداا تخوا من الجري  ،وإن اخا لها ب مقداا تمد الركب وتطرأه .
ً
وكذل المركب ف اللجج إن أُوس فوق أد وسقه يمتلف من األمواج ،وي رق وإن سابا مخففاا با
وسا تقلبااه الرياااح سااريعا ً  .نظياار هااذا المقياااس الاانفس والجسااد  ،إن ثُقا َ با مقااداا باألشااياء المقاادم
ذكرها يسقطان  ،فلهذا جيداً أن تبتدأل  ،وتتمم وترض اللـه  ،وتنفع ذات وقريب .
أنتم يا اعيج المسيا المبااكج  ،ونجوم المسكونج  ،وملا األاض  ،أيها النساك الكاملون والمحبون
علاى األاض الساايرة الم ئكيااج  ،إن تعاابكم وقتا والمجااازاة والماادائا أبديااج  ،وتعاابكم يسااير والنياأااج
والكماح ب هرم .
وبمقداا ما تجاهدون بنشاط ف تقويم الفضايلج بقادا ذلا يشات ه عادوكم غيظاا ً ويخباف لكام فخاخاا ً
متلونج .
فأص وا إذاً لذاتكم أذاين من مكامنه  ،ألنه خلواً من جهاد ال يكله أأد  ،به ونعماج اللاـه ال تتخلاى
عمن يحااب ويجاهد بنشاط .
فإن أاخى أأد ذاته  ،وعجز أن يفتا فمه ويستدعى النعمج لنصرته ليجعه العلج ذاته ال النعمج كأنه
لم يعاين منها  ،ألنه يكون مثه واأد يديه صحيحتين وأمامه كثرة أطعمج موضاوعج فيعجاز أن يمادها
ويم ذاته من الخيرات المنصوبج لديه  ،فمن ذاته تكون خيبته وخسااته .
هكذا العابد الذى لاه تجرباج النعماج والخبارة بِهاا فاإذا تاوانى فا االسات اثج بِهاا والتملا مان أا وة
أطعمتها فهو يضر ذاته وال يحس .
يشبه العابد جنديا ً برز إلى الحرب وقد دجج جسده من كه جهج بجملج أسلحج وهو متيقظ إلى ال لبج
ومجاهد لئ يكسبه محاابه ب تج فإن وجد غير متحفظ فيأخذه  ،كذل العابد إن أضجع وتوانى يقتنصه
عدوه بسهولج .
ألنااه يخطاار لااه أفكاااااً نجسااج فيقبلهااا بتلااذذ ا أعنا أفكاااا اسااتع ء الاارأي والساابا الباطااه والحسااد
والوقيعج ونَهم البطن  ،والنوم الذي ال يشبع منه  ،ومن هذه يقوده إلى اليأس وأثرة المساوي .
وإن كان مستفيقا ً كه أين متيقظا ً يجذب نعمج اللـه لمعونته ويتخذها ويعلم كياف يرضايه  ،فيصاير
ف ذاته ممدوأا ً ومادأا ً ويكون مثه إنسان ينظر ف مرآة فيرى ويُرى .
كذل النعمج أينما تجد ااأج وتسكن ف إنسان فتختبره وتختبر منه ألنه خلواً مان معونتهاا ال يقادا
القلااب أن يكتف ا بذاتااه  ،وال أن يمتلااف تخشااعا ً  ،وال أن يعتاارف للساايد كمااا ينب ا لكنااه يبقااى مسااكينا ً
ومحتاجا ً وفقيراً من الحسنات ا وتساكن فياه األفكااا النجساج والممقوتاج كماا يساكن الباوم فا األمااكن
الخربج .
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فإذا استدعاها " النعمج " إنسان لتجف فتضف ذهنه وتضطره ليقتنيهاا سااكنج معاه  ،ومعيناج لذاتاه ،
فبها يقوم كه فضيلج  ،ويستضف منها  ،فيستطيع أن يتأماه تكا ُون الادهر المساتأنف وجمااح صاواته ،
ألنَها تصير له سوااً أصينا ً  ،وتحفظه من هذا الدهر لحياة الدهر اآلت .
أصغ إذاً مسامع فأكن ل أيها الحبيب مشيراً صالحا ً إن اشتهيت الحيااة الخالادة  ،وتطوياب ابا ،
قه ل لِ َم ت سه وجه بماء لترض قريب إن ما نبذت آالم بشرت به أنت مستعبد لها ،إن أادت أن
ت سه وجه فأغسله بالدموع والبكاء ليشرق بمجد اللـه والم ئكج القديسين .
ألن الوجه الم سوح بالدموع هو جماح ال يضمر لكن لعل تقوح ل  :إن وسخ وجه يخجل .
فأعلم إذاً أن وسخ اجلي ووجه مع نقاوة قلب يلمع أكثر من الشمس بين يدي اللـه والقديسين .
ولِ َم تضح ب تحفظ ويسود علي الضح وقد أُمرت أن تنوح  ،من أين هذا ؟ ألن ال تشتاق إلى
تطويب الرب  ،وال تخيف تعاذيبه  ،فالمجرب يستطيع أن يعاظ غيار المجاربين  ،والتااجر الاذي ساقط
بين اللصوص يأمر المسافرين بالتحفظ والتحرز .
فإذ قد جربت أنا بجزء من التجربج أقوح لفهم ألنن تحرزت قلي ً  ،ومن أجه اخااوت أوقعتنا
الونيج ف األمر نفسه ،فلهذا أشير عليكم يا اعياج المسايا الماأثواة أن ال تعادموا مان أجاه آالم الجساد
ولذة العالم مجد اللـه  ،وتت ربوا من سروا الخدا الذي ال تبلى بَهجته  ،عالما ً أن تعب النس هاو مثاه
نوم وااد  ،ونياأج المكافأة ه ال تنقض  ،وال تنعت .
ً
فأصغ إلى ذات لئ توجد واقعا ً من الحظين ك هما وتؤدي طائلج عنهما جميعا  ،لكان أأارص أن
ِ
تقتن الفضيلج التامج الموشاة بكافج المناقب الت يحبها اللـه ا فإن إن اقتنيتها ف ت ايظ اللاـه قاط  ،وال
تعمه بقريب سوءاً .
فهذه تدعى الفضيلج ذات النوع الواأد  ،وه أاويج ف ذاتِهاا جمااالً  ،وتكاون كافاج الفضاائه مثاه
تاج المل  ،وهذه قد تكون غير تامج  ،وغير مختبرة إن كانت تنقص واأدة من المقومات المحصواة
ف الفضيلج .
وتضاه نسراً عظيما ً طائراً ف األعال فلما أبصر ف الشرك طعاما ً انحدا وأنق عليه بسرعج
فإذ اا َم أن يختطف الصيد تعل بطرف مخلبه .
وبااذل العضااو الصا ير اُبطاات كافااج قوتااه  ،وفيمااا هااو يظاان أن كافااج جساامه معتااوق وخااااج ماان
الشرك فيجد بالحقيقج أن قوته كلها قد قيدها الشرك .
والفضيلج مثه هذا القياس إن اُبطات بأأاد األماوا األاضايج تماوت وتنقسام وتَهلا وال يمكنهاا أن
ترتق إلى العلو إذ قد سمرت بأمر أاض وتقيدت به .
فمن له دموع فليجف وليب ِ  ،ومن ال يمكنه التخشع إذا عبر فليتنهد علاى هاذه الفضايلج أنَهاا بعاد أن
ااتقت إلى السماء وبل ت إلى أبواب المل أنفسها لم تقدا أن تدخه .
كما قلت أيها الحبيب أن قوما ً قوماوا هاذه الفضايلج برباوات أتعااب ووشاوها مثاه تااج الملا ا فلماا
ااتبطوا بأمر أاض هلكوا ووقفوا خااج ال ُمل السماوي .
فصن ذات إذاً وأأذا أن تشتب ف ش ء مثه هذا وتدفع ذات إلى العدو  ،وتحه الفضايلج العجيباج
الت اقتنيتها هكذا أو تنقضها بأتعاب مثه هذه جزيلج فتمنعهاا مان االاتقااء إلاى الساماء  ،وتقيمهاا أماام
عاح مبتهججً نائلجً ثوابِها .
الخدا خازيج  ،لكن أعطيها دالج أن تدخه بصوت ٍ
يا للعجاب إن سابع يُاربط بشاعره ويجاوح إلاى هناا وهنااك  ،هكاذا هاذه الفضايلج إذا ُابِطات باهتماام
أاض تتهرى إلى األاض ويذح شرفها ألن هذه الفضيلج تُ َشبه بالسبع .
ف إذاً أيها الحبيب ا وأرك ذات ا وأقطع الشاعرة الحقيارة كا ال يضاح عليا مثاه ذلا القاوي
قته بالف ف لحظج عين ألوفا ً وأرا ذاته وقتاه أعدائاه واد الظفار إلاى اللاـه ونقلات طلبتاه ذلا
الذي َ
الف عينا ً نابعا ً.

ـ 22

ـ

فذل الذي قوم مثه هذه المناقب قدا جسامتها سلم نفسه بانتزاع شعره بسفاهته إلى األعاداء  ،وقياد
قوته المرهوبج والعجيبج جداً .
فأنت اآلن أصغ إلى ذات  ،وال تربط مثه هذه الفضيلج بعمه ادىء ما أاض به أراها من كافج
األشياء الضااة وجهزها إلى السماء .
ومثه غواص ي وص ف العم ليجد الداة الجزيه ثمنها والشاائع ذكرهاا إذا وجادها يصاعدها إلاى
أعلى المياه  ،ويثبت على األاض عاايا ً ومعه ثروة جزيلج .
كذل جارد ذاتا مان كاه أدنااس العاالم  ،وألابس هاذه الفضايلج وتازين بِهاا وتايقظ نَهااااً ولاي ً لائ
تتعرى منها  ،فإن النفس الت اقتنتها ال يمكن أن يحيلها شا ء وال واأاد مان األساواء ي يرهاا  ،ال مان
جوع تت ير أو من عري أو ضجر أو مرض أو مسكنج أو اضطهاد ما أو محبج أخرى كاذبج إذا كانات
متيقظج .
ً
فبمثه هذه المقدم ذكرها تنمو أكثر وتكله  ،وتنجا لدى اللـه دائما ويتباهى جمالها فالموت نفساه ال
يستطيع أن يشينها  ،وإذا خرجت من الجسم تقبلها مبتهجج الم ئكج من السماوات ويادخلونَها إلاى أبا
األنواا  .المجد والج لج لإلله المتعطف وأده .
ص ة
أتضرع إلى خيريت أن تشف كلوم نفس وتضاف عينا ذهنا ألتأماه تادبيرك فا َّ ا وإذ قاد تسافه
ذهن فليطيبه ملا نعمت  ،ماذا أقوح ل يا ذا العلم الساب  ،والفاأص القلوب والكلى ؟
أنت وأدك تعلم أن نفس كاألاض الفاقدة الماء  ،قد عطشت إلي وتاق إلي قلب ألن الذي يحب أبا ً
دائما ً تشبعه نعمت .
فكما سمعتن دائما ً ال تعرض اآلن عن وسيلت فإن ذهن هو مثه أسير ل  ،وإياك يطلب .
أيها المخلص الح أاسه إذاً نعمتا لكا إذا جااءت تشابع جاوع  ،وتاروى عطشا إليا أشاتاق
وأعطش يا نوا الح  ،وآت بالخ ص أعطين طلبات وأقطر ف قلب نقطج واأدة من محبت لتتقاد
كاللـهيب ف قلب وتحرق أشواكه وقرطبه  ،أي األفكاا الخبيثج الت فيه .
بما ان إله أعن اهنسان الحقير بسماأج ودعج وكثرة إأسان  ،ألن أنت الصالا ابن اهله الصالا
.
وإن كنت أنا خالفت وأخالف ألنن تراب وابان ترابا لكان ياا مان ما ت الجاراا مان بركتا أاو
عطش  ،يا من أشبعت الخمسج آالف من خمسج خبزات أشبع جوع .
أيها العطوف الصالا  ،يا من قبلت فلسا األاملاج ومادأتها أقباه طلباج عبادك  ،وامنحنا وسايلت
ألصير هيك ً لنعمت  ،وتسكن ف َّ وتكبا ذهن كبحا ً كأناه بلجاام لكا ال أضاه فاأخطف إليا وأخارج
ماان نااواك ا بااه أهلنا أن أدعااى وااثاا ً لملكا وأقاادم غماااااً موعبااج خشااوعا ً واعترافااا بشاافاعج كافااج
قديسي  ،اسمع ابتهال يا من لم تزح مبااكا ً من الكه  .آمين .
أطلب إليكم أن تستيقظوا ف هذا الزمان القصاير وتجاهادوا فا هاذه السااعج الحادياج عشارة ا فاإن
المساء قد أان ومعط األجرة سيواف بمجد ليقض كه واأد نظير أعماله .
فأأذاوا أن يتوانى أأدكم ف تقويم الفضاائه فيضايع منحاج أجارة المخلاص التا ال تحصاى ا فاإن
العابد يضاه أق ً مزاوع لف ح وهو ينمو باألمطاا وبتخالف النداء  ،وأامه ثمر السروا .
فإذا بلغ إلى أوان الثمر جعه الف ح ف اهتمام أكثر لئ يفساده بارد أو وأاور برياج إلاى أن يصاه
إلى أصاد ال لج فينقه الف ح إلى المخزن ثمر أااضيه فرأا ً مسروااً شاكراً للرب .
كذل العابد ما دام ف هذا الجسد ينب له أن يهتم من أجه الحياة األبدياج  ،ويتعاب فا النسا إلاى
يومه األخير لئ يتوانى فيحاضر ب فهم إلى أمر ال منفعج له فياه باه لكا إذا أكماه ساعيه يحماه إلاى
السماء مثه الف ح ثمرات أتعابه جاع ً بذل للم ئكج فرأا ً وسروااً .
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َّ
يضجعن أأدكم أو يدهش من التجاااب ا باه فليعضاد القاوي الضاعيف وليعاز النشايط الصا ير
ف
النفس  ،ولينه المساتفي المضابوط باالنوم  ،ولايعظ الثابات فا ترتيباه مان ال ترتياب لاه  ،ولينتهار
الممس من ال تحفظ له وال ترتيب .
ً
وهكااذا بالمساايا المخلااص يااؤازا كلنااا بعضاانا بعضاا ا ونخاازي العاادو مصااااعنا  ،ونمجااد إلهنااا ،
ونسر الم ئكج القديسين  ،وينتفع منفعج عظيمج الذين يبصروننا ويسمعون األوصاف عنا .
ألن عسكر الم ئكج القديسين مثه جماعج العباد الذين ذهنهم شاخص إلى اللـه كه أاين علاى أالاج
واأدة .
ومجاوبج األخ قريبه بمحبج مثه العسه والشهد ف الفم .
وكمحه الماء البااد للعطشان ف وقت الحر محه ك م التعزيج عند األخ ف أوان أزنه .
وكماا أن إعطااء أأاد ياده للواقاع لينهضاه ا هكاذا يانه لفاظ الاوعظ وكا م الحا الانفس والوانياج
والسائمج  .الزاع الجيد وأسن النمو ف أاض سمينج كاألفكاا الصالحج ف نفس العابد .
سد وثي ف بنا ٍء كطوح الروح ف قلبه أوان الترتيه  ،غرااة ملا على اجه ضعيف كالنوم وهام
العالم على العابد .
األشواك وكثرة القرطب ف زاع جيد كاألفكااا الدنساج فا نفساه  ،مان باه داء السارطان وياداوى
وال يناح البرء كالحقد ف نفس العابد  ،الدودة الت تنخر الخشبج وتفنيها كالعداوة الت تبتل قلبه .
السوس يقرض الثوب ويفسده والوقيعج تدنس نفسه  ،المتكبر والمتعظم كشجرة مرتفعاج وبَهياج وال
ثمر فيها  ،الحسود المتناافس كثمار بَها مان ظااهره ومتهارأل باطناه  ،مجاوبتاه ب ضاب تازعج ذهان
قريبه كما يكدا عينا ً صافيج من يطرح أجراً فيها .
من يقلع وينقه شجرة مثمرة يفسد ثمرها ويزيه واقها كذل من يتارك موضاعه وينتقاه إلاى مكاان
آخر  ،بناء ال أساس له على صخرة كمن ال صبر له على األأزان .
من يتكلم ف أوان الترتيه مثه إنساان واقاف أماام الملا وهاو يخاطباه فينادياه نظياره فا العبودياج
فيترك مخاطبج المل العجيبج والشريفج ويفاوض نظيره ف العبوديج .
فلنفهم يا إخوت أننا بين يدي من نحن ماثلون ألناه كماا أن الم ئكاج واقفاون برعاب كثيار يقضاون
التسبيا للبااي ا هكذا يجب علينا نحن أن نقف بجهاد ف أوان الترتيه  ،وأن ال تكاون أجساامنا واقفاه
وذهننا يتخيه ويتصوا أموا العالم  ،فلنجمع أفكاانا ليكون لنا فخر عند إلهنا ونصاطبر علاى تجاااب
عدونا لنشرف .
فخاار العابااد الصاابر ف ا األأاازان  ،فخاار العابااد طااوح األناااة مااع المحبااج  ،فخاار العابااد عاادم القنيااج
وتواضع الرأي  ،والبساطج تشرف قدام اللـه والم ئكج .
فخر العابد السكوت والسهر بتخشع ودماوع  ،فخار العاباد أن يحاب اللاـه مان كاه قلباه وقريباه كماا
يحب نفسه  ،فخر العابد مس األطعمج واللسان  ،وإذا وافقت أقواله أفعاله يقيم فا موضاعه وال ينتقاه
مثه صخرة تصدمها الرياح  ،ومثه مسماا ف أمواج البحر .
ويل يا أأبائ فإن قد صرت مثه منفاخ كوا الحداد الاذي يمتلاف ويتفارغ وال يساتفيد مان الريااح
شيئا ً ألنن سردت فضائه اعيج المسيا وال أعرف ف ذات شيئا ً منها المجد لعظمته وص أه .
يا إخوت إن أقتنص أأدكم باألفكاا النجسج ف يتوانى ويبذح ذاته للياأس باه فلايكن قلباه أماام اللاـه
وليتنهد بعبرات وليقه  :يااب أ ًنه وأصغ إلى أكم يا إله وابا انظار إلاى طاائلت ياااب دنا
كعدل ألنن أنا صنعج يدي ا فلِ َم أهملتن وأعرضت عن ا لِ َم تصد بوجه عن وتنسى ماذلت ألن
العدو قد أضطهد نفس وأذح ف األاض أيات وان مسات فا أماأة العما ولايس لا قياام فلتاداكن
نعمت لئ أهل .
إن داومت هكذا تست يو به ا للحين يرسه المحب الناس نعمته إلى قلب ويعزي من الحزن المؤلم
والمتعب .
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ف نتوانى إذاً وال نضجع إذ لنا سيد مثه هذا متحانن يتارأف عليناا ماا دمناا هناا  ،ويخلصانا وي فار
آثامنا  ،من ال يتعجب أنه بدموع ساعج قصيرة يخلص وأنه ف هذه الساعج الحاديج عشرة نفسها ي فار
هفوات عددها ابوات  ،وكذل يشف ابوات جراأاتنا .
وإذا شفى يعط أيضا ً أجرة الدموع ألن هاذا هاو الماألوف مان نعمتاه أنَهاا بعاد أن تشاف تضااعف
األجرة  ،فلنحرص أن نبرأ يا إخوت هنا بترأف وترأم نعمته وهناك ليس كذل .
هنااك عاادح وانتصااا ومجااازاة لكاه المفعااوالت  ،هنااك إبااراهيم المتحانن ظهاار غيار متحاانن علااى
ال ن وال اأوم ا والذي تضرع من أجه أهه سدوم لم يتضرع من أجه خاطف واأد ليرأم .
ف نربطن ذهننا باألموا األاضيج لكن فلنحرص أن نصاير نظيار اآلبااء القديساين  ،وال نخاه مناا
سيرتَهم لئ نعدم شرفهم ا فلنحرص أن نكله مع التامين فإن لم نبلغ أن يكون أظناا ماع التاامين فعلاى
األقه أن نمدح مع اآلخرين .
الطوبى لمن يجاهد أن يكله مع التامين وشق من ال يمدح مع اآلخرين  ،م بوط من يؤهه لإلكليه
ولميراا القديسين وللصوت القائه :
" تعالوا يا مبااك أب اثوا المل المعد لكم من قبه إنشاء العالم " .
يا إخوت أي اعتذاا لنا إن توانيناا الرجاه العاالم ابماا لاه عاذا بأناه مارتبط بالعاالم  ،فانحن مااذا
نقوح ؟
فأخشى أن يكون الذين يمدأوننا هناا يساتهزئون بناا هنااك  .ال يحاه لناا الرقااد واهتماام العاالم لائ
تمرمرنا الناا الخالدة والدود الذي ال يرقد .
فلنفيقن قلي ً ونبك لننجوا من النااا األبدياج  ،آال تصادقوا قاوح المخلاص أن واوده يكاون كاالبرق
ب تج ا فلنرهب من أن يداكنا ب تج ونحن غير مستعدين فتندم نفوسنا على ونيتنا وال ينفعنا ذل شيئا ً.
صدقون يا إخوت إن الساعج األخيرة ه ا اأذاوا أن ياتم فيناا قاوح النبا  :وياه للاذين يشاتاقون
إلى يوم الرب  .وأص وا إلى ذواتكم أذاين أن نوجد مثاه ذلا العباد الاذي جااء ماواله فوجاده متنعماا ً
فجعه أظه مع الكافرين وشطره نصافين  ،باه فلنطلاب بوقاأاج ولجاجاج لينقظناا مان الظلماج وصارير
األسنان ويؤهلنا لملكه .
ص ة:
إلي أتضرع أيها المسيا مخلص العالم أنظر إلا َّ وااأمنا  ،ونجينا مان كثارة ماآثم فاإنن قاد
أنكرت سائر الصالحات الت صنعتها مع منذ أداثت ألنن كنت أميا ً وللفهم عادما ً فجعلتنا مملاوءاً
علما ً وأكمج .
وتكاثرت عل َّ نعمت فأشبعت جوع وبردت عطش وأضأت ذهن المظلم وجمعت من الضا ح
أفكااي  .فاآلن أسجد وأتضرع إلى تعطف الذي ال يوصف معترفا ً بضعف .
سكن عن أمواج نعمت وأأفظها ل فا ذلا الياوم وال تساخط علا َّ أيهاا الكلا الصا ح ألنا ال
أأتمه فيضانَها  ،قد اجترأت على التهجم بِهدايج صواة اآلب وشعاع المجد الذي ال يوصاف ااأمنا
منها فإنِها كالناا تلهب كليت وقلب ا أعطين إياها هناك وأصلن ف ملك .
إذا صانعج عناادي مناازالً بظهااواك مااع أب صا أ المبااااك نعاام أيهااا الساايد اآلتا بالحياااة وأاادك
أعطين طلبت وأأجب مآثم عن معااف ذاكراً عبرات الت ذافتها قدام ُشهدائ القديسين لتتارأف
عل َّ ف تل الساعج الرهيبج واسترن تحت أجنحج نعمت .
ً
نعم أيها السيد أوضا ف َّ أنا الخاطف تعطف الذي ال ينط به واجعلن لذل اللص مشااكا ا الاذي
صاا بكلمج واأدة وااثا ً للفردوس ا وأدخلن إلاى هنااك أتاى أبصار أيان اختفاى آدم وأقارب لتعطفا
مجداً ألن استمعت لعبرات وغفرت كافج آثام .
ضع ع برات قدام يااب كوعدك ليخز عدوي إذا اآن ف صقع الحياة الاذي أعددتاه لا اأفاتا
ويظلم خائبا ً إذا اآن فى الصقع الذي هيأته ل اافات من أجه تحنن .
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نعم ياا سايدي غيار الخااطف وأادك والمتعطاف أساكب علا َّ صا أ الاذي ال يوصاف  ،أعطينا
ولكافج الذين يحبون أن نسجد لمجدك ف ملك  ،وإذا تنعمنا بجمال نقوح :
المجد لآلب الذي خلقنا  ،والمجد ل بن الذي خلصنا
والمجد للروح الكل قدسه الذي جددنا
إلى كافج أبد الدهوا
آمين
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