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المقالة السادسة
 
 

 في مشابهة األمثال، وفي المخافة اإللهية  

  

من يؤمن بابن اللـه له حياة دائمة ، من يؤمن باابن اللاـه ت عرقل اط اتهاعاه سلاه يالل اا  ال اا  ت  

 . عجلي من بت ه أنَها  ماء ح  : يحل ه اللـهيب ، من يؤمن بابن اللـه كما  ال الكراب 

 . ـهيب سمخااة اللـه عكثل المقلاة ا   لب اإلنسان سالقمط يحقق القلم الحتب الكثيل ي م  الل 

اق كثيلاً إذا ك ت عز ع بزا  ييدك لئال يخلط ايه زا ع الزسان شيئاً مان بارس أل هناه لاه  اادة أن  

 . يقمط ا  الخيل الشل ، ال تلب من اللب ال قمة ليقتي ا مقلاةً ساهماً ل ريقظ ا  كط ش ء 

 . الفضة سالرهب سيصفيهما سعقهى اللب عُهرب أاكا  ال اس سع قيها الكه  يخربل  

الصائغ الجالس س اء الس دان يقمط أسان  حس ة نااقة كرلل مخااة اللـه عجلد كاط اكال ابيان مان  

 . القلب سع ظفه سعبلز ألفاظاً بمقلاة 

 .اً ال قِط مجداً لمن م ح ا مخااره ا   لهب ا هنه هه الري يفيد اإلنسان  لم 

 . بدء الحكمة عقهى اللب ؛ سالفهم صالح نااع لكط من يقمط به  

القبادة الحس ة للـه بدء حسن ، الحكيم يحفظ سصايا المسيح سمان يسالل ايهاا ت يخازى إلاد اهباد ؛  

 . سمن يهملها اراك جاهط س جائه باطط 

اهبد ظالماً ؛ سا   من يحفظها برحقيق اراك  د أنرقط من المهت إلد الحياة ؛ ست يقاين إلد 

يهم سااعه يجد دالة سنقمة ، سمالئكة أعقياء يلشدسن نفسه ، سأيايه  لد الصخلة الر  ت عرز زع 

 . سيصيل سا ثاً للحياة الخالدة 

هرا هه المغبهط هنه  لف أن يص ع مشيئة االقه ، إذا ُضلَب الباه  يسارقد الجايل للحالب لكان  

 .  ا  أسان الجهاد ليس الكط محا بين

 باط . ا  س ات الرجلباة عظهال د باة القاباد سابلعاه . كثيلسن  باد بالزي س ليلهن هم المجاهدسن  

ت عقط  ن ذاعال إناَل صاِديق ست  ياب لال  ادام اللاـه . الهااة ت عغيظن أحداً س بط المهت ت ييأس أحداً 

 . اإن اهشياء الر  نسيرها أنت علل ظاهلة  دام اللـه 

أشاء أن أكهن  امالً سممدسحاً   د اإلاهة أكثل . ا إن صبلنا له يكهن لقمل ا ثمل يجب أن نريقن إن  

 . من أن أكهن مخالفاً للهصايا سملاهضاً   دهم 

من يرقلم سيقلف كط كراب سيقلض  ن سصايا المسيح يُضلب جلدات كثيلة ، سمن يقمط مشيئة  

 . ’ اإلالاز ‘ عاماً بط الفلز  اللب اراك يحسب  جالً كامالً ، ليس المكان يجقط اإلنسان

من هه اللجط الكامط ؟ هه مان يحاب الالب بالحقيقاة س ليباه . اليكن للضقفاء مهضع مقردل الحد  

كما يحب نفسه ، أعِق اللب ارجد نقمة هن اشية اللب عهلد أحهاتً س ادات عرقهم بِها الفضاائط ، اأماا 

  . دم المخااة ار رج غيلة ملة سمحكاً سنظائلهما 

مخااة اللب ي بهع الحياة ، مخااة الالب عثقاع  قاالً  اا الً ، مخاااة الالب صايانة للا فس ، مخاااة  

اللب عقت  للمرق  الالب نقماة اا  كاط عصالاه ، مخاااة الالب مادبلة للا فس ، اشاية الالب عضادء 

 . ال فس ، مخااة اللب عريب الخبن عقهى اللب ع قض اآلتم ، مخااة اللب ع م  المحبة 

                                                           
 مقاتت ما  إالآم  ملفان الك ائس السه ية سمقلم اه ثهذكسيين أجمع: كراب  

 س ع  لد طبقه أحد  هبان ديل السيدة القر اء البلامهس ا  بلية اهنبا مقا يهس
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ة اللب عجفع كاط شاههة  ديئاة ، مخاااة الالب عقتاع اللارة ، اشاية الالب مأدباةً للا فس هنَهاا اشي 

عبشلها بآمال صالحة ، مخااة اللب عقلد طل  السالمة ، اشية الالب عماا الا فس مان الالسد القادس 

 . سعقتيها لهاء ملكهت السماسات 

اه  نااه اً يلشاد اهكثاالين إلااد لايس ااا  ال ااس أ ظاام  اد اً ماان المرقا  الاالب ، المرقا  الاالب يضا 

الخاال  ، المرقا  الالب يشااابه مدي اةً حصاي ةً مهضااه ةً ااه  الجباط سمان  اادام سجهاه يرفال  الجاان 

الخبثاء ، ال فس الر  عخاف الالب مغبهطاة هنَهاا عرقادم اربصال أمامهاا القاضا  القاادل كاط حاين ، إن 

 . ك ت عرق  اللب اأحفظ سصاياأل اال عخزى 

هضقه من أجط اضيلة سيهجد من يخل  مكانه الرماياً للبتالاة س ادم الخضاهع ، يهجد من يرلك م 

سيهجد من يضتهد مان أجاط ميالاي سيهجاد مان يفحاش  ان أشاياء كثيالة ملياداً أن يارقلم الحكماة ؛ 

 . سيهجد من يسرفحش  ن مقجمات كثيلة ابرغاء للسبح الباطط 

يجلي سيجرهد من أجط المجد الفا غ  سيهجد من يحاضل سيجاهد من أجط محبة المسيح سيهجد من 

 . ، يهجد من يخضع سيتيع من أجط سصية المسيح سمن يخضع سير ن من أجط د جة ساائدة  بيحة 

يهجد من يمدد  ليبه من أجط ايرلضاء ال اس سمن يمدد  ليبه مان أجاط سصاية المسايح ، يهجاد  

 . المسيح  من يثلب  ليبه من أجط نَهم البتن سمن يهاضع ذاعه من أجط سصية

يهجد من يثلب ذاعه من يفاهة ؛ سمن يكهن شديداً مان أجاط محباة الفضاة ، يهجاد مان يقماط كثيالاً  

 . من أجط الصد ة سمن يقمط ا  س ت ت يجب أن يقمط سا  أسان القمط ت يقمط 

، سكت أس يكلم  ليبه كالماً بتاتً يهجد من يلعط سيصيح ا  س ت ت يجب ذلل سا  س ت الرلعيط ي 

 . يهجد من يسهل س ت ت يصلح السهل سا  س ت السهل يررمل 

 .  د كرب أن الجحيم سالهالك ظاهلان   د اللـه اكيع ت عكهن  لهب ال اس ظاهلة   دأل  

 . بدء السيلة الصالحة الدمهع ا  الصالة أما ايرماع الكرب اإللهية اهه ابرداء الققط المقسط  

 .  ش ء سمن هه الجاهط إت المرهاسن بمخااة اللب  بهات كرب ا  أذان الجاهط عحسب ت 

 د كرب أن  لب الحكيم يقبط الهصايا ، سأ تا  الحكايم شايئاً ايكاهن أساال حكماة ، أ الف المقساط  

 . اتبن المؤدب يكهن حكيماً سالجاهط يسرقمط اادماً . المحق س لمه ايزيد ا   بهلل 

الجزالة ايرأصلهن اا  الغ اد ، الحكايم إذا اشاد ذسس الغ د القاجزسن يصيلسن محراجين أما ذسس  

 . ج ح  ن الشل سالجاهط إذا سثق ب فسه يخرلط باهثمة 

الحاد الغضب يبيع بغيل مشاس ة ساللجط القا ط يحرمط أشياء كثيلة ، أكلم الالب اركاهن م اهجال  

د ادمها المسيح كثيالاً ممهدة ، أكلم الكاهن سالشيخ لرهااد إليل بلكة أاهاههما ، أكلم الشيهخ هنَهم  

 . ، أكلم إاهعل هنَهم  بيد المسيح لك  ما عَُحب م هم 

يا أا  إن أحببت الساكهت اسارقب  غ ااك بساكهن ، مان يهالب مان ياكهت  اليراه يرخياط اهماه   

 . اه ضية ، سالمهرم بالص ا ة يشره  اهشياء المقدة للقديسين ا  السماسات 

بد إذا اشرهد الكه هت ، االكه هت د جة  ظيمة إذا أُكملت بال دنس اللب  د عقدم اقلف أاكا  القا 

 . 

الملل المحب للمسيح يُتََهب هنه الع عركا أل للبلكة سمدحه اا  الساماء س لاد اه ض ، سالملال  

 . الكاال ت يقلف ا  حياعه حكمة سإذا عها  اقد علك ذكلأل للق ة س ا أل لن يمحد إلد اهبد 

لد الدهل ، القاض  المبرغ  القدل عبا كه أاهاأل الصديقين، سالظاالم ت عُالحم كلي  المؤمن مثبت إ 

 . نفسه هنه لم يقمط  لد اه ض ُحكماً  ادتً،  د كرب من يُغِضب اقيلاً يص ع لراعه أيهاء كثيلة 

قر ت عغضب اقيلاً هنه مسكين ، ست عشرم  ليالً أمام الباب هن اللب يحكم حكهمره هنه  د كرب أن 

المأاهذين إلد المهت ، ست عُسلم  بداً إلد يدي ييدأل لئال يلق ل اربيد سعَهلل ، هنه  د كرب من يشامت 

 . بالهالكين ت يرزكد سمن يرح ن  ليهم يُبَا ك 



 ـ  0ـ  

المؤمن له القالم سأمهاله أجمع ، سالغيل مؤمن ت الس له ، من يالحم مساكي اً يقالض اللاـه سنظيال  

رب ميزان كبيل سصغيل سمكاييط مث األ نجسة   اد اللاـه كلهاا ، مان يحفال حفالة  تيره يجازيه ، اقد ك

 . أعق  اللب اي قرك ا  اليهم الشليل . لقليبه يسقط ايها 

الملاال الحساان الراادبيل يهاارم بمااهان  البحاال ، سالمجاالب ااا  الفهاام ت يرااهاند ااا  حاادسد حصااهنه  

 . قظرهما سالفليقان كالهما يشلاان ا  الملل لكثلة عد يبهما سي

الملل المؤمن يرركل كط حين الدي هنة الدهلية ؛ سمن يرركل القاض  القادل ت ي سد حلية ال فاهس  

 . الر  ا  الشدائد سالضيقات سالمحصه ة ا  المحابس سالم اا  

التهبد لللجط الري يقر   بالسلتان اله ر  المجد البا   هن من هه اليهم ملل غاداً يراهاد ، سمان  

يئة اللب يثبت إلد اهبد ، التبياب الحااذ  اا  عجلباة اهماه  يصايل مجلبااً ، الرا قم الكثيال يقمط مش

 . يهلد آتماً سأملاضاً ، سالقمط المرقب ايه عقب ا  الحاضل سبقد الرقب ي رج  ااية سصحة 

قالمياة أيها القابد ت عشره  لحماً ست عشلب املاً للسكل لئال يرلع ذه ل ست عف   م ل المهماات ال 

 . ، أكسح ال خلة ارسمها إلد القال سأجرز من ال فس اهمه  القالمية ارقلها إلد الفضيلة 

من يُقَلف أس يُظلَم ايحرمط اهه يشبه من  د حبس يبقاً ا   فش ، أما من يخاصم ايشابه مان يفساد  

 . ذاعه 

ئهاا مان غيال اضاتلا  أمل حسن أن عهجد ا  الصالة الجامقة  بط الكط سعلكل إياها من  بط انرها 

ليس حسن ، أصبل أيها اهخ سأيمع الكرب اإللهية لك  ما ع رفع هن كما أن السائل ا  الحل حلٌه   دأل 

 . كأس ماٍء با د هكرا اه هال اإللهية ع دي ال فس 

إن شئت أن عسمع اأصبل ؛ سإن يمقت يركهن حكيماً ، سإن ك ت عحرمط برثقط ثقط ايرماع الكاالم  

 . ي القامط امن ه ا عقلف ذاعل إنل مرهاٍن اكم بالحل

إذا دال ا إلد بيت اللـه اال يكهن ذه  ا طمهحاً ير زأل بط اليشرغط إنسان ا الباطن ب ظل اللـه سالصالة  

، سإذا صلي ا س ل ا يا أبانا الرى ا  الساماسات ال رحالز أن عختال ل اا اهاكاا  شايئاً آاال اراز ج ذه  اا 

 . سعكد أل 

  الصالة اأ لف بين يدي من أنت ماثط سلركن نفسل س لبال كلاه نااظلاً إلياه عفهام ماا سإذا س فت ا 

 أ هله ، إذا أار إنساناً بيدأل صلة د اهم سمضد إلد المهيم ليبراع بقلاً هط يرأمط الخ ازيل ؟ 

سإن أ اد أن يبراااع حمياالاً ، هااط يرفاالس ااا  الكااالب ؟ ألاايس كااط اكاالأل م رصااب ااا  اهشااياء الراا   

 . لئال يسخل به ايضيع الري بيدأل باطالً  يشرهيها

سإن كان اهخ الها ع إلد جانبل مليضاً بالجسم سيرفق له أن يساقط أس يبصاق كثيالاً ااال عرضاجل  

 . م ه لكن اذكل أن كثيلين برلها ذاعَهم لخدمة يقماء سمجلسحين 

سيح مخلص ا مثط سإذا ك ت مقااد ا  جسمل اال عرلاع لكن اع اإن كط إنسان ا  يدي يسهع الم 

 . مقزاة كثيلة أسعا ها ا  يدي اللجط 

س د كرب أن أنظا  اهشلا  دائماً عرقبط اهيهاء ؛ سالصالحين اسركهن كاط حاين اا  م ااهج الحيااة  

الر  ايها مققهتت ؛ الفقيه ليج ح  ن الهاسية سيخلش ، هنه  د كرب أن الغيال ماؤدب ت يحاب اللارين 

 . ء يهبخهنه ست يخاطب الحكما

سمن يشرم اقيلاً يختئ ، سمن يلحم المسكين يتهب إذ  د كرب إن يقط  ادسك ااال عشامت باه ست  

مان يصام أذناه لائال يسامع . عقجب بقثلاعه ااإن الالب يبصال ذلال ااال يلضايه سيصالف نظالأل   ال 

 . الضقفاء ييسرغين سلن يهجد من يسمقه 

د الياهم اآلعا  ، ت عقماط ياهءاً ااال عاد كل ت عفرخل باهمه  الرا  اا  غاد اإنال ت عاد ي مااذا يهلا 

المساسئ ، ت عحب أن عغراب أحداً لئال ع رزع اإنه  د كرب من يجاسب كالماً  بط أن يسمع ارلل يفاهة 

 . له س ا  ، ت يفلد اهب باتبن القادم اهدب ، ساتبن المرأدب يكهن حكيماً 
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حكماة عقاهى اللاـه ؛ سمقلااة الشاليقة إنماا ها  الحكمة ليست بكثلة عقلم الكرب بط كما كراب بادء ال 

القزم الصالح ؛ اهمانة ع رج القزم الصالح سالقزم الصالح يهلد أْنها  مااء حا  سمان يقر ياه يشابع مان 

 . ماءأل 

بغيل زيت ت يه د السالا  سالاهاً مان اهماناة ت يمكان أن يقر اد القازم الصاالح هناه  اد كراب مان  

 . يحلز الرهبيخات يحب نفسه  يقص  اهدب يمقت ذاعه ، سمن

ت عركلدس بسل ة إلد الخصهمة لئال ع دم اا  أسااالك ، اتيام الممادسد ماأثه  أكثال مان الغ اد  

 . الجزيط ، سال قمة الصالحة أكثل من الفضة سالرهب 

بغيل صابل ت يب اد البال  سباال مقلااة ت عقر اد اضايلة ، لايس للصابل سزن يقادلاه إن أمراز  باه  

مههبة الصبل عقتد من اللب للرين يحبهنه سالرين يرمسكهن بِها ي قرسن من غماهم كثيالة  الرهاضع ،

 . 

الجاهط يكثل أ هاله سمان يشافق  لاد شافريه يكاهن اقيهااً ، القاباد القا اط إذا بقان اا  ادماة يارهب  

ة بزي جميط سالرين يبصلسنه يقتهن لللب مجداً ، سالجاهط أس السكلان يفضح زيه ا  القالى بقباحا

 . ايخجط  ئيسه سإاهعه 

 دم الرقهى يهلد اكل الحداثة ؛ ساشية اللب عجقط الشباب شيهااً ، أكلم اللب ست عفارن  الميااً ،  

 . ماثط صمهئيط ال ب  اإنه أ ضد اللـه سنفع ال اس ، سأسلئل الرين  دمها الرقهى يقتها بالسيع 

اقااتً غيال ساجباة ااإن المرقا  الالب يهارم ت عقت  الشاب الجمهد دالة ست عتلاق شايخاً أن يفقاط أ 

 . بشقبه 

الرااه ع سالرهاضااع سالمحبااة عقلاا   أس القابااد ، سااا  أسان اارقااادأل يلمااع شااا  اً ، بغااض أس حسااد  

مخبهء ا  س ع هه ماء مل ا  آسان  ذهب اأطلد ايه  هد الحياة ايحلها هن الماء حليات مان القاهد 

 . ايضمحط م ه كط اغريال الغاش 

مخلص ا يسهع المسيح عضئ المحبة  ين الرهن سمن يحب القداسة سالمحل اراك يضااه   بصليب 

 . من يداط يدأل بمداسمة إلد جحل أاقد 

الدسدة ا  الخشب كالسبح الباطط ا  القابد سألم محبة الفضة ا   لاب اإلنساان ، ت عقاِط ذاعال لائال  

لختاة إلد اه ض ، من يقطِّ ذاعه يص ع عسقط سعجرلب ل فسل ههاناً هن اللب يقضد اله  ين سيرل ا

 . ل فسه ههاناً ، سمن يخدم  ليبه برهاضع يشلف 

 . من يرح ن  لد  ليبه ا  يهم حزنه يرح ن اللب  ليه ا  كط حين هن  حمة اإلنسان كخاعم مقه  

أمل ُ ب إنسان إذا ما ايرهلد  لد ش ء يظهل  حهماً سسديقاً ثم إذا ناال يالتاناً ي رصاب نشايتاً يا 

سيه ز بال عمييز اإن انرز ت م ه اللياية ت يسرتيع احرمال اهسامل المأمه  بِها م ه ارلل كجاهط لم 

 . يقلف ضقفه 

يا أا  ا  كااة أ مالل عركل أساالك اال عختائ إلاد اهباد ، ت عقجاب بكالمال ست عرغتالس باط  

 . ساضع ذاعل اإن طائلة الم ااقين نا  سدسد 

لرلهباال الشااياطين هن اهشااياء المصاا قة دائماااً باطلااة ، إن آثلنااا كل ااا أن نااأمل  أ ر اا  اشااية اللااـه 

اللجااط الحكاايم . سنراالأس اماان هااه المااأمه  سالمتيااع ، إن اشاارهي ا كل ااا الكلامااة اماان يااز ع الكلامااة 

 : يسرقف  من أن يأمل ت من أن يؤمل مكمالً سصية القائط 

ادماً ؛ سمن يلياد أن يكاهن اايكم أستً الايكن لكام  باداً ؛ من يشاء أن يكهن ايكم  ظيماً اليكن لكم ا 

 . كما أن ابن اإلنسان ما جاء ليُخَدم بط ليَْخُدم سيبرل نفسه ادية  ن كثيلين 

كاال  الرفكاال ااا  أعقاباال القديمااة . إذ اُنصاابت مااديلاً اااال عشاامخ بااط صاال بااين اإلاااهة كهاحااد ماا هم  

قااب ست عراهاند بِهام باط أهارم اإناه  اد كراب أن شالف سأ لف أن أُسلئل  د عصلاها ا  مثاط علال اهع

 . الملل باهمة الكبيلة ، سب قش الشقب ي صحق المقرد  
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اإلنسان التهيط اهناة كثيل الحظ ا  الققط سالصغيل ال فس جاهاط جاداً ، نصال  أن نؤهاط لمههباة  

ه حس ة اللضاء   د اللب ، اإذا أهل ا لها نرهاسن بِها ، من يهرم بأايه برأديب اللب سس ظه عكهن نفس

 . سمن يرهاسن بحياعه يختئ إلد اللـه 

ت عفلد ب قش أدب إاهعل هنل ت عأار من اإلهاناة شالااً ؛ ست عحساد نجااد إاهعال ااإن الكرااب  

 . ليس ل  أ ظم من هرا الفلد أن أيمع  ن أستدي يالكهن ا  الحق : يقهل 

سالخاال  إنماا هاه اا  المشااس ة الجزيلاة ، . كاله   أن الرين ت يياية لهم يسقتهن : س د كرب  

إن كان اهخ  الماً اال عُحزن  سحه إن يلل يلهكاً با اً لكن كما ايربان ليققهب سجه تبان الساليان  

 . هكرا اليبصل سجهل 

أاأنت عد    الماً اأ لف ذاعل من أ مالل هنه كما أن الجسم بغيل  سد مائت كارلل القاالم الاهاً  

لقمط باطط ،  المة السيلة أن الفضيلة ا  الشاب القابد هاه اتبرقااد مان كثالة ال بيار سمان إكثاا  من ا

 . الكالم برهاضع 

سمن يحب هرين ت يكماط يايلة ذات اضايلة ، ت علازم أاااك أن يشالب امالاً للساكل سإن كاان  اد  

 . م لحظة ايكسل ذا ه ا  مدة من الزمان ، هن الملكب يصلح للسفل زماناً طهيالً سإذا صد

سلرحب نفسل شااباً سديقااً لكان ت عضاع  لياه ثقاالً يفاه  طا راه كا  ع جاد بااللب نفساه سإذا ظهال  

 .  ئيس الل اة عأار إكليط المجد الري ت يضمحط 

حصن بيرل من كط جاناب ست عسامح أن ي قاب اا  بادء عحصا ل أيااأل لائال ياداط اللاش مان ال قاب  

 . لهالكل ايسلب م زلل سعكهن أنت يبباً 

 . أ ت  المحرا  ست عقط أنه ت يحرا  أهرم به لئال عدان كالغيل سدسدين ست  حهمين  

االارين يليادسن أن يسارغ ها يققاهن . إذ ل ا  هت سكسهة ال كرف  بِهماا : ال سمع يا إاهع  من القائط  

لهاالك هن أصاط ا  عجلبة سا  اخ ، ساا  شاههاٍت كثيالٍة غبياٍة سمضالٍة عغال  ال ااس اا  الفسااد سا

 . الشلس  كلها محبة الفضة 

بكط طا رل أكلم أبااك ست عجقاط االائض الاري سلادك بااللب م قهضاة اإناه بِهارأل الحاال ت يرقاهى  

 ليل الجن الخبثاء المرجبلسن ، ساضع نفسل  دام اللب جداً ارجد نقماة ااإن م اازل الشارامين يقرلقهاا 

 . اللب سي صب  هضهم الهد اء 

إنساناً  اجقاً  ن الختية ؛ ست عشرم  جالً ا  شيخهاره هن الشيهخ شااها م ا ، ست  ست عقيلسن 

مان يصام أذناه لائال يسامع مان الملضاد يسارغن ست يجاد مان يسامقه : عرهاند  ن  ليط هنه  د كرب 

 . سيسيل ممقهعاً ا  مسك ه 

 . الصمت من يحمط  هتً من بيت إلد بيت اهه اا ط مخزي االلجط القا ط يسرقمط  

 . ت عداط إلد  الية أايل  بط أن عقلع بابَها اإنه ت يهااق اتضتلاب للصمت  

المدبل الفهيم يدهن نفهس إاهعه به ظ اللب سعقليمه سالمرهاسن يخسل ، أم ح الشايهخ كلاماة مان  

ال سل بشلة أجط اللب سمن أجط أنَهم أسال من اإلاهة  لماً ، ت علزم الشيهخ بالقمط اإنَهم  د يحقها ب

 . حداثرهم ، الضميل يكف  لمن يرق  اللب 

حفظت لكم ذاعا  غيال مثقاط : من يمك ه أن يقمط سيأكط باطالً ليس بإنسان صالح إذ الليهل يقهل  

 . س د كرب التهبد لللحهمين اإنَهم يلحمهن . سأحفظ 

سياط لماان : ناه  اد كراب ت عظلام  ليبال محرجااً بالمكاان اااإن الك يساة ليسات بالُقْماَدان باط بال اااس ه 

يحرشااد لراعااه أشااياء لاام يكاان لااه م هااا شاا ء اااإن الاارين يثلبهنااه ي هضااهن بغرااة سيراايقظ  ليااه المغرااالهن 

 . سيصيل لهم جدسى يخرلسهنَها 

من يب   م زلاه مان الظلام إنماا يب ا  لِراعاه شاهادة الهاالك هن القديساين مقراها كاط طليقاة ظالماة ،  

 . ييما إن كان ليست ا  الهيط يياية سليس من يلب  " لكة ش"  تب  ظيم صب  ا  ك هنيهن 
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مغبهط من يلض  اللـه ، اللا   الري ي ام اا   حظيلة الغ م ت يسابب لراعاه اساا ة يسايلة هن  

 . الد الرئاب   اد الل اة 

إن عهاضع اهخ عحت يدك اأاتن أنه ليس من أجط اشيرل عركل إذاً اللب سما صبل من أجلال ست  

 . إليه ، ت علغب ا   بح ايه اسا ة لل فس هنه ماذا أكلم من ال فس  د اً  عسدء

ت عالبتن ذاعال بقهاد .  ابد مسكين يسكن برهاضع أاضط من  ابد مهيل يرصد  بركبال سعشاامخ  

 . مع اهخ بط اليكن لل ألفة بمخااة اللـه

ة ارضايع يايلة القباادة باط كان يا  ابداً أحر  أن عؤثل أن علض  الارين يققلاهن المققاهتت القالميا 

 . مهيهماً بمخااة اللـه طهل ال ها  

 . القابد المررمل يخسل كثيلاً سمن يحرمط بأناة يلي الفلد  

ا يصا قه اإلنساان مان أجاط ت عسأمها يا إاهع  اأن ا ت نليد أن نكهن اا  هارا القاالم دائمااً ، كاط ما 

 . اللب اهه  بح له هن اهطقمة للجهف سالجهف لاطقمة ساللـه يبتلهما جميقاً 

ياا : أيها القابد إن أصغيت إلاد ذاعال ارالحم ذاعال أستً ثام عفالد الارين يحبهنال هن الحكماة عقاهل  

 . المساسئ سحدك سلدى إن ك ت حكيماً اسركهن حكيماً لراعل سلقليبل سإن ظهلت  ديئاً ارقلف 

أيها القابد أاهم ما أ هل ت يكن لل مان ااا   ساا  القالياة هياا  لائال عشاابه القباه  المبيضاة الرا   

عبين من ظاهلها بيضاء سمن باط ها مملاهءة  ظاام ال ااس سال جاياة هن اا  كاط مكاان اإللاه الهاحاد 

 . آمين . الري له المجد إلد أبد الدهه  

أن يرللل ، أهدم اكال علااع القلاب  باط أن يهادمل ، أحازن الشاههة  باط أن  أطلد اكل الكبلياء  بط 

 . عغمل ؛ ت عقيلن أااً ت جلهس له ا   اليره لئال عسقط ا  ألمه 

 . إن جلست مع شيخ كبيل ت عحدي بفضائله اقط بط عشبه بسيلعه هن هرا نااع لل  

 . سرتا ة   د اللـه أيها القابد أطط أناعل  لد مبردئل اإن اهشياء كلها م 

 . المبردئ الري ليس له أعضاع ليس له يالد بإذاء المقاند سمن هه هكرا يرهشم كثيلاً  

 . من يشره   احة جسدأل يصت ع لراعه أسجا اً كثيلة أما التهيط اللسد ايخلش  

يال المدبل الفهيم ت يسرحقل ايرماع مفاسضة المبردئ مع من هه أ ظام م اه سالقاالم يسارفحش عحل 

 . كالم المبردئ إلد من هه أكبل م ه 

 . من يكثل أ هاله ا  الك هنبهن يكثل ل فسه اصاماً سبغضاً سمن يحفظ امه يَُحب  

يا أحبائ  جليلة ه  التا ة الصائلة من أجط اللـه ؛ ابهرا أ لف التا اة الرا  يلضا  اللاـه بِهاا ،  

 . التا ة الصائلة من أجط اللـه ه  مملهءة  داية 

د إلد المهت  ن ذاعال ست عسارح  مان ياقترل اقاد يجرلاب اجاط اتيئاة س بج اجاط يرجلاب جاه 

 . شلااً سنقمة 

يا سلدي ت عسأم من عأديب اللب ست ع حط إذا سبخت : يا حبيب  إن يقتت ا  ملض اأذكل القائط  

 . م ه اإن اللب يؤدب من يحبه سيجلد كط ابن يقبله 

سلماا . سيلا  أناا الخااطئ أن ا   اازم أن أصاا ع هارا اهلام :  ملض أخ ا  س ت ما س ال اا  ذاعاه 

صا  مقااد يقط أيضاً ا  ألم أال أصقب من اهسل ، س ال ذلال القاهل أيضااً لك اه لام يظهال ياليقاً 

 . ألمه إلنسان بط كان يتلب من اللب  أاةً ليهب له  اايةً من الملض س هة من القلة 

أنرقاط : سك اً   دك بط  اعلاه بالصابل ، ت يق قال الفكال  اائالً إن أعد إليل  سد الضجل ت عدع له م 

من مكان إلد مكان اإنل إن ع ازلت لهرا الفكل اال عثبت ا  مهضع  اط ، اقاد كراب بمااذا يقاهم الشااب 

 .بِهرا يخلش . طليقه ؟ بحفظه أ هالل 

لراين م هماا عرهلااد ااصاة المرصالف مااع إااهة باأن يقر اا  مخاااة اللاـه سالقفااة اا  نَهاياة غايرهمااا ال 

 . المحبة سالفلد سالسالمة سالتا ة سطهل اللسد سالمسل سالصبل سكط الم ا ب الالئقة بالمسيحيين 
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سيصيل يليقاً إلد اتيرماع بتيئاً ا  الركلم ممسكاً  ن الغيظ هن غضب اإلنسان ت يصا ع  ادل  

 . هااقة اللـه ؛ سيكهن بصيلاً كمن ت يبصل إلد اهمه  الغيل نااقة ست م

سيامقاً كمن ت يسمع اهشياء الر  ت عغ   ؛ سيجقط ذاعاه أدناد سأاال اآلاالين ايجاد  احاة ، هن  

 .من يهاضع ذاعه يلعفع سمن يلاع ذاعه يهضع 

إن بدأت أن عأمل بأمل ست عرقب بقاد  طا رال اسيصايل لال عقبااً   اد اهسااال هن لايس كاط س ات  

 . يلات سع قط يهب هرا الليح نفسه لكن لللياد عغ

الهرا نحرا  أن نقهد ذاع ا  لد القمط هن ا ت نقلف ماذا ي رج اليهم اآلع  ؛ اليكن  دام  ي يل دائماً  

 :القائط

 . ت عدي ها لئال عدانها هنه بالدي هنة الر  بِها عدي هن عدانهن سبالكيط الري به عكيلهن يكال لكم   

عرأماط الخشابة الرا  اا   ي ال أيهاا الملائا  أاال  أستً  لَِم عبصال القاهد الاري اا   اين أايال ست 

الخشبة من  ي ل سحي ئر عبصل أن عخال  القاراء مان  اين أايال ؛ سباال محاال أنال يارجد نقماة  ادام 

 . اللب سال اس 

ت عغاايل . ت عتلق لقي يل أن عتمحا ست عرأماط عََصافح جمااتً غليبااً لائال ير اسلال مقانادك بقي يال  

 . نيين بط ييلة المزي يين بكط اضيلة ييلة المرها

يا أا  ت عرقلبس اإن اهشياء الصائلة اا   مخاااة اللاـه لايس ايهاا شا ء أاال إت لاؤم سنداماة ،  

 . مغبهطة ال فس الر  عخدم اللـه برحقيق اإنَها يرجد نياحرها من   د اللـه ا  أساالها 

اسا ة كبيلة ، أمل مفضط أن عأكط باللب  عهن   ليط ي رج اتيئة  ظيمة ، سيقظة يسيلة عسرلجع 

 . سعشكل له من أن ت عأكط سعدين الرين يأكلهن سيشكلسن اللب 

 .إذا جلست  لد المائدة اكط ابزاً ست عغراب  ليبل لئال عأكط لحم أايل باتغرياب  

 ". الرين يأكلهن شقب  ا  إغرراء الخبز سلم يد ها اللب: "هنه  د كرب  

د باهمانة اكط كط ش ء يقدم لل بااللب ؛ ااإن  ادم لال طقامااً ماا ت عشاره  أن عأكلاه إذا ك ت مقاا 

 .اال علدأل إذا كان أكثل الجلهس مقل يليدسن أكله سيشكلسن اللب 

 . سإذا جلست  لد المائدة اكط أكالً تئقاً باإلنسان ست عحهل نظلك حهلل كمن ت أدب له  

لحام هن كاط ماا يالاأل اللاـه جياد سلايس شا ء نجاس إذا أاار  ال أخ لست أيرقف  للصهن من أكط ال 

 . بشكل هنه يرقدس بقهل اللـه سالرضلع ، لكن  د كرب ت يهااق للجاهط أن ير قم 

س دم أدب للقابد أن يأكط  لصاً صحيحاً سالكسل مهضه ة  داماه ، ت عسارحقل الكسال ااإن الالب  

 . ضيع م ها ش ء  ال لرالميرأل أن يجمقها الكسل الر  اضلت لئال ي

أيها الحبيب إن أنغلب أخ سأنصلف من مهضقه سبقد ذلل ندم سأ اد أن يلجع اال عم قه باط أسلاد  

بل أن عقزيه سعالطفه ليقهد هنل ت عقلف ماذا ي رج اليهم الها د ؛ اال يجاب أن عسارحقل مثاط هاؤتء 

 . لملضد كملقهب بِهم بط يجب بالحلي أن عقر ق أملهم أكثل من المقااين من ا

إذا يك ت مع إاهة اال عصل هحدهم يبباً من أن يفاا  هم لائال عادان اا  ذلال القاالم ، سعحالز جاداً  

 . من أن عقلق أحداً اال عفلز من ملكهت السماسات مع صانق  الشكهك 

إذ  د ص قت إحساناً بأحد : " إن ملض أاهك اأعقب مقه لرؤهط أن عسمع من اللب ا  ذلل اليهم  

ماان يرااهاند بقلياط يغاايظ ماان أدبااه ، سمان يشاامت بسااقتة أايااه " . تء الحقياالين ابا  اقلرااهإااهع  هااؤ

 . ييسقط يقتة مرهلة 

 . ت عقط اليهم أاتئ سغداً أعهب ؛ لكن اهسجب أن عرهب اليهم هن ا ت نقلم إن ك ا ند ك الغد  

يهاا اهخ ت عقاط أن ه اا  راال يا أحبائ  إذا أاتأنا ال رب ااإن الالب يقباط عهباة الراائبين بالحقيقاة ، أ 

 . سضيقة سه اك  احة س دم هم ، من هه الري يقاعل ا إن ك ت عقلف ؟ أليس هه  دسنا المحال 
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مان أيان أ بلات؟ حي ئار  اال المحاال :  اال الالب للمحاال " أيمع م ر اآلن ماذا يقهل ا  ابل أيهب  

 ". من الجهتن ا  اه ض سمن الرمش  ايها: لللب

لشيتان مهجهد أي ما مضيت سأثبت إذاً ا  المكاان الاري د يات إلياه سناصاب المحاال اأ لف أن ا 

 . ايهلب م ل ، سأ رلب إلد اللـه ايدنها م ل 

من يحب الرهب ت يرزك سمن يحب اللب يبا ك ، من يرهكط  لد الرهب يسقط سمان يرهكاط  لاد  

 . اللب ي ج 

للأي س لة المقلااة سالجهالاة ساله احاة اسايكهن الهيط لمن يداله  دم اهمانة ساقد الرقهى سنقش ا 

 . حظاً للثقلب 

مغبهطة ال فس الر  عسكن ايها اشية اللـه ، من ت يلضاد أن يخادم يايداً ساحاداً يايخدم كثيالين ،  

سمن ت يحرمط أن يخضاع لالأس ساحاد ييخضاع لكثيالين اا  أمااكن مرباي اة ، مان ت يثبات اا   ماط 

 . مخرلفة  ص ا ة ساحدة ييرهشم ا  أ مال

 . من يزين ثيابه يضل نفسه ؛ هن الثياب الجزيلة أثمانِها عقيب نفس القابد سالثياب الحقيلة ع فقه  

 يب القاباد . إن الكبلياء سالجسا ة س دم الحس ساقد الخجط س دم اإلالاز عقيب القابد  يباً ابيثاً  

 . ربقها القين التامحة هن القابد التامح يجمع أسجا اً كثيلة لمن ي

إن لم عمسل من أن عتمح بقي يل اال عشق يمج القفة مسرهية ،  يب اللجط أن يسكل بال بير  

 .  أيت كثيلين سلم أشبههم به 

 . القابد المفرخل بقهعه ييفه أسل ازيه س ا أل أن يفرخل بقهعه هن المفرخل ي بغ  باللب أن يفرخل  

يمش  سيحلك كرفيه سيا ديه مقاً عحليكااً براألم  الجاهط ا  الضحل يقل  صهعه ، سأجهط م ه من 

 . 

س المة نقش اهدب ا  القابد أن يلاع جانب مز عه اهيسل  اقاً بألم ، القابد المرأدب يره ع اا   

 . كط ش ء 

اهلم المبه  ا  اإلنسان يقاهدأل أن يحلاع بفماه ، ت عجقاط لفمال  اادة الحلاع لائال عركااثل جهالرال  

 . اعل اتية س هض القدل عجمع لر

شاالف القابااد أن يرقاا  الاالب سيحفااظ سصاااياأل ، شاالاه أن يهاضااع ذاعااه للكبااا  سالصااغا  ، شاالاه  

 . اإلالاز سالرهاضع ، مجدأل  دم الحقد سالصبل سالريقظ ا  كط  مط صالح 

ت عحرقل شايخاً إن أ اد أن يجادء إلاد عقاب القباادة هن الالب لام يتالد الارين  ملاها مان الساا ة  

 . شلة ؛ اانل ت عقلم إن كان إناء مخرا  الحادية  

إن أحببت الكبلياء اقد صلت من حظ الشياطين ، إن أحببات الرهاضاع اقاد صالت مان حاظ السايد  

 . المسيح 

 . إن ا ر يت الفضة ير صلف من ه ا اا غاً ، سإن أحببت  دم الق ية اال عقدم الغ د السماسي  

اناة للغضاب س ادم المقلااة سالحازن سيسارحيط م ظال إن أافيت ا   لبل ألم الحقد اقاد صالت از 

اللجااط المرلاااع الاالأي يحاازن كثياالاً . إن طاال  الحقااهدين مؤديااة إلااد المااهت : سجهاال هنااه  ااال 

 . سالمرهاضع يفلد باللب كط حين 

ايرقالء اللأي يبرغ  ا  كط حين إكلاماً سعهاضع الرهن ت يشمخ ست يحزن من ههان هنه ي رظل  

 . لـه الثهاب من ال

 . من يخف  ا   لبه حقداً يشبه من يلب  حية ا  حجلأل  

ت عقت   لبل حزناً هن حازن القاالم يصا ع مهعااً سالحازن الاري مان أجاط اللاـه يصايل يابب حيااة  

 . دهلية 
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يا حبيب  أطلب اللب بكط  هعل لرخلش نفسل ؛ ست عسكن اللذيلة ا   لبل ، سكما أن الحاجز يلد  

 . ا اللذيلة علد المقلاة من القلب نَهضة المياأل هكر

إن ابرغيت القدل عأارأل سعلبسه مثط عا  الشلف ، القابد المشربل بأمه  القالم يخسال كثيالاً ، سمان  

 . يصبل ا  اهعقاب ال سكية لن يخسل أصالً 

من يقتع اكلأل إلد اهشياء القالمية بقد زهدأل سمفا  ره إياها ااال يفضاط شايئاً  لاد غيالأل ، سمان  

هن الارى يز  اه . يظن أنه يلقب بااهملين جميقااً اإناه يخاادع ذاعاه هناه  اد كراب أن اللاـه ت يخاادع 

 . اإلنسان إياأل يحصد 

يا  اباداً ت عجاط ب ظالك اا  شاها ع المدي اة ؛ ست عتاع اا  أياها ها لائال يلرقياق  اا ض  رزلاق  

 . نفسل إلد الهالك 

 . بالمحبة ايضيئها ؛ هن اللب يقلم الهد اء طل ه الرشامخ يقم   ين الرهن ؛ سأما الرهاضع  

 . يا أا  ت عره ط ا  حمأة التين ، سأبقد ذاعل من إنسان يالل ا   دم الرقهى  

 دىء لللجط أن يرهكط  لد ذاعه ؛ سمن يرهكط  لد اللب يسلم ، من يزين ثيابه سي ظفها مركبل ،  

 . ط  اٍم يصيب اإلشا ة المركبل نسل بال ج اد ، المرهاضع ياٍع افيع سمث

 . كما أن الحديد يد  كط ش ء سيضملأل هكرا الرهاضع الرى من أجط اللـه يف   حيط القدس سيبيدها  

 . كما أن البه  للبه   سالسالد للج دي هكرا هه الرهاضع للقابد  

 . م ها أيها اهخ باد  أن عداط مخرا اً ا  التليقة الضيقة  بط أن عداط  سلاً ايما هه أضيق  

 . اخل اإلنسان القالم  أن يتهف مر زهاً ، ساخل القابد أن ت يقبل اكلأل أيكفة بيره  

أيمع يا حبيب  إن المجاهد إذا جاهد يتبق اماه ؛ ااأطبق أنات امال مان اه اهال الزائادة اركاهن لال  

 .  احة 

 .  يط من يجد الحكمة هه  ظيم الشأن لك ه لن يفه  المرق  اللب  

 .  ء  ظيم لك ه ليس مثط الصبه  المبردئ ش 

 . المحط اهسل جسيم لك ه ليس مثط من يرمم  

 .ت عحب اللاحة البشلية لئال عجد ايها اسا ة  سحانية  

 . ت عفحش  ن اهمه  الر  ليست لل لئال عضيع الر  لل  

  .ت عكد ذاعل ا   مط ت حد له هن كط اهشياء الر  عقمط بحد سعلعيب نااقة حس ة  

 . من لم يقر   مخااة اللـه ا   لبه سله أكط كط يهم لب اً س سالً ت يسرتيع أن يسكت  

اإلنسااان المااؤمن يحرمااط بشااهامة ، أثباات ااا  نياال الاالب الصااالح لرفلاات ماان نياال هاارا القااالم الفا ااد  

 .الصالد سالثقيط 

اً يليد أن يسرقيلأل اأ تيه إن كان لل كراباً نااقاً سيمقت أن أا. ت عداسم المض  إلد  الية أايل   

 . إياأل بال حسد 

 .سإذا ايرقلت أنت هرا الشدء يا حبيب  اأحفظه باهرمام سأداقه إلد صاحبه بسالم  

أن ايرقلت من الك هنيهن كراباً اال عتلحه ا   اليرل مرهاسناً به بط أحفظه سأطبقه باهرمام بما أنه  

 . ش ء للـه 

 . لقابد الحكيم يره ع الجسه  يُخجط  ئيسه سإاهعه ؛ سا 

 . ال سل يريب الجسد سكثلة اهكط يكثع الرهن  

ت يكمط علعيب القماط بغيال حازن ، إذ يقتاد القاباد صابلاً اا   اليراه ؛ لكان مخاااة اللاـه ؛ سذكال  

المااهت ؛ سالرقاذيااب ؛ سالقمااط ؛ سالصااالة ؛ سد ايااة الكرااب اإللهيااة ؛ أاضااط ماان أن يف اا  السااا ات 

 .لباطط الري م ه عرهلد اله يقة سيشرغط بالكالم ا
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ت عجلب أااك باارال ل أ هاتً مضحكة لئال عُداع إلد الشدائد هنه  د كرب مان يماحكال بأ هالاه ت  

" يسلم من أن يجقط ذاعه ممقهعاً بلداءة  قله ، سمان يحاب الارين يحبهناه أي ثاهاب لاه إذ الالب يقاهل 

 " .  ه أليس القشا سن سالختاة يقملهن هرا اهمل بقي

 . اإلنسان الجاهط يقلق نفهس اإلاهة، سالتهيط اهناة يرق  اللب بمحبة  

ت عسرثقط بالرقب الشباب  ، ست عهااق شيخاً ت اهم له ، الشيهخ الفهماء هم بقد اللـه  صمة اإلاهة  

 . 

 . إن مسل القي ين سالبتن ساللسان هما عقهيمة  ظيمة  

 . اه كالمصباد اإلنسان المرزايد ا  اللحمة ير 

 . كمن يك ز ل فسه ايلات هكرا من يمدد  ليبه ا  غيابه  

 . أعِق اللب ارجد الخيلات  

 . ت عسلل م اهج الختاة بط أ رِع طل  الصديقين  

 . إن أحببت طليق القدل يرجد الحياة الدائمة  

 . إن أحببت الصمت يرقتع ييل ملكبل بسكهن  

 . من الكط  إن أحببت السكهن صلت محبهباً  

 .إن  ددت  ي يل لئال عبصل أشياء غلا ة يرجد أاكا اً نقية  

 . إن ثبت  لد المسل سالحمية اقد ألجمت شيتان الزنا  

 . إن أحببت المسك ة اقد طلت شيتان محبة الفضة  

 . من يك ز ذهباً ا   اليره إنما يك ز آتم ايرقالء اللأي س دم التا ة  

 . سصد ات يسرغَن لدى اللـه  من يخزن لراعه صلهات 

 . إن  هماً آالين اكر زسا لراعِهم أمهاتً ؛ اأنت أازن ل فسل صلهات سصد ات  

 . آالسن يفلحهن باهصهات ساهغان  المهييقية ؛ اأالد أنت بالرلنم سالرهليط سبالرمجيد لللب  

 . آالسن يسلسن بالبتل سالسكل ؛ اأجرل أنت بالمسل سالقداية  

 . يتلبهن باللرات ؛ اأالد إذا ص قت مشيئة اللب آالسن  

 . آالسن يسلسن بشلف اا غ ؛ اأبرهج أنت باللب الري أ د لل سللرين يحبهنه إكليط المجد  

 . اإلنسان المحب للمسيح هه بل  ت يحا ب ، سالرام ا  المحبة هه يه  ت ي قب  

 . اطط إن أ دت أن عد س ماشياً اأد س صامراً ايهلب السبح الب 

 . جيد هه عقهيم من يغلط ست يضحل  ليه  

 . اللياد القبلية عخبط البحل ؛ سالحمق يز ج اكل اإلنسان  

 . التهيط اهناة يتلد الغضب ؛ سحين يهجد غضب اقد يكن الغيظ  

إذا لام علياد أن ع صاب ااال عقلاع الغالسس . يا حبيب  إن لم عشأ أن عب   اال عا قض الم ا اب المب ياة  

 . صهبة الم 

 . يا أا  إن لم عشاء أن عسكت اال عقلع  أي الرين يسكرهن  

 . يا أا  إن لم عليد أن عليط لللب عسابيح اال عبتط الرين يسبحهن  

الغ   إذا عكلم يصمت الكط سيلاقهن كالمه إلد السحب ؛ ساللـه يخاطب ا بالكرب المقدياة ااال نلياد  

" ا س سأال عجهل أاكا أل اا جااً ، امااذا يقاهل الكرااب ؟ أن نسكت سنسمع لكن ساحد يركلم سأال ير 

 " . من يلد مسامقه لئال يسمع شلائع القل  اصالعه علاض 

المرااهان  يساارقجط ااا  الصااالة ليساامع آمااين ، سالمراايقظ إذا صاال  ت يضااتلب ، الاايكن بقيااداً م ااا  

 " . أنت  ليب من شفاههم بقيد من  لهبِهم : " المقهل بال ب  

 . ق أااً ست عهااقه ا  اتيئة لئال يسخط اللب  ليل سيسلمل ا  أيدي اهشلا  ت عُقل 
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التااهبد لسنسااان الااري ت يفاارن  لااد  ليبااه ست ااا  أماال ساحااد ماان اهمااه  اااإن ثهابااه كثياال ااا   

 . السماسات 

 . من يرجسس بال عمييز ست إالاز يشكل كثيلين  

 .   كط مهضع اال يمك ه أن يسكت إن لم يضع اإلنسان أستً اتاياأل بين  ي يه ا 

من يكلم أباأل يسل بأستدأل سا  : " التهبد لمن يبردئ بسيلة جيدة سيكملها بملضاة اللب اقد كرب  

من يشلف أباأل عتهل أياماه ساا  ياهم سااعاه يجاد نقماة ، أكالم أبااك باالقهل " . يهم صالعه يسمع م ه 

 . أبيل اال يكهن لل من الههان شلااً  سالفقط لرلد إليل البلكة م ه ، ت عرشلف بإهانات

 . إن شلف اإلنسان إنما هه من إكلام أبيه ، س ا  اهستد أم ذات ههان 

أيهاا القاباد  اهض سالاديل بالجساد لال مان سلادسك بااللب سبااللسد ؛ الارين يلشادسنل إلاد الحيااة  

 . الدهلية 

اإلنساان المقباهل ، بمقادا  ماا أنات ياا سلادي عمام أ مالال بهدا اة ارُحاب مان : يا أا  أيمع القائط  

 ظايم بمقادا  ذلال ساضاع ذاعاال ارجاد لادى الالب نقماة هن  ااد ة الالب  ظيماة ، سمان المرهاضااقين 

 . يشلف سيمجد ، مصيبة الكبلياء ليس لها شفاء هن نصبة الخبن  د عأصلت ايها 

 : ثالثة أنهاع عكثل الضالل سالغلس  ساللابع ليس صالحاً  

 .  ة للشاب  دم التا(  2) 

 . سشيهخ يحسدسن نجاد الشاب (  1)  

 . سالمره ع إذا ج ح إلد اهشياء الظالمة (  3)  

 . ساللئيس إذا أحزن نفهس اإلاهة بغيل مقلاة (  4)  

 . أ بقة أشياء عك ز شلف الم ا ب سالخامس صالح  دام اللـه سال اس  

 . ألفة اإلاهة بهدا ة س دل (  2)  

 .أااأل بمخااة اللـه سأخ يقظ (  1)  

 . سشاب يخضع للشيهخ مثط أيياد له (  3)  

 . س ئيس يحب إاهعه كما يحب ذاعه (  4)  

 . سيهرم بخال  نفهيهم (  5)  

بالحقيقة إن الكبلياء  ديئة لللجط ،  لد كط حال يا حبيب  ت عحاب الكبليااء اليسات ايهاا م فقاة ،  

م الكبليااء هاه شال صاقب الشافاء هناه يتالد دساء البالء سيلكاب كط ألم إذا أُهرم به ي ال البلء أما أل

 . لراعه يماً  اعالً ت يهجد ا   بيد السيد المسيح 

 . اخل القابد الكالم الصاد  الملعب حس اً ، سمن يحب المزاد سالخال ة اهه جاهالً  

خالأل مخاااة  يدأل حفظ سصاايا المسايح س ازااأل اجر ااب اقاط الشال ، الحاه السافل إلاد الالب ، سا 

 . اللب 

ما أمك    أن أشا ك السفة القالم بط أيأل اللب أن يم ح ا  نقماة ماع غفالان الختاياا أاضاط مان  

 . الزبلجد ساليا هت ، سأجط  د اً من اهاب  مملهءة ذهباً ، سأ اع يمهاً من كثلة  لم هرا القالم 

ك القاطاط هنال أنات هاه أشكلك أيها الالب اأنال لام عقادم   طلبرا  سلام عقالض  ان ابرهاال  باد 

 .  جاء اليائسين سمغين الرين ت  هن لهم 

 اليكن ايم  ظمرل مبا كاً 

 إلد دهل الدهه 

 آمين  


