المقالة الثمانية عشر

في استعداد العابد لألجل
ومالزمته القراءة والسكوت
إن سيرة الصديقين لبهية ؛ وكيف صارت بَهية جميلة إال بالصبر  ،فحب الصبر أيها العابد بما أنه
أم الشجاعة  ،أمها المرهرند واوو فبهقا الها  " :أصهببر للهرا وأظ هر قريقه "  .وأمها بهقلف فهيعلد
كيف تقرنى هذه ال ضيلة بققل  " :إن الحزن يصنع صبرا " .
فإذا تصرفت في هذه ال ضيلة تجد الرجاء ينبقع الصهالحات  ،والرجهاء لهن ي هزف  ،ف اضهع ا ن
للرا  ،وتضرع إلي  ،فرصاوف من هذه ما يرلقه فيعبيك كافة مسا ت اللبك .
فماذا يكقن أسعد غببة من هذا  ،أن تقرني سمعا من الملك هكذا صهاراا بقواعهة  ،مهن ذا ال يه ر
أن تكقن مسامع القاضي م رقظة وسامعة ل  ،أنت أيها األخ فاعل ال ضهيلة أسهر جرا المسهيك لكرمه
فما وام لك والت أعمل الص ح .
أسمع بقلف الرسقل الا  " :مهما زرع اإلنسان إياه يحصهد "  .أزرع فهي الهروح فرحصهد ظيهاة
أبدية  ،ألن زعد من يزرع في جسده من جسده يحصد ب ء .
أسمع القاعر النصقح الا  " :ازرعقا في ذاتكد العدل فرقب قن مر الحياة " .
ال تس م من العمل إذ تشهاهد الهدامك الرجهاء  ،ألنه ظيهه الجههاوات فهنهاا رايهات الألبهة  ،وأيهن مها
تكقن الحروا فهناا الكرامات  ،وظيهه مها يكهقن الصهراع فهنهاا األكاليهل  ،فهإذ تشهاهد ههذه ال قا هد
فروض ن سك بالصبر .
أصههرخ مههع ذاتههك كههل ظههين مههع القديسههين الهها  :تشههجع ولير يههد اللبههك وأصههببر للههرا  .هيهه
ل نصراف أعمالك وأسرعد في الحقهل  ،فالحقهل ههق ههذا العهالد  ،اهذ ماهاال نافعها العههد العريه والعههد
الجديد .
سيج ظقل البعانك باألشقاا  ،مركات ا بالصقم والص ة بالرعليد إن كان لك ماهل ههذا السهيا  ،فه
يدال القظش أعني المحال .
فلك ن سك مال كرم جيد  ،وكما أن محافظي الكروم يص ققن ب يديهد ويزعققن بصقتِهد ويُعرِّفهقن
بذلك الذين يأرالقنَهد  ،كذلك أهرف أنت بالص ة  ،وكبر بالررنيد  ،فربرو الاعلب القظش ال بيه الذي
هق المحال  ،الذي عن يققل الكراا  " :االرنصقا بذاتكد عالبا صأارا  .. ..الخ " .
صههد العههدو كههل ظههين  ،إن رشه اللبههك بشهههقة البيحههة  ،إن رمههى بمقه ع ن سههك  ،وز فيههها أفكههارا
ونسة ،ف نصب نحقه ترس األمانة  ،وألبف اقذة الرجاء  ،وأسرل سهيف الهروح الهذي ههق الهقل الله ،
وإذا تسلحت مقابل العدو ف صبر وال تس م في الحرا .
فُ ْ في كل شيء  ،والل  :أنا ال ت ى عني معققالت  ،أفرح في كل ظين كما كرهب الها  :فليعهرف
كافههة النههاس وعههركد  ،وليبههرل تقههقف الل ه فههي اللبههك .ال تكههن جنههديا قارظهها س ه ظ  ،وال فههاع جبانهها
وعاجزا  .ال تَهرا من األكاليل  ،فالعمر الصير والدينقنة ققيلة  ،تبصر في هذه أيها العابد .
أصرخ بقلبك والل مع القديسين" :تشجع ولير يد اللبك وأصبر للرا" .

كراا :مقاالت مار إفرآم مل ان الكنا ف السقرية ومعلد األر قذكسيين أجمع
والف على قبع أظد رهبان وير السيدة العذراء البرامقس في برية األنبا مقاريقس
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شاب واوو برمي ظجر واظد مع المحهارا  ،فالم كهة والهقف يبصهرون سهيرتك  .ألننها الهد صهرنا
ههقم ال ضهههيلة هههافرا يُسهههرون  ،وإن رأوا مألقبههها
مشههههدا للعهههالد والم كهههة والنهههاس  ،فهههإن رأوا تقه ِّ
ينصرفقن مقببين  ،ألنَهد ال يحرملقن أن يشاهدوا الشياقين يقهقهقن عليك .
أارق عقض السيف م افة الل  ،ألن اشية الل هي كسيف ذي ظدين يقبع كل شهقة ابياة .
ف ت ذ في عقلك كهل والهت اشهية الله  ،مرهذكرا فهي عقلهك اليهقم األايهر الم هقف  ،ظهين تضهبرم
السماوات وتنحل  ،وتحررل األرض وكافة األعمال الري فيها  ،ظين تنرشر النجقم كالقرل ،والشهمف
والقمر يظلمان ،وال يمنحان ضقءهما .
ظههين يظهههر ابههن الل ه وينحههدر مههن السههماوات إلههى األرض  ،والههقات السههماوات تضههبرا ظههين
يرسههارع إظضههار الم كههة  ،وترههقاتر أصههقات األصههقار  ،والدامههة نههار محرالههة جاريههة عههدوا تنظههف
المسكقنة  ،وظقل زوبعة شديدة ظين تصير زالزل مرهبة  ،وبرول لد تصر أبدا ولهن تصهير إال فهي
ذلك اليقم  ،ظرى القات السماوات يشملهد الرعب والرعدة .
فكيف مزمع أن نكقن يا إاقتي ؟ أية اشية أو أي رعب يشهملنا ؟ ت مهل يها أاهي بنهي إسهرا يل فهي
البرية  ،أنَهد ما اسرباعقا أن يحرملقا الضباا والظ م واقار األصقار  ،وصقت المهركلد فهي وسه
النار  ،بل أبق أن يزيدهد كلمة .
ألنَهد بالحقيقة ما اظرملقا ما كان بازا هد  ،ومع هذا أن لد ينحدر بأضب  ،وال ااقبهد بسه بهل
برسلية محققا عندهد أن الذي معهد هق اإلل .
أسمع إذا يا أاي إن لد يسربيعقا اظرمال ورووه الذي كان برسلية ظين لد تلرهب السماوات وتنحهل؛
وما األرض وما فيها اظررالت ؛ وال ضربت األصقار شديدا كما يزمع هق أن يرقل ذلك الصقر فينب
الراالدين منذ الدهر  ،وال ههرت نهار تأسهل كافهة المسهكقنة  ،وال صهار شهيء مهن ال هقف العريهد أن
يصير  ،ومع ذلك لد يسربيعقا أن يحرملقا .
فمههاذا نصههنع إذا  ،إذا أنحههدر بأضههب وغههير ال يقاسههان  ،وجلههف علههى عههر مجههده  ،وأسههردعى
األرض من مشارل الشمف إلى مأاربِها  ،وكافة األالبار إلى محاكمة شعب  ،ليجازي كهل أظهد نظيهر
أعمال .
القيل لنا  ،كيف سهبيلنا أن نكهقن ظهين نماهل عهراة باويهة أعناالنها ؛ مهزمعين أن نهدال إلهى المقالهف
المرهقا  ،أفِّ أين ظينئذ شجاعة البشرة ؟ أين الجمال المزور الأير نافع ؟ أين الرذاذ الناس با الم؟
أين ظينئذ الدالة المقالحة ال االدة الحياء ؟ أين ظينئذ زينة الاياا ؟ أيهن والرئه لذ لهذة ال بيئهة النجسهة ؟
أيههن ظينئههذ المحرسههبقن أن الزنهها بالههذكقر لههذة ؟ أيههن ظينئه لذ الههذين كههانقا يشههربقن ال مههر علههى الببههقل
واألغاني المقسيقية  ،وال يعاينقن أعمال الرا ؟ أيهن ظينئهذ العا شهقن بالن هال والرهقاني ؟ أيهن ظينئه لذ
الرنعد والببر ؟  .كل تلك عبرت وزالت وانحلت بمنزلة الرياح .
أين محبة ال ضة وظهب االالرنهاء ؟ أيهن الكبريهاء النهافرة اإلنسهانية الرافضهة الكهل  ،المحرسهبة ذاتِهها
وظدها أنَها شيء ؟ أين والرئ لذ الشرف ال ارغ الباقل والمجد اإلنساني ؟ أين الرمرو ؟ أيهن الملهك ؟ أيهن
الر يف ؟ أين المدبر ؟ أين السلبان ؟ أين المربداقن بكارة الأنى ؟ والمرهاونقن بالل ؟ .
هناا إذا أبصروا يرعجبقن هكذا  ،ويقلققن ويرزلزلقن  ،ويشهملهد الرعهب والم هاض كهالري تلهد ،
ويسحققن بريك عاصف .
أيههن ظينئ ه لذ ظكمههة الحكمههاء ؟ أيههن مكههرهد الباقههل ؟ اضههبربقا ونههامقا كالسههكارف وابرلعههت كافههة
ظكمرهد  ،أين ظينئ لذ الحكيد ؟ أين الكاتب ؟ أين الملرمف هذا الدهر الباقل ؟
يا أاي روو ال كر كيف سبيلنا أن نكقن إذا ققلبنا أن ن وي جقابا عن األعمهال الرهي عملناهها ؛ إن
كانت صأارا أم كبارا  ،ألن على كلمهة ببالهة سهنعبي القاضهي العهاول جقابها  .كيهف يجهب أن نكهقن
لنجد في تلك الساعة نعمة أمام ؟ وأي فرح يسرقبلنا إذا ُعزلنا عن يمين الملك .
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كيف نزمع أن نكقن إذا سلد علينا الصديققن وصافحقنا ؟ هناا يقبلك إبهراهيد واسهح ويعقهقا ،
ومقسههى وواوو وبههاالي األنبيههاء  ،والرسههل والشهههداء وجماعههة القديسههين الههذين أرضههقا الل ه فههي ظيههاة
أجساوهد  ،وجماعة الذين سمعت هنا سيرتِهد وتعجبت منها وكنت تريد أن تعاينهد  ،هد يجيئهقن إليهك
هناا فيقبلقنك ويسلمقن عليك مبرهجين ب صك .
كيف تكقن ظينئ لذ ؟ وكيف هق ذاا ال رح الذي ال ينعر وصف  ،إذا الال الملهك للهقاال ين عهن يمينه
ببشاشة  " :تعالقا يا مباركي أبي ر قا الملك المعد لكد من البل إنشاء العالد " .
فحينئ لذ يا أاي ت اذ ملك ظسهن البههاء ؛ وتها الجمهال مهن يهد الهرا  ،وتملهك مهع المسهيك  ،وتهر
ال يرات الري أعدها الل للذين يحبقن  ،وتكقن ب هد ؛ وال يذهلك ظزن .
ت كر يا أاي ما هق الرملك في السماوات  ،والملك مع المسهيك الهذي ههق معاينهة وجهه األالهدس كهل
ظين  ،وأن هق يكقن لك نجما  ،ألن في ذلك الحين تعبيك الشمف ال أنقارا للنهار كما الهال إشهعياء ،
وال القمر يض لك بالليل  ،لكن الرا يكقن لك نقرا أبديا  ،واإلل مجدا .
أنظر يا أاي أي شرف ومجد الد أعد للذين يرققن وللحافظين وصهاياه ؛ وأفركهر فهي هه ا ال بهاة
إذا والههقا إلههى المجلههف الرهيههب  ،أي اههزي يشههملهد أمههام القاضههي العههاول ظههين ال يكههقن لهههد جههقاا
اعرذار .
أي اجل يكرن هد إذا افرزوا إلى يسار الملك  ،أي لمهة تسهق علهيهد إذا كلمههد بسه ب  ،وأاللقههد
بأضب الا  " :انصرفقا عني أيها الم عين إلى النار األبدية المعدة للمحال ورسل " .
ب ي ندا يقلقلهقن منرحبهين نها حين ؛ مسهاالين ليعهذبقا إلهى الهدهقر الرهي ال أاهر لهها  ،كيهف مكهان
البكاء وصرير األسنان الذي ي رل من الشيبان ن س ؟ كيف جههند النهار ؟ كيهف الهدوو الهذي ال يرالهد
ون اات السد ؟
ما أصعب تلك الظلمة البرانية  ،كيف الم كة المقكلقن بعذاا الأير رظقمين يعيرون ويقرعهقن
بج اوة  ،يزع المعذبقن بدوام وليف من ي لصهد  ،والرا ال يسرجيب لهد .
وظينئ لذ يعرفقن أن كل أمقر العالد باقلة  ،واألشياء الري نقها هنا مسرلذة وجدوها أمر من المهر
والصدف .
أين ظينئذ لذة ال بيئة المسماة لذة كاذبة ؛ ألن ليست لذة إال م افة الهرا ومحبره  ،وبالحقيقهة ههذه
اللذة تمأل الن ف وتشبعها شحد وسمن .
ظينئههذ يعرفههقن ذاتِهههد  ،واألفعههال الرههي فعلقههها  ،ويعررفههقن أن ظكقمههة الله مقسههبة الهها لين  :أننهها
سمعنا بِهذا  ،ولد نشاء أن نرجع عن أعمالنا ال بياة  .ف ينر عقن من هذه إذا الالقها .
ويلي ويلي أنا المقرنص ب بايا ال تقاس  ،ألنني أاب ت أكار مهن عهدو رمهل البحهر  ،والهد انحنيهت
تحرها كما من ظمل ظديد  ،وليف لي والة أت رس وأبصر علق السماء .
إلى من ألرج إال إليك أيها المحب لإلنسان  ،إال إليك أيها المحرمل السقء  ،ألهد ارظمني كرظمرهك
العظمى  ،وككارة رأفاتك أمك أ مي  ،أغسلني كايرا من ذنقبي  ،وقهرني من ابيئري .
ف نني عارف أ مي  ،وابيئري أمامي كل ظين  ،إليك وظدا أاب ت  ،والدامك صنعت اإل هد  ،فهإذ
صنعر ألرج إليك بما أنك عديد الحقد  ،إياا اال ت  ،وإليك لج ت من أجل كارة ايريرك وتعب ك .
وأتقسل هات ا أعرض بقجهك عن اباياي  ،وأمك كافة آ امي من أجل اسمك  ،ألن ليف لهي شهيئا
أالرب إليك ،ال عم صالحا  ،وال اللبا نقيا ،لكنني أ برأفاتك  ،وأقهرح ذاتهي أمامهك  ،لكهي مها تجهدو
ي اللبا نقيا  ،وتققدني بروح ر اسي ظرهى ال أتكهروس بسههقلة فهي ال بيهة بهل أعبهدا منهذ ا ن ببهر
ف َّ
وعدل كافة أيامي  ،ألن إياا تسبك كافة القات السماوات  ،ولك المجد والعز إلى الدهقر .
ف قلب إليكد إذا يا إاقتي  ،بما أن هذه األشياء تنرظر  ،فلنسارع لنكقن عنده بس مة غير مدنسهين
وال عيب فينا .
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إذا وافرك شهقة ابياة أو فكر روفء  ،ف سرل هذا السيف الذي هق الر كهر فهي م افهة الله  ،فيقبهع
كل القة العدو .
عقض البقل لك الكرب اإللهية  ،ألن كما أن البقل إذا ضُرا يجمع الجند  ،هكذا الكرب اإللهية إذا
هر ت إلينا تجمع أفكارنا إلى م افة الل  ،ألن أفكارنا مال الجند الذين يحاربقن أعداء الملك .
ضههرا فههي والههت القرههال يُههنه نشههاق المجاهههدين الشههجعان علههى الههذين
وأيضهها كمهها أن البههقل إذا ُ
يقاتلقنَهد  ،هكذا الكرب اإللهية تسرنه نشاقك إلى ال ير  ،وتشجعك على ا الم .
فلذلك يا أاي كلف ذاتك بكل قاالرك أن تقرأها بمداومة  ،لرقهرع أفكهارا الرهي شهررها العهدو بهرواوة
صناعر وسقء ظيلة  ،ألن ينشه نرها ج ابياهة  ،وربمها يجلهب أظزانها أو رفاهيهة وسهعة كايهرة  ،ألنه
يصنع هذه بمكره وابا ظرى يأرا اإلنسان من الل .
ألن إذا صهارع إنسهانا باألفكهار  ،وال يسهربيع أن يقههره ويحبمه  ،فحينئه لذ يجلهب غمقمها لكهي مها
يسقو ذهن ويظلم  ،فيجد فسحة أن تزرع المقاصهد الرهي ي رهها  ،ويبهدي أن ي بهر لإلنسهان فيقهقل
ب السام  :أنني منذ صرت أعمل ال ير رأيت أياما رويئة  ،ف عمل إذا المساوئ لكي ما تجه ال يهرات .
فحينئ لذ إن لد يكن اإلنسان مسر يقا يبرلع كالهاوية ظيا .
فإن لد يمكن بِهذه أن يقرسهره  ،يجلهب له ظينئه لذ السهعة  ،ويعليه ويبأيه بالسهعة الرهي ههي أصهعب
وأشر كافة ا الم  ،ألنَها تجعل اإلنسان مركبرا ال يرقي الل  ،تجذا العقل وتسهحب إلهى العهر اللهذات .
وتصيره أن يجعل في السماء فد الرجديف  ،ألن الد كرب " جعلقا أفقاههد في السماء " .
هذه تجعل اإلنسان ال يعرف الل  ،وال يعرف ضعف قبيعره  ،وال يهقم القفهاة  ،ههذا قريه كافهة
الشرور  ،من يحب أن يمشي في هذا البري يصهل إلهى أبهقاا المهقت  ،ههذه ههي البريه الرهي الهال
عنها الرا أنَها عريضة واسعة م وية إلى اله ا .
فها الد سمعت يا أاي أن العدو يجلب والرا سعة ووالرا غمقما وضيقة  ،فالشىء الهذي ي ربهر به نيهة
اإلنسان ويراها جانحة إلي يحارب بِها .
فلذلك تيقر يا أاي برحرز وظرص وا ما أن ت ص الراءة الكرب اإللهية  ،وال ت صل ذاتهك منهها ،
لررعلد كيف يجب أن تَهرا من ف اخ العدو  ،وتسردرا الحياة األبدية .
ألن الراءة الكرب اإللهيهة تسهلي القلهب الحقيقهي  ،فلهذلك ال ترهقانى فهي ن سهك بهل هابر علهى القهراءة
والصلقات  ،وأشرأل بَها ليسرض ذهنك وتصير تاما كام ال ناالصا .
آارون ير اارون بم اقبة الرؤساء المعظمين والملقا  ،ف فر ر أنت أمام الم كة ب نهك ت اقهب
الل بالروح القدس بالكرب اإللهية  ،ألن الروح القدس هق المركلد بِها .
ف ظرص إذا أن ت اوض الكرب اإللهية  ،ووا ب على الصلقات  ،ألن بمقدار ما ت اقهب الله بِهها
يرقدس جسمك ون سك وروظك .
ف عرف هذا أنك ترقدس بمقدار الراءتهك واسهرماعك  ،وأظهرص أن ت اوضهها بمداومهة  ،وإن كانهت
يداا مشأقلرين فصلي بذهنك  ،فإن ظن المأبققة صلت  ،فش راها كانرا ترحركان فق  ،وأما ص تِها
فدالت في مسامع الرا الصباؤوت  ،ألن أعباها س الها .
فلهذا إن كانت يداا مشأقلرين  ،ف ت ُل بذهنك  ،فإن الل يسرمع من الساكرين .
وإن كنت ال تعرف أن تقرأ  ،ف ذهب إلى ظيه تسمع وتنر ع وا ما  ،ف ن الد كرهب  :إذا رأيهت إنسهانا
فقيها فاولج ( أسرع ) إلي  ،ولرسح الدماا ور ( ُسلَد ) أبقاا منزل .
وهذا يها أاهي ي همه ال الهذين يعرفهقن أن يقهرءوا فقه بهل والهذين ال يعرفهقن معهاني األالهقال الرهي
يقرءونَها .
أظههذر أيههها العابههد أن ترههقانى فههي المقهبههة الرههي ُمنحرههها مههن المسههيك  ،لكههن أظههرص وأقلههب كيههف
ترضههي  ،وتنههال تبقيههب القديسههين  ،فقههد كرههب  :مأبققههقن الههذين ي حصههقن شههقاهده ويربعقن ه بكههل
اللقبِهد.
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وأظذر أن يقبعك العدو إذا عزمت أن تقرأ  ،إذ يجلب عليك الضجر ويلقيك في تألبات يسحب بِهها
ذهنك إلى كل جهة ويققل لك  :أعمل هذا األمر ما وام عمل يسيرا د أالرأ ب اهرمام .
فيبردئ ي بر لك هذه  ،ويمنحك نشاقا في عمل اليد ليشهألك بِهها  ،ويعقالهك عهن أن تقهرأ وتنر هع ،
ألن إذا رأف أاا يداوم القراءة وينر ع بِهذه الحجج وأكار منها يجرهد أن يعيق  ،فه تهذعن له  ،وصهر
كا يل الذي يعبش ويشرال أن يج إلى عيقن الميهاه أي الكرهب اإللهيهة لرشهرا منهها وتبهرو عبشهك
الملرهب فيك با الم .
َّ
والتركن أن أصف لك المن عة الصها رة مهن القهراءة  ،فكمها اللهت  :إذا منحهك الله أن تعهرف منهها
كلمههة ال تُهمله ها تعبههر عنههك  ،بههل أتلقههها ورسهها ،وأكربههها فههي اللبههك  ،وأظ ظههها فههي ظاسههة ذكههرا غيههر
ممحقة.
فقد كرب  " :أني أتلق ظققالك "  .وأيضا  " :اب ت في اللبي أالقالك لكي ال أاب إليك " .وأيضها :
"بماذا يققم الشاا سبل ؟ بح ظ أالقالك".
أرأيت أيها األخ أن بركرار أالقال الرا يقه َّقم قريه اإلنسهان  ،ألن مهن ذا يرهذكر أالهقال الهرا فه
يرققم  ،اللهد إال إن كان غير م ربهر وشهقي  ،فماهل ههذا ال يهذكر بالجملهة بهل والهذف يشهعر أنه يهذكره
ينساه .
ولمال هذا يقهقل الله  " :لهد تُحهد بحقهقالي وت اهذ ب مهك مياهاالي "  .ويه مر أن ينهزع منه الشهىء
الذي يظن ل  ،فماذا يظن في مال ؟ يظن أن ل أمانة ألن يدعى مسيحيا  ،وب فعاله يجحهد ذلهك  ،فههق
أشر من الكافر .
فلذلك ي مر أن ينرزع ما ل من الروح القدس  ،الذي أاهذه فهي يهقم االفرهداء  ،فيصهير ذلهك اإلنسهان
بمنزلة جرة نبيذ  ،ترشك رشحا كايرا  ،وبرشحها تضيع النبيذ .
فكافة الذين يبصرونَها وال يعرفقن األمر الصا ر  ،يظنقن أنَها مملهقءة  ،فهإذا فرشهت ظينئهذ يظههر
للجماعة أنَها مقضقعة فارغة .
هكههذا ذلههك اإلنسههان إذا أاربههر فههي يههقم الدينقنههة المهههقل  ،وصههقوف مص ه را ظينئ ه لذ تصههير أمههقره
اهرة للكهل  ،ونظيهره الهذين فهي ذلهك اليهقم يققلهقن للملهك  :أيهها الهرا ألهيف باسهمك تنب نها وباسهمك
صنعنا القات كايرة  .فيجيب الملك ويققل لهد  :ظقا أالقل لكد لست أعرفكد .
أرأيت أيها األخ أن مال هذا ليف بالجملة شيئا  ،فرذكر أنت إذا األالقال الري سمعرها والقم قريقهك،
أظذر أن تدع النسيان أن ينحدر في ب ها من اللبك  ،أظهذر أن ترهرا البيهر ال بيهه ينهزل في كهل زرع
ابن الل  ،فإن هق الال  :أن البذار هق الققل الذي سمعرمقه .
أاهف الهقل الرعلهيد فهي صهميد اللبهك ليامهر لله
أاف البهذار فهي ببهقن األرض لكهي مها يامهر  ،أي
ِ
ِ
بالرققف  ،فإذا الرأت أالرأ باهرمام وتعب  ،وأعبر في ال صهل بابهات كايهر ،وال تسهر فهي تقليهب الهقرل
فق  ،فإن كانت الحاجة ماسة ف تعجز أن تكرر ال صل مرتين و ة ومرارا كايرة لر هد القت .
وإذا عزمت أن تجلف لرقرأ  ،ف قلب أوال إلى الل الا  :يا ربي يسقع المسيك أفهرك مسهامع اللبهي
ونا ري ألسمع أالقالك وأفهمها  ،ف صنع مشيئرك  ،ف نني ساكن في األرض  ،ف تكرد عني وصاياا.
أكشف ظجاا عيني  ،ف ت مل عجا بك من شريعرك  ،ألنني عليك أتقكل يا إلهي أن تض اللبي  .نعد يا
أاي أقلب إليك أن تبرهل إلى الل كل ظين هكذا  ،لكي ما يض عقلك  ،ويقضك لك القة أالقال .
فههإن كايههرين ضههلقا إذ و قههقا بههذهنهد  ،وزعمههقا أنَهههد ظكمههاء فحمقههقا  ،وإذ لههد ير بنههقا وي همههقا
المكرقبات تكروسقا في الرجديف وهلكقا .
وإن وجدت في كل الراءتك كلمة مسرعجد فهمها  ،ف ظذر أن يعلمك ال بيه أن تققل في ذاتهك لهيف
هكذا المعني كما يذكر هذا الققل  ،ألن كيف يمكن أن يكقن هكذا أو نظيره .
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لكن إن كنت ت من بالل فصدل أالقال  ،والل لل بيه  :أنصرف ورا ي يا شيبان فإنني اعرف أن
كلمات الل كلمات قاهرة فضة محماة مصه اة سهبعة أضهعاف  ،ولهيف فيهها شه صهعب وال معهق ،
لكنها كلها اهرة للذين ي قهقن  ،ومسرقيمة لذوي العلد .
وأنا إذ ال فهد لي لست اعرفهها  ،أنها اعهرف أنَهها مكرقبهة بمعنهى روظهاني ألن الرسهقل يقهقل  :إن
النامقس روظاني .
د بعد هذا ارفع قرفك إلى السهماء والهل  :يهارا أنها أصهدل أالقالهك وال أالاومهها بهل أنهي أرتضهي
به القال روظههك القهدوس  ،أنههت يهارا الصههني ألجهد نعمههة أمامهك  ،أنهها لسهت ألههرمف شهيئا آاههر إال أن
أالص فق وأنال رظمرك أيها المرحنن  .ألن لك الملك والمجد والعز واالالردار إلى الدهقر  .آمين .
هرن السههكقت أيههها األخ بمهها أن ه سههقر ظصههين  ،ألن ه يجعلههك أعلههى مههن ا الم  .ف نههت تقصههد فههي
أاله ِ
الرن السهكقت بم افهة الله  ،فه تصهل إليهك كافهة نبهل
االسرع ء  ،وا الم تروم إظدارا إلى أس ل  ،فه ِ
العدو وال تضرا .
الصمت المقررن بمش يئة الل هق مركبة نارية مهن أالرناهها يصهعد إلهى السهماء  ،ويقنعهك بهذلك إيليها
النبي كيف أظب السكقت وتققف الل فصعد إلى السماء  .يا للسكقت نجاح ال ُعبَّهاو  ،يها للسهكقت السُهلَّد
السماوي  ،السكقت قري ملك السماء  ،السكقت أم الر شع  ،السكقت مسبب الرقبة  ،السكقت مهرآة
ترف ال بايا  ،مقضك لإلنسان ذنقب  ،سبيل الدمقع  ،والد القواعة  ،مسكن للرقاضع .
يجيههب اإلنسههان إلههى الررتيههب الس ه مي  ،مقرههرن بم افههة الل ه  ،منيههر الههذهن ،جاسههقس األفكههار ،
ومحرسب اإلفراز  ،والد كل اير  ،تققيد الصقم  ،ومعقل هيام الببن  ،مسبب الماابرة على الص ة
والقراءة ،سكقن األفكار ،وميناء صاظي  ،جاعل الن ف ب اهرمام .
نير صهالك ووالهر ا يهف ينهيك ويحمهل مهن يحمله  ،سهرور الهن ف والقلهب  ،لجهام العينهين والسهمع
واللسان .
يا لك من سهكقن مهبأ العربهدة وعهدو القالاظهة  ،أم القواعهة سهجن ا الم  ،مه ازر كهل فضهيلة ،
مسهبب هجهر االالرنهاء  ،ظقههل المسهيك المامهر األ مههار الصهالحة  ،مقرهرن ب شههية الله  ،سهقر وظصههن
للمريدين أن يجاهدوا من أجل ملك السماوات .
أالرن يا أاي هذا الحر الن يف كما االرنر مريد ولن ينرزع منها .
نعد ِ
أرأيت أيها األخ ما الدر السكقت  ،وكيهف الهرا يمهدح مهن أالرنهاه  ،أالرنيه فررهنعد بربهك جالسها عنهد
رجلي ملرصقا ب وظده والل بدالة  :لصقت ن سي وراءا وإياي عضدت يمينك  ،مهن أجهل ههذا تمرله
ن سي ك نَها ممرلئة من شحد ووسد .
أالرن هذا السكقت فإن أظلهى مهن العسهل  ،ألن ابهزا وملحها فهي سهكقت أفضهل مهن تنضهديد ألهقان
ِ
األغذية ال اارة بِهد وظزن .
ي يا معشر المرعقبين و قيلي األظمال وأنا أريحكد .
أسمع القا ل  :تعالقا إل َّ
فالرا يشاء أن يريحكد من الهمقم والأضب واألتعاا  ،وغمقم ههذا الهدهر  ،يشهاء أن تكهقن به
هههد مههن عمههل لههبن مصههر  ،يريههد أن يههدالك البريههة أي السههكقت  ،ليضه سههبلك بعمههقو السههحاا لكههي
يبعمك المن أي ابز السكقت وعدم الهد ،ويقر ك األرض الصالحة أعني أورشليد الري في الع .
أالهرن لررهنعد ببهرل شهقاهد الله كمهن يرهنعد بكافهة الأنهى  ،أالرنيه
نعد يا ظبيبي ظب السكقت وإيهاه
ِ
بم افة الل فيكقن إل الس مة معك .
ألن ب يلي المجد والعز ا ن وإلى آباو الدهقر  .آمين .
أقلههب إلههيكد أ يههها اإلاههقة المحبقبههقن مههن الله  ،أن تحرصههقا كههل يههقم  ،وترههذكروا هههذه الرعههاليد ،
مرذكري األمانة الرجاء المحبة الرقاضع .
اارمقا كل ظين الصلقات وته وة الكرهب اإللهيهة بالسهكقت  ،ألن ههذه ال ضها ل إذا كانهت ظاضهرة
عندكد وذا دة فيكد ف تكقنقا في معرفة ربنا يسقع المسيك ببالين وال غير مامرين .
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والعابد الذي لد يقرني هذه بل يرقانى في ا ص هق أعمى شحاذ الد أشرمل نسيان اباياه القديمة ،
وصك علية المال أن كالكلب الراجع إلى اليئ  ،كال نزير الذي يسرحد ويرمرغ في ظم ت .
فإن الذين هربقا من أوناس العالد بمعرفة ربنا يسقع المسيك ويلر قن بِهها ويلر رهقن انيها وينألبهقن
فقد صارت أواارهد أشر من أوا لهد  ،ولقد كان أفضل لههد أال يعرفهقا قريه الحه  ،أوفه لههد مهن
أنَهد بعد ما عرفقا عاووا إلى ورا هد .
فمنههذ ا ن يهها أظبههاء المسههيك وجنههده المصههب ين ؛ لنرنههاول األسههلحة مههن الرعههاليد المقههدم ذكرههها ،
ونح ظ ها في اللبنها  ،لنسهربيع أن نجاههد الجههاو الن هيف  ،ونبه كافهة الهقة العهدو  ،وننجهى مهن السه
المقافي الذي يحل ب بناء المعصية  ،ونجد رظمة ونعمة في ذلك اليقم المرههقا أمهام القاضهي العهاول
المجازي كل أظد نظير أعمال  .الذي ب وظده يلي المجد .إلى آباو الدهقر  .آمين .
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