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والعشرون السابعة المقالة
 
  

 في التوبة

 

أنصرف من هنا وأجلس  مس  : الجالسون في طاعة أب روحاني يخطر لهم العدو أفكاراً قائالً 

فسنن تنسا ا ا ل للثسذ هسألف ا فكسار يفسارة ا وسو  ب و ن أدصسر العسدو أن فكسر ا ل . ذاتك فتفلح أكثر 

ثم  ذا جل  ا ل مد  ما في البريسة يخطسر لسه . ة الداولية أدوذ  لي البري: مستفيق قليالً يخطر له قائالً 

فكر الضجر وطوا اللد  وضيقة الحوائج وقلتها وضعف الشيخووة وتعس  البريسة فسنن قسدر العسدو أن 

يزعج ا ل يسحبه منها ويأتي ده  لي قرب ضيعة أو مدينة وحينئأل ينشئ له أفكار الزنا فيلتن  ا ل أن 

وا من الضياع فنذا أدصر العدو قصد ا ل يخيذ دألهنه الحركات ويحتاا عليسة يدوذ  لي اللدينة أو يدن

فلن ذلك أنه يغري امرأ  أن تأتيه وهو جال  في قاليتسه تقسرع دادسه دحجسة أنهسا تائهسة أو كأنهسا جسا ت 

تستعطي صدقة أو دحجة أنها تطل   نساناً تعرفه ب فنذا فتح ا ل داده وأدصر اللرأ  واقفة لسدي قاليتسه 

يا سيدي اللعلم أين يسكن فسالن   و ذ قسد مساا النهسار أعلسذ محبسة واقبلنسي هسألف الليلسة : قوا له اللرأ  ت

 نسسي ضسسالة عسسن الطريسسق وأوشسسي أن تسسأكلني الوحسسو  ب وردلسسا تحضسسر اللسسرأ  معهسسا امسسرأ  مخادعسسة 

! من فكرين  فحينئأل يقاتذ هألا. أورى وال يبعد أن تحلال مأكوالت وحوائج ترومان دِها أن تخدع ا ل 

فيخاف أن يسقط من الوصية كلن ال تحنن له ب أو يصن  الخير فيقتنص ده ولسئال نسسه  اللقساا نقسوا 

للساذا أذللتنسسي   :  ذا غلس  ا ل مسن الشسسهو  وراد دعسد  كلسساا ايثسم أن يبعسدها ويصسسرفها تجاودسه قائلسسة 

من اآلن أن ينكتم ا مسر    لي أين أذه    كيف أظهر لوجه والدي   هذ يلكن . اتصرفني من عندك 

فحينئسأل يبتسد  . أعرف حقاً أنني ال أدتعد منك دذ أجل  معسك فسي قاليتسك لتعسولني مسن حيسئ مسا  سئ  

فنذ قد عرف  ذلك أيها ا ل ُصْن نفسك فننك . ا ل ينتح  علي ذاته نادماً علي أنه فتح لها داب قاليته 

فسنذ قسد . أنهسا دللسئ  سفتيها صسرعته :    نه قيذ  ن وقع  في وهقها ال تستطي  أن تنجو منها  ال دتع

تقدم  وعرف  ما هي أواور الخطيئة وما تسب  للألين يستعللونَها فيلا دعد ب فأهرب من لأل  ا لم فنن 

أثلارها أثلار الخزي ب فقبذ اللأل   سهو  ودعسد اللسأل  حسزن ب كسرر االفتكسار فسي أن اللسأل  يعقبهسا الحسزن 

ي عقلك الخزي من الناس دذ ا ولي واف اللـه ب أطسرد الشسيطان اللريسد أتخأل ف. وأهرب من الخطيئة 

أن يخدعك ويسرة أتعادك لتبقي غير حزين  ن العارف القلوب قد عرف انك لي  من أجسذ وبسئ أو 

مق  للناس تدف  اللرأ  دذ لسئال يصسن  دسك الخيسر الشسر ب فسنن قساا أحسد أن ضسيافة الغردسا  حسسنة فأنسا 

رجسذ اللحس  للضسيافة أن يضساهي السألي يصسفي الفضسة فسي البودقسة فسالنقي يأوسألف أطادقه لكسن سسبيذ ال

لنفسه ويعرض عن النفاية ب ا مر الألي معناف أحفظ الوصية وأهسرب مسن الخطيئسة كلسا تَهسرب مسن فسم 

تسيقظ فسي حسداثتك فسنن توانيس  فتوجسد . ال تزني : قاا . كن  غريباً فآويتلوني : الحية ب  ن الألي قاا 

لسسمالد ووادمهسسا مسسن  سسبيبتك  لسسي  سسيخووتك  ن مسسن غسسرة فسسي اللجسسة و ن تسسيقظ وجاهسسد لكسسن متعبسسداً 

نَهضات ا مواج تقسوي عليسه ب فأمسا مسن يغسرة فسي اللينسا  فسأللك مصسفر مسن االعتسألار ب دونيتسه أهلسك 

سسسفينة سسسيدف ب أنسس  أيهسسا ا ل فسسي اللينسسا  حاصسسذ أحسسألر علسسي نفسسسك فلهسسألا ال يوافقنسسا أن نتصسسرف فسسي 

 ن أحوجتك ضرور  لتلضي  لي قرية فال تحدث امرأ  فننِها كاللغناطي  تجألب نفسسك ب فُسْق الضياع 

 ذاً فنن السقطة ليس  موضوعة دعيداً ب جاهد دتورعك ودخشية اللـه دن ا  اللحبة  ن عدد االسستحيا  

دنفسك دذ أد الزنا ب  ن أدصرتك مائالً نحوها تجألدك وتسقطك أ ر سقطة ب و ن كن  متورعاً فال تثق 
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 ن النسسا  تبسر ن : قساا دعسا القديسسين . تيقظ لكي ال دحجة الخشوع والتبريك تروي ذهنك دكللاتِها 

هسا أنسا أرسسلكم كخسراف دسين ذئساب فصسيروا عقسال  : كللات تحركن دِها ا لم ب لكن كلا قاا اللخلص 

نوا مسا هسي مشسيئة اللسـه ال تصيروا سفها  دذ أفط: والرسوا يوصي قائالً . كالحيات وودعا  كالحلاد 

فأعرف  ذاً أيها الحبي  مستيقناً  نك  ن كن  كالأله  النقسي . وال تسكروا دالخلر الألي فية نَهم الشهو  

في العالم وللا جئ   لسي العبساد  توانيس  ورقسدت فسال تتباطسأ أن تصسير كالرصساك ب و ن كنس  جئس  

دن  فيسك أو وسسأ أو  سئ ملسا يلاثسذ هسألف ب هسألا   ليها محباً للرب حقاً فال تتباطأ أن تصير كاللؤلؤ  ال

أؤثر أن أعرفك  ياف أن من يستعلذ الخطيئة قتاله أكثر من غيرف  ن من يطسر  حلسأ  فسي موضس  مسا 

يكثر نتانته هكألا من ال يلسك نلو ا لم ب وأعرف  نك  ن توانيك في ذاتك فسستندد أويسراً فسنن الرسسوا 

رب كيف يرضي الرب ب ومن قد تزوج يهستم دسأمور العسالم كيسف من ال  وجة له يهتم دأمور ال: يقوا 

فأن  أيها العادد لَِم تختار اهتلاد العالم وكيف تسزعم أنسك ترضسي السرب ب قسد وصسي  . يرضي امرأته 

مثسذ : ذاتك من أجذ ملكوت السلوات و ن لم تلسك فستغتم أويراً علي ضروب  تي كلسا يَُعلسم القائسذ 

اللتزوج قد ترك تقسويم الفضسيلة وتشساغذ دلنزلسة وامرأتسه وترديسة أوالدف  هؤال  لهم حزن دالجسد  ن

وغير اللتزوج يهتم دأمور الرب كيف يرضي الرب فنذ قد وصسي  ذاتسك مسن أجسذ ملكسوت السسلوات 

فتكلسف أن " ا صسلح أال تنسألر أولسي مسن أن تنسألر وال تفسي " فأثب  منأل اآلن في هألا الحد  نه قد كت  

نقيسة وذهنسك كلينسا  صساحي مللسو  سسكوناً ورجسا  الخيسرات العتيسد  يسسلن قسوى تلسك فتجد أفكسارك 

 . نفسك كلا من  حم ودسم 

أطل   ليك أن ال تفسسد دنسوع آوسر هيكسذ اللسـه ب وال تحسزن رو  اللسـه السساكن فيسك ب وال تغسم 

نا أسنانَهم اللالئكة اللأمورين أن يحفظوك نهاراً وليالً الألين يطردون الشياطين عنا حين يصرون علي

صسريراً ال يُسرى لسسئال يثلبونسا فسسي يسود الدينونسسة فنسسقط فسي أنقسسالب السسدوميين  نسسه  ن كانس  الحيطسسان 

تكتنفنا والسقف يغطينا والباب مغلق علينسا والظللسة مشستللة لكسن فلنخطسر دأذهاننسا أن الفاصسذ الظللسة 

افقهوا أيها السسفها  فسي الشسع  : ذ من النور ال يكتم عنه  ئ من أمورنا وليحقق هألا عندك النبي القائ

واللسائقون ب اعقلسسوا وقتسساً مسسا أَمسسن نََصسسَ  ا ذن ال يسسل  ب أو السسألي جبسسذ ا عسسين ال يتأمسسذ ب السسألي أدب 

أرأي  أيهسا الحبيس  أن اللسـه . ا مم ال يودأ اللفيد اينسان عللاً ب الرب يعرف أفكار الناس أنَها داطلة 

ستكون لسك تودسة فلسأللك تلتس  دلسا :  ن أوطر لك العدو قائالً . وأفكارهم ال يعاين أعلاا الناس فقط دذ 

:  ذ الرسسوا يقسوا . ما الحاجة أيها اللحاا أن أنقسا ديتساً مبنيساً دنساً  حسسناً وأدنسي أيضساً : فقذ . تؤثر 

 . فحيئ تكون التقوى من البين أنه ال يوجد وال لأل  واحد  عاللية . أعللوا صالحكم دخشية ورعد  

: ثادر أيها ا ل الحبي  علسي والصسك و ذا جلسس  فسي السسكوت فسأجل  أفكسارك وقسذ لسألاتك ف

الزمان صانعاً  هوات الجسد وأمياله فلاذا انتفع    مساذا ردحس    هسذ أيها اينسان لك مثذ مدى هألا 

 دت علي قامتك  راعاً واحداً   أصرت سليناً   فلا وزن  لألاتك  يئاً آور سوى طعساد السدود ب و ذا 

استفدت الكنز في السلوات وأ بع  ذاتك ويرات وصرت هكألا دال وشية فلا الفائد  من وروجك من 

 . العالم 

ا نفسي  نِك أفضي   لي مثسذ هسألف السسير  هسا أووتسِك اللتقسوا اللسـه قسد تزينسوا دالفضسائذ ويلك ي

دالحقيقة وأنا أذه   لي الظللة ب دالغدو  أتندد علي ا فعاا التي عللتها وفسي الليلسة اللقبلسة أكلسذ أ سر 

ب لَِم تتوانين لَِم تتهاونينفِ  منها ب َوهََ  لي الرب حيا  وعافية وأنا أُسخط دِهلا علداً الألي ولقني ب يا ن

يسسا نفسسِ  اعرفسسي ضسسعفك حتسسي متسسي تقسساومين مسسن ولقسسِك وتناصسسبين أوامسسرف ب أيهسسا اللحسساا الخبيسسئ قسسد 

أعلسذ : جعلتني عاراً لللالئكة والناس  ني صرت مطيعساً مشسورتك النفاقيسة  نسك أوطسرت لسي قسائالً 

هو ذلك الصغير قد صار لي هو  وال وها .  هوتك مر  واحد  وال تصنعها أيضاً وال تعرف وطيئتك 

يلكنني أن أناص  دن ا   هواتك الخبيثسة اللتلونسه ب  ن اللسا  وجسد ثقبساً صسغيراً فصسن  هسو  عظيلسة 

واضسسحة للكسسذ ب  ن عسساد  الخطايسسا تقسسود الواقسس   لسسي أ سسر حسساا  نسسك أظللسس  ذهنسسي دا فكسسار الدنسسسة 

لعسسدو أوقفنسي مجسسرداً مسسن قبسسذ نسسا الشسسقي  ن اوكردسستني  لسسي حسس  الخطيئسة ب للسسن أقسسوا ليبكسسي علسي  أ
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ب فأنظر  لي التوكذ علي اللـه وال أيأس من والصي  نه جزيذ التحنن وفسائق الصسال  ب ومساذا ونيتي

أقوا للعدو الطاغي  نه حذ مسكي من أجذ مرض معدتي وجعلني غريباً من السسهر فسي الصسلوات ب 

ف دموعي ب غلظ قلبي ب فصلني من الطاعسة التسي غرس في  محبة الفضة دسب   يخووة طويلة ب جف

 . داللسيح وجعلني غير مطي  ودطاالً ب وصيرني حسوداً ومغتاداً 

السارية التي في عيني لم يسلح لي أن أدصرها ب وقألا  أوسي يقدمسه أمساد عينسي ب يشسير علسي  

ن متكبسسراً وغضسسوداً أن أكسستم أفكسسار قلبسسي و ذا سسسقط أوسسي فسسي هفسسو  يجعلنسسي أَهسسأل فيهسسا ب عللنسسي أن أكسسو

وسخوطاً ب وجعلني  رهاً وسكيراً ومحبساً للسأل  ب وسسارات نفسسي جعلهسا عنسدي مثسذ فوائسد ب صسيرني 

ا متألمراً وعاجزاً ومهألاراً ب جعلني رد  العاد   ب عللني أن أتنزف في القرا   والترتيذ وأصسلي ومشار ً

 . وال أعرف ما أقوا 

من قود يتقون الرب فكن  أوالف وعظستهم الصسالحة يسبيني مراراً كثير  وال أعلم ب وعظ  

يكفيك أيها اللحاا مثذ هألا الهالك ب هللسي يسا نفسسي منسأل . وأقبذ كا سنة أقوالهم ب  ذا انتفع  أغض  

اآلن  لي ذاتك ب علي من تعتلدين  ذ تلبثين مغضبة من ولقِك  لي متي تتصرفين في هألف الشسرور ب ال 

 . يبتعد منِك فتدفعين  لي أيدي أعدائك تنكري نعلة من يسترك لكي ال 

يا نفسي اهردي من اللحاا ومن أعلاله فننه ماق  الناس وقاتذ اينسان منأل القديم ب  ن قرد  

 ليه ال يشفق عليك من الهسالك ب أكرهسي الخبيسئ والتصسقي دايلسه اللتعطسف علسي البشسر ب أسستحي يسا 

فال تيأسي من ذاتك ب  ن اللجاهسد مسراراً كثيسر  نفسي منأل اآلن وأقبلي  لي طريق الخالك ب جرحِ  

يخر واقعاً وأويراً يستوضح مكلالً ب سقطِ  أنهضي ب تشجعي وقولي اآلن ددأت وال تلبثي فسي الهفسو  

لكي ال تدفعي كالجثة طعاماً لطيور السلا  والوحو  ب أركعي لللسك اللجسد معترفسة دخطايساِك فسنن لسه 

ن يدولوا  لي الللك ا رضسي يُلنعسون مسن البسوادين وتسدفعهم الجنسود كثر  رأفات جزيلة ب فاللريدون أ

فأنِ   ذا أثرِت أن تدولي  لي ملك الكذ فال يسبق  لي . والخداد ويقدمون هدايا للرؤسا  لينالوا مرادهم 

وهلك  سئ مسن هسألف ب ال تطلبسي هديسة  ن لسي  أحسد يأوسألها ولسي  مسن يلنس   ن الللسك يوجسد للحسين 

 . بالً  نه غير حقود ومح  للناس وغافر وطايا الراجعين مستعداً ومستق

فتقدد دال ريا  وال دقل  ضعيف دذ تقدد  ليه دضلير نقي  نسه قبسذ أن تستكلم كللسة صسغير  أو 

عظيلة عرف ا  يا  التي عزم  أن تقولها لسه ب وقبسذ أن تفستح فلسك تقسدد وعسرف أفكسار قلبسك ب فسال 

طبي  جافياً دذ متوج  راِث ليشفي دكللة ب قاا فصار وصدة هألا مسن تنقسم وال تكتم ا لم فنن لي  ال

ففسي الحساا صسار . لك أقوا أْنهسا وأحلسذ سسريرك وأذهس   لسي منزلسك : ا مور نفسها ب قاا لللقعد 

. فللوق  نقي من درصة. أ ا  فتطهر : قاا لألدرك . اينسان معافي وحلذ سرير  ومضي متخطراً 

ولكسي ال نقسوا اللعجسزات واحسد  فواحسد  فنسسه  القسوا ب  ن . د أردعسة أيساد أقاد العا ر من اللوت دع

: أعلاا اللـه ال تحصي ب  ن التي دل  قدميسه دسدموعها ومسسحتهلا دشسعرها دكللسة حسذ وطاياهسا قسائالً 

ثقي يا دن   مانك ولصك  نه عين ال تنقص نادعة للناس أ فية فال تتقسم  ذاً  نه ال يطرحك دذ يريسد 

 ن كنتم أنتم ا  رار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا صالحة فكم أولي : لص ب وهو الألي قاا أن تخ

 . دأديكم الألي في السلوات أن يعطي الخيرات للألين يسألونه ويستسلحونه 

أيهسا السرب  لهسي الللسسك الكسذ قسد : تقدد  ذاً  لي أب الرافسات معترفساً دخطايساك دعبسرات قسائالً 

وقسدامك ولسس  مسستحقاً أن أدعسي ادنسك ب وال أن أتفسرس وأدصسر علسو السسلا  مسن أوطأت في السلا  

كثر  آثامي وال أن أسلي اسلك اللجيد دشفتي الخاطئتين ب  نني جعل  ذاتي غير مستحق للسلاِ  وال 

أسسألك يسارب وأتضسرع أال تطرحنسي مسن وجهسك وال تبعسد . لألرض  ني أسخطك أيها ايلسه الصسالح 

 ن لوال يدك سترتني كن  هلك  وصرت كغبار قداد الريح وكلن لسم يظهسر ألبتسة فسي عني لئال أهلك 

هألا العالم  نني منأل ترك  طريقك لم يلقيني يود صالح  ن اليود الألاه  في الخطايا اللظنون صالحاً 

أَمر من سائر ا  سيا  اللسر  ب فلنسأل اآلن أترجسي نعلتسك أن تعيننسي وتؤيسدني  ذا اهتللس  دخالصسي ب 

العدا ب أسسك  علسي  كثسر  رأفاتسك كلسا سسكبتها علسي  فاآلن أسجد طالباً عضدني أنا الضاا عن طريق
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االدن الشاطر فننني قد أوألي  سيرتي ب دددت ثرو  نعلتك ب ارحلني وال تحقسد علسي سسيرتي الطالحسة 

فعضسسدته كلسا لسسم تحقسسد علسسي الزانيسسة وال علسسي العشسسار ب تسسرأَف علسي  كسساللص  نسسه كسسان آيسس  مسسن الكسسذ 

 .وجعلته ساكناً في فردوس النعيم 

أقبذ تودتي أنا العبد البطاا فننني آيس  من الكذ  نك أن  يارب ما جئ  لتدعو صسديقين دسذ   

وطا   لي التودة  نه آي  مني الكذ ب صلي أيها الحبي  وأعترف وليساعد الصال  واالعتراف العلذ 

أيها اينسان عظيم أمانتك ليكن لك كلا تريد وايله نفسه لكي ما تقود صالتك كبخور قداد اللـه وتسل  

مر د الضالين ومقود الساقطين يلنحنا أن نكلذ سير  غير مألمومسة ويقيلنسا القاضسي العسادا فسي ذلسك 

  .آمــين.  اليود عن يلينه 
 


