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والعشرون الثامنة المقالة
 
  

 في فريضة البتولية والزيجة وفي المحبة

   

أريد أن كافة الناس يكونون مثلي لكن كل أحد له موهبة منن اللن ه حاحند : أسمع الرسول قائالً 

: فمن الواضح أنه يعني أهل العالم حالزهاد في العالم فجعل بينهم فرقاً فاصالً قنائالً . هكذا حآخر هكذا 

حاحد موهبة من الل ه حاحد هكذا حآخر هكذا ، فلم يمنع العلمانيين أن يتزحجوا بالسنة ، حلنم يطعنع لكل 

منن : ألننه ينرمر أهنل العنالم قنائال . كل حاحد له موهبنة منن اللن ه :  الزهاد في العالم عن النسك إذ قال 

حالمضاجعة غينر دنسنة ،  حأيضاً التزحج كريم علي سائر األحوال. أجل الزنا فليتخذ كل حاحد امرأته 

كنل منن يجاهند : فالزناة حالفسنطة اللن ه يندينهم ، حالزهناد فني العنالم أفتنرل لهنم النسنك حالًمينة قنائالً 

فطد نصب جهادين فرنت في أي موكب ترتبت حما هي العالمة التي تلبسها ، . يضبط نفسه في كل شئ 

أيهنا : ععي عنهنا الجنوا، ، ألن النر، يطنول حما هي المواثيق حالعهود التي عاهدت الل ه بِها فإنك ست

 . العبد الخبيث من فمك أدينك 

حكما تطدمنا فطلنا أنه قد أمر أهل العالم أن يتزحجوا بمطتضى الشريعة حفرل علي الزهاد في 

العالم أن ينسكوا ، حإال فلو كان بطوله أن التزحج أفضل من التًرق أمنر الكنل لمنا كنان أحند يطنو  هنذ  

 إيليننا التسننبيتي حال إليشننع حال يوحنننا ، حجماعننة الننذين أخصننوا ذاتتهننم مننن أجننل ملكننوت الفضننيلة حال

 . السموات ، حالرسول لو لم ينظر ععية الجزاء لما قمع نفسه 

فال ترتري أن تطول كما يًتج قو  أن أحلئك كانوا قديسين حأنا خاطئ ، ألنتهنم إنمنا صنارحا قديسنين     

أليس كانوا فني أجسناد   . حبر ، فماذا تطول أن الصديطين كانوا بال أجساد كونتهم سلكوا بسيرتِهم بعدل 

إن كنننا نسننير بالجسنند فلسنننا حسننب الجسنند نًننار، ألن أسننلًة مًاربتنننا ليسننت : قننائالً  أسننمع الرسننول

جسدية بل قادرة بالل ه علي هد  حصون فمن الواضح أن أحلئك قد قوتلوا بما أنتهنم كنانوا البسني جسند 

ثم يطتادنا . أقمع جسدي حأستعبد  حتى ال أكون أكرز آلخرين حأكون أنا منفياً : فلذلك يطول حجاهدحا ، 

فلننصننت نًننن يننا أخننوتي لننئال . صننيرحا متشننبهين بنني كمننا تشننبهت أنننا بالمسننيح : إلنني الفضننيلة بطولننه 

 .باختيارنا نكمل شهوتنا حنجعل الوصية الرسولية غير عارفين قوة معناها 

أمنا بعند : ألخ قد سمعت أن التزحج خير من التلهب حلنم تسنمع منا يتلنو  قنائالً ماذا تطول أيها ا

فإن الزمان قصير كي يكون الذين لهم نساء كرن ليس لهم ، حالباكون كرنتهم ال يبكنون ، حالمسنرحرحن 

ألنه  كرنتهم ال يسرحن ، حالذين يبتاعون كرنتهم ال يملكون ، حالذين يستعملون العالم كرنتهم ال يستعملونه

 . سيعبر شكل العالم 

ال تتننوانى : فلنذلك أيهننا األخ ال ت ندر بمننن أععنال هننذ  النعمننة حال تخالفنة قننائالً لنك بالرسننول 

بالموهبة التي فيك التي أععيتها بنبوة بوضع أيدي ذحي الرتبنة الطسيسنية لكني ال تجعنل ذاتنك عاصنياً 

ي أيضاً اآلال  التي نطضتها لكن أحِف للر، نزحرل ألنه قد كتب األصلح أال تنذر أحفق من مخالفاً فتبن

أن تنذر حال تطضي ، أجتهد أن تكمل سنعيك بموجنب الشنريعة لتكنون لنك دالنة حتطنول منع الرسنول قند 

جاهدت الجهاد الًسن قد أكملت السعي قد حفظت اإليمنان حأعند لني مننذ اآلن إكلينل العندل حلنيس لني 

 . حدي بل حلجماعة الذين أحبوا ظهورة له المجد ح
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أيهنا الًبيننب إن أتهلننت للعلننم حاإلفننراز حلموهبننة األشنفية فرحننذر أن تثننق بالموهبننة فتبطننى غيننر 

مثمر ، لئال تطول حينئذ ارحمني فتسمع مع ذحي اليسار لست أعرفكم ، ألننه كتنب لنيس كنل منن يطنول 

مل مشيئة أبي الذي في السموات فإن كثيرين يطولون لي يار، يار، يدخل ملكوت السموات بل من يع

لي فني ذلنك الينو  ينار، ينار، ألسننا باسنمك تنبرننا حباسنمك أخرجننا شنياطين حباسنمك صننعنا قنوات 

كثيرة ححينئذ اعترف لهم أننني لسنت أعنرفكم قنط انصنرفوا عنني ينا صنانعي اإلثنم ، لمناذا   ألنتهنم لنم 

أخنا  النذي يبصنر  فكينف يسنتعيع أن يًنب اللن ه النذي ال  يًفظوا المًبة كمنا كتنب ، إن منن ال يًنب

حأريكم أيضاً طريطاً آخر أفضل جداً إن كنتت أتكلم برلسنن النناس حالمالئكنة : يبصر  ، حالرسول يطول 

حليست فيَّ مًبة فطد صنرت نًاسناً يعنن أح صننجاً ينرن ، فنإن حوينت النبنوة حعرفنت األسنرار كلهنا 

 حتنننى أنطنننل الجبنننال منننن أماكنهنننا حال تكنننون لننني مًبنننة فلسنننت  حكافنننة العلنننم حإن كنننان لننني إيمنننان

شيئاً ، حإن أطعمت كافة ما أمتلكه حإن دفعت جسمي ألحرق حال تكنون لني مًبنة فلسنت أنتفنع شنيئاً ، 

المًبة ال تًسد ، ت ار حال تتفاخر ، حال تتشامخ ، حال تبت ي حطوقهنا ، حال ت تناظ ، حال تفكنر سنوءاً ، 

ح بالًق ، تًتمل كنل شنئ ، تلمنل كنل شنئ ، تصنبر علني كنل شنئ ، المًبنة ال حال تسر بالظلم ، تفر

 . فها قد سمعت أيها الًبيب قوة المًبة فرقتنيها في كل عمالك فتًتضن المديح من الل ه . تسطط ألبتة 

فرطلب إلنيكم ينا أحبنائي حأخنوتي أن تنذكرحني أننا العبند البعنال فني صنلواتكم المسنتجابة لنئال 

طلة حال تسبطني قدا  الطاضي في يو  ربنا يسوع المسيح ألنني ال أعرف في ذاتي شيئاً تصير أقوالي با

سوى انتظار دينونة حغيرة نار تركل المطاحمين لكن ليععيني الر، حإياكم أن ندخل إلني ملكنه برأفاتنه 

أبند اآلبندين  اآلن حكنل أحان حإلنىألن له  المجهم مهب ه يه  ال هالر والهروس القهم  .حيمنح مًبته لطلوبنا كلنا 

 .آمين
 


