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  الميمر الثانى والعشرون 

 ميمر على اللذة األنيسة التى تمتزج بمحبى هللا فى نظرهم لمجده

 للشيخ الروحانى

 

 كنت أهوى أن أكتب ولم أقدر

 ذهبت منى تلك الممجدة التى كانت

 فلتت منى تلك العالية التى كانت

 استترت منى تلك البهية التى كانت

 فلتت منى تلك التى كانت موجودة

 أستطع، تلك التى الكل ممتلئ منهاحكمت بحيل كثيرة أن أصورها فلم ولما ت

 هى ذاتها مأكوالً للمتنعمين بها وأعطت

 الخطوط لقوت أبناء شعبى فلم أدركأردت أن أزرعها ب

 موضع البرانى ال يوجد ما يشبههافى ال

 وفى ذلك الجوانى من يعلم

 إنه ال يوجد ما يشبهها فى عالمناف

 ين من يقدر أن يأتى بمثاليوفى عالم الروحان

..... 

..... 

 فإن أخليها يصعب علّى جداً .. رينوقفت بين األمقد 

ل تسمية، لذتها وإن أكتب عنها ما أطيق، ألنها باللذة ال تشبه، وبالدسم ال تقاس، نعيمها أرقى من ك

 أعلى من كل تفسير

 تحدث تغيراً عجيباً للمتنعم بها إنها

 ها تفوق قوته، ال يعلم ما هو فيهمعرفت وليس لـه معرفة فهمها ألن

 أن التنعم أعلى من معرفة المتنعمإنه عجب عظيم 

 وح يسجدون لـه، وبالهدوء يعملواوكما أن الساجدين لآلب بالر

 ى تنعمه الذى فيهم، فالهدوء قائمأيضاً علهكذا 

 منهم يخرج خارجاً عن بلدتهال يخلى واحداً 

 نزلك يا ابن األحرار لتجد ذخائركيت كوإذا كان األمر هكا فادخل إلى ب

 كنز الذى بهم هو الصمت فى عالمهمليس فى بلدة العبيد ذكرهم من أجل ال

 فإن عرسه مستعد داخلكادخل إلى عرس ابن الملك فى اثر خطاه ورث ملكوته، 

 دة ليست لك؟ فى بيتك يوجد ملكوتكلماذا أنت تطيش فى بل

 ى المزابلين الجالسين فلماذا تشحذ كسر الشحاذ

الدته، ومنه تستنشق امض وابصر فى أقنوم نفسك البن الملك لتكون تحمله فى حضنك مثل مريم و

 رائحة أعضائه

 كرسياً لكرامته كشبه يوسف النجارليعد عقلك 

 مثل يعقوب لحبيبه كوليقبله ضمير

 اخل يخطفوه واحد من واحد للذاتهمليكونوا بنى بيتك الد

 ن يتنسمن رائحته لتنعيمهنلواتى ككشبه بنات يوسف ال

 ذين كانوا يجتمعون ليفرحوا بنظرهولتكن جميع حركاتك تغلى بفرح مثل أقرباء يوسف ال

 يستحق رائحته ونظره المملوء لذة كل من يحمل الفتى المحبوب على ذراعيه كان
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 لصاحبه إال أن يغصب ويأخذه قهراً ليس من وقع فى يديه وأعطاه 

 رائحة رب الكل فى ثيابه حتى تبلىوانتشرت ليس من أخذه فى حضنه إال 

 من قبله بمحبة واحتمل البعد عنه ليس

حقاً سمعت كالم هذا الخبر كله الذى شرحناه من إنسان، وهو ذكر أنه سمعه من الحقيقى الذى أراه 

ميالده وكل تربيته، كما كان لمريم ويوسف، فال يشك إنسان لئال يموت، وال يتحكم بالجهل لئال يكون 

 تمرمروا جداً بكتابة هذا الكالم طعاماً للشياطين الذين قد

 أيها اإلنسان لموت الموت قاتلوك تنسم الحياة

، وتلك التى لم يحسن لها (تظهر)صورت لك هؤالء لعسى تلك التى تحبسها األحرف بهؤالء تحبس 

 جهة شعاعه للذى يهذ تنظربالهذيذ فى معطيها من ( بالكالم)أن تظهر بالسوا 

ن خدمتك مختلطة بذكره وليختلط فيك طعم تنعمه، صالتك تشخص بنظره لتغنى حركاتها من قوة تكو

 ك التى اختفت طوباها داخل كالمنالذته، ليكون عجبك به داخلك لتجد هناك تنعماً تل

 تنعمه عظيم( أظهر)لذى ذاقه أورا ليكون مأكلك إلهك كما أن داود أيضاً ا

 ع حالوته ليتغير وجهك بقوة محبتهال يتفرغ قلبك من همه ليكون فيه ينبو

 لذاته فى باطنك البتهاج بنى بيتكليمزج هو 

 تحزن فى طلبه فأنت تبتهج بوجوده إن كنت

 وريك حسنه فى داخلك وتنسى أحزانكإن كنت تتجع لنظره بالدموع وبالضيق فهو ي

 مسكنهال تطلب خارجاً عنك ذاك الذى داخلك 

 ظر حكيماً يطلب نعيمه خارجاً عنهمن ن

 لماذا تطلب لك الحياة خارجاً عنكف

 لمن أنت تخدم

 لمن أنت تصلى

 قدام من أنت تصرخ

 من أنت تدعو أبانا تعال لمعونتىول

 قدام من أنت تسكب دموعك

 قدام ذاك الذى أنت به حى ومتحرك أليس

 نه بك ملتحم مثل الرطوبة فى جسدكفإ

 ال يوجد لك نعيمهماذا فى أقنومك ول

 أنك لم تخلط أعمالك بالهذيذ فيه ومن أجل

 بك مثل شعاع الشمس المتحد بقرصه إذا جلست هكذا انظر شعاعه متحداً 

 فتكون سحب نوره من كل جهة تغطيك وإذا قمت التحف بغمام مجده

 ـ اصنع مسلككإذا مشيت فترتفع األرض من قدامك وفى نور الرب ـ مثل موضع نقى 

 بلجج نوره تغطىإذا نمت 

 ومشروبك امزجه بمنظر محيي الكل فى طعامك أنظر شبهه،

 ها، ومع السمك اسبح فى عمق عظمتهمع الطير طير فى جو طهارت

 ع نسيم أنفك تستنشق نفسك لخليلهامن الحديد فى الكور تعلم سر اتحاده، وم

قدس ضميرك كل ساعة مع الروحانيين قدس فى السماء داخلك ومن هناك انظر مسكنه وخدمتهم وليت

 حركات بالدهش الحامل لعجب عظمته بغير

 من نوره، واستنشق حياة من جبلتك لجسدك اصنع رداء

اد، ولتكن أرض بيتك مرشوشة ويقف بيتك اطل بسبك نوره القدوس، وحيطانه لتضئ بشعاعه الح

 بحسنه



 

 3 

 ر مثالإذا انحنيت فى الصالة تشم منها رائحة بغي

 ئ على وجهك منها كوكب عجيب الحسنكثيف وبقبالتك ليض نظر نوراً غيربصلبانك ت

 كثافة، ولهم تنظر شبه مجد العظمةفى تناول األسرار المقدسة ارفع ال

 قد أريتك الطريق التى كنت تطلبهاها 

 ذا اشخص، هكذا هّذ، وهكها قد صورت لك طريقاً جديداً لعلمك لتجد به ما هو مخفى داخلك

 ربكهذا هو الهم الذى يريك وجه 

 ب، وقد أعلن لهم ابنه عمل مشيئتهمثل هؤالء الساجدين لآل

 ال يعرف إلهه نلماذا أنت ترفع األصوات فى الجو كم

 اليحس أن خالقه داخله نلماذا تنظر عينيك إلى السماء كم

 ال يفطن أن وضع سجدته هى حضن ربه نلماذا أنت تبكى فى صلواتك بأصوات كم

 كمن ال يفهم أن ساكنه هو حافظه إذا نمت لماذا أنت تصرخ به ليأتى لحفظك

 كمن ال ينظر فيه شعاع اآلب سلماذا أنت تتناول خبز القدو

 لماذا أنت تشرب كأس دم مخلصنا كمن ال يفهم أن فى شربه يختلط به سر االتحاد

عنك بينما ينبغى لك أن تنظرها جميعاً داخلك، ليكون أنسك بها لماذا أنت تصور األسرار خارجاً 

 م تلك التى لم تقدر عليها الكلمةد الحياة لتنعيمك، وتدرك نعيوتج

 إلى األبد آمين. رة أوجاعهم عنهمللذى مزج حالوته بمحبيه لتغيير مراالسبح 

 

 الشيخ الروحانى         


