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المقالة السابعة
 
 

 حكم

  

 . أيها العابد أسأل الرب أن يمنحك المواهب الالئقة بميعادك فيعطيك ربوات ضعف ما سألت  

بغير ماا    ينناب بارب يبغيار معرفاة   فقاوة ف ايية   رأيناا زااباخ يعايال زايباخ ييال  ا  بمعرفاة  

 . فأعطينا ب  المجد اليـ  

متنع من أمانيك   إن يسعت عيب ن سك بما فتمناه من البيار أيها العابد   فم ي يرا  زهوافك يأ 

العالمي فقد جعيت  زمافة لألعدا    من يسمن لحم جسده إنما يرى زاهوات رديةاة ياكفراار القنيحاة   

 . فييل من عنده 

أضعف جسدك يعنده لةال فصير من ياخ   أعما  البيار با  فت مار لياـ  يأنات فتصارخ ماع ا  او     

جد نياحاخ أرفِض بمائد  ا  و  العمومية فتراون زا ا  لجسادك ياهتمامااخ لع اماك ين ساك   أفشا  أن ف

 . فبسر 

فإن بذلت عينيك لمعاينة النرك ياكقداح ؛ ستنوح أ يراخ ميديغاخ مان حياة   إن رأيات إنسااناخ يرعااخ  

 . ماسراخ بيده أ عمة فال فدين  بذهنك كنك   فدرال لمن يقدمها 

ة النا نااة ي  فاايين حائطاااخ   ين ااع كن ق رفاة القاليااة   فماانف لااك  اانراخ   فينطيااب أهاتم بالصاانع 

اكمور الرافية حاجتنا فإن اكزيا  اليائد  يالمسننة لنا فجاذب الذهن غير نافعة   العاجي يحتج ييقاول 

 . أنا اليوة ساكن هنا يغداخ أنتق  يلماذا أفعب : 

ة أفرار قينك ي  فسرع في عم  المن ية منها   مان يشامت ضع في عقيك م   مطرقة يسنديان مقد 

 . بسقطة العناد حسناخ فذاك سيسقط سقو اخ م اع اخ   يمن يسترجع إنساناخ من ضالل  ريق  يبيص 

إذا أ طأ أ ونا نوبب  بتيذذ يإذا أُدبنا   نقن  التوبيخ بيذ    يا أ ي   فرن ماع المحاال با  باالحرال  

أ ااي اكدب منااذ حااداجتك فتجااد فااي أيان الشاايب فطنااة يفهماااخ   المسااتعد يحتماا  كااون عييااة   أفبااذ يااا 

 . بشهامة العوارض يمن بغض جي  من الحين يحين ك يراخ   من   يتوقع المحنة يحين حيناخ يافراخ 

فسييم المنيل من التواني يالتواني زاي  ردى   أماا اليق اة فتساني الساابين  بانطالن اليادين يراف  

 .  يشا  من في  أن يقيم يهرب من  النيت يإذ  

العابد العاجي الذال   يغيق باب قاليت  النراني يترسر من فحريك الرياح إياه   يالمتيقظ يرون بغير  

لؤة   من ييجم عيني  يستر ن س  يمن يطمف بِهما يعني لذافا  جقاالخ كنا  قعام أن  ماوح الشاهو  ي ا  

 . عقالخ ساذجاخ 

عينيااك إلااب ال ااالل يالغاارير فااأغمض ن اارك سااريعاخ لااةال فسااقط فااي  إن كناات بااا تالل أ يقاات 

 . المجامعة القنيحة   يفي حال حرار  جسدك   فمس  لةال ف رة الحرار  جداخ 

الطوبب لمن قد غيب كا  زاهو  بشارية   ردى  أن ينماو فرار  نيال فاي الان ا ييناع كالعشاب فاي  

واب أ  فصدمها سوى كونِها فقدر أن فنا ب بِهاا مسرنة النق    أيمرن لجيير  في بحر أن فجع  اكم

 .   كذلك نحن   يمرننا أن نقطع يريد اكفرار لرن يمرننا أن ننا نها 

 فريف فنغيب الن ا يقتاخ ما لألفرار ؟ : يلع  يقول إنسان  

 كن الن ا   فنا نها ب  فركتها أن فد   إلب با نها   فإذا يجدت بعد ذلك مرعاب ف اي: الجواب  

 .  رف  فح  انتصاب الن ا يفحطمها 

                                                           
 مقا ت مار إفرآة  مي ان الرنائا السورية يمعيم اكرجوذكسيين أجمع: كتاب  

 مول في برية اكننا مقاريوليقف عيب  نع  أحد رهنان دير السيد  العذرا  النرا
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( 4. )السانف النا ا  ( 3. )محناة ال  اة ( 1. )محنة الاذات ( 2: )أربعة آ ة بصعوبة فقن  الش ا   

 . يهذه   فقول حسني لرن   يصعب عيب اليـ  بر  ياحد  من هذه . أجر  الرئاسة 

 ي  من أس   قعر الح ر  يأقتيع  أقتيع اكلم قن  أن يتأ   فيك   يقن  أن فغرل عريق  أسحب أ 

 .   فإنك إن أهميت  يعرق فيك أ الخ يستأسد عييك 

 . المصيي بتيقظ يحرق الشيا ين   يمن يصيي متنيهاخ متي تاخ فهو مغيوب منهم  

 . من ينقاد لشهوف  يليذات اكفرار سريع ا نقناض   يمن يحتم ييمسك ينُج  

 اي  الن ا فنتج التاواني   يالتاواني يناتج النسايان   يالنسايان عدة اكمانة فنتج ر اي  الن ا   ير 

 . ينتج الغ ية   يالغ ية فنتج اليأل   ياليأل يولد الموت 

 . اآل ة يفترأل عيينا؟ أليا من فوانينا" فصير كاكسد"من أين فستأسد  

  الشر فتراون   فستعند من أعطاك ي  فجع  أع ائك فتمرد عييك يفغتصنك   أعم  بِها البير  

 . قنية مررمة لسيدك 

عالمة الن ا الوانية كونَها   فسمع الرتاب بتياذذ   يالان ا المتيق اة فقنا  اكقاوال ا لهياة كاأرض  

 . ظامةة إلب المطر 

الم رش الو يئ يربي النوة يينمي    يعدة فقاوى الياـ  يقويا    ألاك  اريخ   فحانا معا  ذئنااخ    

لعدي   فد يا  إلاب بيتاك فاإن أد يتا  إلاب بيتاك فاال فترا اب لي رار لران ضاع ياكمر الذال يحاربك ب  ا

 . مبافة اليـ  باقا  عينيك لةال فقهق  عييك أعداؤك 

 . النيت المنني عيب الرم    ي نت ؛ ينسك ممييب باسترضا  النال   ي نت ي  يدية  

 . ي يقت الصال  من يعم  ببشية اليـ    فبسر أ رف      فجيب مناجا  غرينة ف 

لاةال . أرفا   لهاي ماا دمات موجاوداخ : يا أ ي إن قمت لترف  ليـ  أفتف فمك لقول اليـ  ن ير القائا   

 . فناجيك أفرار غرينة فتيعج ذهنك يفردره لرن رف  بالريح يرف  بالعق  

 . ي  الدموع في الصال  موهنة ع يمة يا نقياد مع اكفرار الشيطانية هو ن ير الموت يمساي 

 . قيب يترردل من المعقو ت السمايية يربط  الشيطان باكمور اكرضية ييرت ون  بِها  

 . إذا فَهاينت باكمور النالية فأ ذ اكزيا  التي   فنيب  

عيب الج ة فجتمع النسور يعياب ن اا يائساة مان ذافِهاا فجتماع الشايا ين ؛ كنا  أينماا فراون الج اة  

 . هناك فجتمع النسور 

يها الحنيب فييرن عقينا فوقاخ فإن من بعد مد  يساير  ننصارخ مان هناا ياكزايا  التاي قاد جمعناهاا أ 

 . لمن فرون 

 . كما يطرد الد ان النح  هرذا فطرد الرذيية المعرفة  

  ي رح أحد بالعدل لرن با حتشاد   ي  أحد يسر بأن  لم ي يم قرين  ب  يسر إن أبتاع بشب  يسير  

 .  أزيا  ك ير 

أماة الرعد ينرق النرق يقداة الغيم المتراجف يجتمع ك   ائر متسارع   يبأكي   ُعم ال خ يسيم ذاف   

 . ليذبف   يغيظ ا نسان يسنب ل  سقطة 

 . السنع يصطاد من أج  جوف   يالنهم النطن يتهشم من أج  لذ  النطن 

 . لصعب العنق يسقط في اكسوا ال رل الصعب الرأل يدفع  احن  إلب يد اكزرار   يا نسان ا 

في أيان ال يج يقت ب أجر الصيد   يفي يقت التجربة يقت ي العابد الشيطان   دربة العابد فستنين فاي  

 . المحن 

أجتهد أيها الحنيب أن فقتني ا فاراق الاذال فيا  ف اائ  ساير  العنااد  مرناوق   فماا فرجماة ا فاراق  

 . ب  يأن فتريم بأقوال مهذبة م  ية مؤدية إلب البالص سوى أن فح ظ رفيقك بال زك ي  اضطرا

أفريد أن فرون ع يماخ  ر أِ ار الجماعاة   أفشاا  أن فقتناي اساماخ  االحاخ جهاي أعمالاك بوداعاة    

 . أفقي الرب بالحقيقة ليصير ح ك حسناخ في أيا رك فإن  يشرخ الذين يتقون  
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يفصانع لا  اساماخ ذا فعييار مرياداخ أن فطارده مان  أيها العابد   فب اع ليجساد ؛ ي  فرمان ك ياك ؛ 

مران  ببيى لةال فترند اكزيا  التي فآمرت بِها عيب رفيقك   كن من يح ار هاو  لقرينا  يساقط فيهاا ؛ 

 . يسقط البطا  في زركهم : ييسمع المرتوب 

 . ك  الذين يريدين أن يعيشوا بالمسيف بتدين حسن يطردين : ييتم في  ذلك القول  

  فعماا  بإنسااان آ اار سااو اخ   ي  فشااارك ماان . أن اكخ فرقفاا  الجماعااة : أ ااي   فحااتج قااائالخ  يااا 

 . يعم  الشر فإن الرب ي حص القيوب يالريب 

إن  رب أ وك من الدير فال فترفع عيي  في ذهنك   ي  يرن مستحقراخ في عينيك فإنك   فعيم ماذا  

يأي ااخ لايا مان ينارهن عان .  ن أن  ياقف فييح ر أ  يسقط من ي: ينتج اليوة المقن    أسمع القائ  

 . ذاف  هو المهذب ب  من ينرهن اليـ  عن  

كن ك يرين ارفأيا أن يتقيديا ييترأسوا فصاريا أقصب بعداخ من المقصين  يالميةوسين منهم أ ذيا  

 .نعمة   كن اليـ  ينا ب المترنرين ييعطي المتواضعين نعمة 

  يستمع ي  يتمسك في ذاف  يهو مترنراخ ييعد ن س  حريمااخ فاضاالخ هاذا نصا   أنا  إن رأيت رجالخ  

مائت إذ لم يتقن  الدسومة الصائر  مان مبافاة الياـ    يإذا أبصارت إنسااناخ هادئااخ يمتواضاعاخ فاأعيم أن 

 . أ ي  سي نت كن  مسق من دسومة مبافة اليـ  

: ناا لران الراعاي هاو بينناا   كن  اادق هاو القائا  يا إ وفي إن كانوا رؤساؤنا ليسوا حاضرين ه 

 . أينما يرون اجنين أي جالجة مجتمعين باسمي فأنا هناك بينهم 

 . فينصغ إلب ذافنا يا أحنائب   مستقنف ليعابد أن ي ع يده عيب إنسان   يمن يَرحم يُرحم  

كن مان الاورع أن   ف ار  إن أعطيت أ اخ عمالخ فعمالخ جيداخ فرما  إن أعطيتا  أجرفا  بمحناة الياـ  

 . رفيقك 

 . من يجد  ريق  ول اكنا  يالحيم فقد يجد  ريق الحيا   

 .            ا نسان المسامف يعم  في اليوة المشهور ي  يتيعيع في عمي   

 . عص ور يستدعي عصافير إلب الق ص   يالبا ئ يستدعي ن يره إلب الشرير  

 . ن مع الذين يحنون النطالة ي  يرف ون السرون أيها العابد أستعِف من أن فرو 

أعم  أنا اليوة يفعم  أنت غاداخ فإناك إن فناقلات لهاذه : أهرب من المحنين مجالا الشرب القائيين  

 . اكقوال فال فقوة سير  ذات ف يية 

ن لراان ماجاا  الحااارين بااالريح السااالرين فااي الطريقااة ال اايقة يالمحينااة لتاادرك الحيااا  البالااد    ك 

 . الطريق العري ة الواسعة فرزد السالرين إلب الهالك 

. العابد السةوة ال جور إذا يافاه فرر ما يغيق باب قاليت  ييادير هناا يهنااك كمركاب   رجا  لا   

 . فأما الجالا بصنر فال ينقاد مع اكفرار النا ية 

 . يرون زرير  من يحسد أ اه عيب نجاح  ي ص  ذاف  من الحيا  الدائمة   يمن يؤاقر  

فإن الذين يساعون ماع فااعيي اكفعاال الطالحاة   يتنار ين كن الحرام يعاذب ال اريقين جميعااخ   أ   

أحايان الصاديقين ك يار  : يييق بالرب أك ر أن يعطي جواباخ لمان يسااعد فاي عما  مسارف    يقاد كتاب 

 . يمنها كيها ينجيهم الرب   يك ير  جيدات البا ئ يموت البطا  زرير 

ليست هذه ف يية أن فُشتَم فال فحا   ب  اكف   أن فت هم يفطرح المسااي  بتادين حسان كنا  قاد  

 . إن العاجي إذا ُعير   يبج  : قال 

 . فرأال حسن أن فقطع الغ ب بالتنسم أف   من أن فتوحش متنمراخ بال استةنال  

 اة يلشا تي  افمااخ لاةال أه او ا نسان الحريم يستيذ النرا  أك ر من ال حك   مان يعطاي ل ماي حيا 

 . بِهما فيهيرني فمي   يا سيد حيافي   فُهميني في رأيهما ي  فتركني أن أسقط بِهما 
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إن عادلنا كيا  يبرناا : إن كاان النناي قاال . من أقوالك فتيكاب يمان كيمافاك فادان : أنت يارب قيت  

ياا سايدى أعياق كافاة رجاائي برأفتاك   فماذا أقاول أناا المولاود بالبطاياا؟ فااآلن. كبرقة امرأ  معتيلة 

 . فاغ ر لي أنا البا ئ  ي  فعطيني  موح عيني   يُ د عني الشهو  الرديةة 

أيها الحنيب   فصدق المنامات البداعة فإن ك يرين أضيتهم يساقطوا إذ فوكياوا عييهاا   كنناا إلاب  

 . أى مقادير بيغنا حتب نعاين مناظر المالئرة 

م يزرخ مجيد ي  سقطة في    عالمة فواضع القياب أن فعما  بريتاا ياديك فاي التواضع نجاح ع ي 

 . ك  حين حاجة اكخ يفقني  كذلك 

الذال يطيب أن يرث يالدي  بالجسد يقع في فغينات فجاذب ذهن  يمن يتقي الارب يانج     فقا  فاإن  

بو تك   فا ياب مياك زبت فمن أين أغتذى كننا لم نؤمر أن نَهتم مان أجا  الغاد أفتهاتم مان أجا  زاي

 . اليـ  يعدل  يهذه كيها فذدادها 

قد عيم أبوكم السمايى يعرخ اكزيا  التي فحتاجونَها قن  أن فطينوها من    إن لم فطيب : هو قال  

 . اكزيا  أي خ فيرون أمرنا ظاهراخ أننا   نجتهد من أجيها   ألق إذاخ همك عيب الرب فهو يعولك

ر الاارب فااأهتم باا  كميمااع أن فعطياا  عناا  حججاااخ يحساااباخ   ماان ياارحم إن كااان فااي ياادك زااي  يساا 

 . المسرين يشنع من البيرات   يمن   يرحم يغيق أمام  البدر السمايال 

 . ك  من يتر  عيب إنسان   يعاين البيرات   يمن يتوك  عيب الرب يسيم  

 .   فرن ف اخ  شناخ بيسانك فإن فم الصديق يقطر نعماخ يمنحاخ  

 . ك عمة الر ير  فر ف الذهن يالمسك المعقول ينقي  ا 

فأم  يفوق محادجات النسا    أحاذر ياا حنيناي لاةال بحجاة قينساو  أي إساريم أي بأحاد أناواع اليناال  

فصاد ن سك فإن مرائد المحال ك ير    اكف   أن فينا عتقاخ بالياة يفقتناي بن ساك مبافاة الياـ  مان أن 

 . سيوكاخ متدنساخ  فينا لناساخ بَهياخ يفسيك

 . من يح ظ الو ايا يحب ن س  يمن يتهاين بِها يبسر ن س   

 . الرج  السرير يالغ وب يقيق ن ول ا  و  يفعيره مع  دائماخ  

 . ضع عيب الجرح مرهماخ يعيب الشاب فورعاخ   ريا  في   

 . الشاب يعود مص راخ مق راخ إذا أفنع فرره ي  يقن  يعظ المجربين  

 . لة رديةة ليشاب عدة الب وع ؛ يالطاعة بالرب ستر عييي ضال 

 . الرج  المترنر يالغير مطيع يرى أياماخ مر    يالمتواضع القيب يالصنور يسر بالرب ك  حين  

 . فائد  ع يم  طرها أن يوجد إنسان  نوراخ يمتواضعاخ فال يوجد زي  يواقال جمال   

 . التأديب   فرادد الحق مجايباخ يأ ج  من عدة  

  فبج  أن فعترخ ببطاياك ي  فق  قد أ طأت فماذا أ ابني فإن الرب  ويا  اكناا      فتنا اأ  

 . أن فعود إلب الرب ي  فدافع يوماخ بعد يوة اذكر أن الرجي   ينطئ 

  فرن يدك ممديد  إلب اك ذ يمقنوضة عن العطا    العاق  يحصان ذافا  بالمحناة يالجاها  يرناي  

ف  النغض   من يترفع عيب أ ي  فيعب ب  الشيا ين     فحتقر إلب اكبد أ اخ كن  قد كتب إن أمارا  لذا

 . ك يرين جيسوا عيب الح يض يمن لم يتوهم زيةاخ لنا التاب 

كن مستنشراخ بالعدل مقطناخ باقا  البطية   سقم الن ا أجر  الشرخ أما السنف النا   فهو ألم  نيال  

 . 

ن قاليتاااك فاااي  دماااة فأر اااد حواساااك ي ااانها لاااةال فجماااع لاااك اكفراااار قتاااا ت إذا  رجااات مااا 

ياضطرابات   فإن  قد قي  القنية التي   سياب لها فبتطف   يا نسان الاذال    انر لا  يتنهاد ساريعاخ 

 . مبديعاخ 

 . العاجي يجمع لذاف  حججاخ ك ير  يالنؤية يسقط في اكسوا   

 .   يالعادة القنية كالنبية الم مر  يتسامب إلب العال   المحب القنية هو نبية غير م مر  
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المحب الهيولي ي اهي  ائراخ يطير يقد أ ذ في رجيي  سيراخ يأينماا جياا ييتاف عييا    يالاذال    

 .هيولي يشاب  مسافراخ متشمراخ 

ب لهام ك يرين ي نون باذافِهم أنِهام عقاال  ي  يساتطيعون أن ي طناوا   إن ال هام الاذال ي نونا  يجيا 

 .  سار  الن ا     فرون حرمة ي  فوجد فطنة ي  رأال  الف في ن ا فمقت مبافة اليـ  

 . الحرمة بالحقيقة أن فعم  ك  زي  كما يشا  اليـ   

 . البيق الحيو ير ر اك دقا    يالمحب ليرب يح ظ ي اياه  

 . أكرة اكخ بح ر  معارف  فترون قداة الرب مررماخ  

 . مين يربف ن ول إ وف  يعية الحقود يشتتهم القهرمان اك 

 . الباقن التقي العاق  يوقع اكنصنة بالعدل ؛ يالباقن الجاه  ينشئ البصائم  

الذال   يشنع   يرضي  اكمر المقسط بالحق   يالينا يسنب الهيوب   يالمتقي الرب يجيب  متاخ  

 . 

 . المتواضع القيب ينجف في الشرخ القهرمان السرير يحط من زرف  ؛ يالماسك يالوديع ي 

 . يأعطاهم زهوفَهم يبعد ذلك  رعهم :   فحتج عن ذافك بمرض يأنت معافب كن  قد كتب  

  ننرر يا إ وفي نعمة الرب الذال رققنا القو  لنعم  بِهاا البيار لران إذا عمينااه بِهاا فينشارر الارب  

 . ك  حين 

ماانغض عنااد اليااـ  يالنااال   يماان يغااظ قريناا   ماان ي ااحك عيااب قريناا  كماان يغتاباا  يا غتياااب 

 . يستنهض غ ن  يالمصيف مغنو  كن  يدعب ابناخ ليـ  

أكرة الشيوخ من أج  الارب ؛ يالشااب المعاوق فاألم معا  ؛ فتأ اذ مان الارب ال اواب   فقاد كتاب    

ر لتعطاي المحتااب فعميوا ليطعاة ال ائع ب  أعميوا ليطعاة الناقي في الحيا  اكبدية   فيتعم  يداك البي

 .   يليرن قينك إلب اليـ  ك  حين فترون عامالخ ليطعاة الناقي   ال اني 

 . أيها اكخ أعم  ي  فسترح فإن النطالة قد عميت رذيية كنير   

 . المتذمر يبسر ك يراخ   يالمحتم  بشهامة يجد في أيا ره مسر   

 . البادة العاق    يتوانب في عمي    يالمتقي الرب   يشرك إ وف   

 . أيها الحنيب أفَهرب من الذين يرزقون الجسم ؟ فاكليق أن فَهرب من الذين يرزقون الن ا  

 . يفَهرب من حية فيدغ الجسد ؟ فاكيلب بك أن فَهرب من المرأ  التي فيدغ الن ا  

في ن س  ازتها  حسنها   يمن يداية الم ي إلاب أباواب منيلهاا ؛  من يتمتع بجمال امرأ  ؛ ينصب 

 .يشن  من يمشي عيب الجييد كن اليلق ليا بعيداخ من  

أفَهرب يا حنيني من النار لةال فحرق جسدك ؟ فأهرب مان البطيةاة لاةال فحارق جسامك ماع ن ساك  

 . في النار التي   فط أ 

 . متيقظ يغتم ي  يسيب العابد الذال يحدث امرأ  كمحاربين   يال 

النواب اكمين حافظ الن ول بعد الياـ    يالناواب الغيار آماين ي ايع الماؤفمن عيايهم يي ايف إلاب  

 . ن س  أي اخ 

ينحن إذا جهينا اليمان الذال سيرناه في سير  الغناي  يالتاواني الاذال  انعناه فيهاا نتشاامخ   ماديف  

 .   النمو في الشيب ب  في اقتنا  السير  ذات ال  يية الرج  ليا باليمان فقط ب  بالنجاح يالنمو؛ 

ليجندال مناد  يهي الساالح يالسايف يالباوذ    يالعاباد المنتاد  لا  منااد  يهاي اكماناة يالتوباة  

يالمحنة   فاكمانة فولد الطهار    يفواضع القيب يالطاعة يولدان  اول اكناا  يالمساك   يأماا التوباة 

 . محنة فتولد الصنر يالرجا  فتنتج الدموع ؛ يأما ال

من ينتق  دائماخ من قالية إلب قالية أ رى يقتناي أفرااراخ جادداخ   يمان يقام فاي موضاع ياحاد يسارت  

 . أك ر 

 . أيها الحنيب منذ حداجتك أ تار التأديب فتجده في زيبو تك عقالخ يفهماخ  
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النائر    أجعا  فيا  جماراخ جياداخ ؛ منذ زنابك أقرع حقيك يأهتم ب  لةال يننت في  زوك كما يننت في  

 . يأعطي مجداخ لمن يرققك القو  

المياه فُننت الحشايش ؛ يالحاديل ماع العيماانيين ينشائ ألام اساتعال  الارأال؛ يالباائف مان الارب    

 . يترفع 

إذا أهيت لموهنة فال فعيي ذهنك فإن ليا لك زي  جيد ما لم فأ ذه من الياـ    يإن لام فسايك برأيا   

ع منك الشب  المبتص ب  ييعطي  لمن هو أ ايف مناك   يحينةاذ فشااب  مان يياية أن يرما  رسام ينتي

 . الرتابة بال حنر 

 . ديران يجتمعان معاخ ك ررين في قيب العابد ؛ فأ رب ما ليغربا  يفسرت ن سك  

 . الرج  العاق  يح ظ الو ايا ؛ يمن يح  ها فقد أقتنب فرديل النعيم البالد  

أعطاب الان ا . أف   من غنا  جييا    يالنعماة الصاالحة أف ا  مان الاذهب يال  اة اسم  الف  

 . السائمة كالة فعيية فيو د الرب قينك 

إذا ف رغ قدح الننيذ بعد الصال  فاذهب إلب قاليتك مسارعاخ ؛ يأزارر الارب الاذال دبار ييادبر   كن  

 . ك ر  الرالة بعد اكغتذا  فولد ق ت ينرا خ 

في حين المسا  يقاول ماا   يجاب ؛ يعناد الساحر ينادة ؛ يإذا  اادخ  ماراخ ياتيطخ  الرج  السرير 

 . بتيك اكمور أي اخ 

بت دفعة فتحرق فيما بعد كن  قد كتب    . المولود من اليـ  يح ظ ذاف  ي  يمس  البنيل : إن ُجرِّ

ساررت فقنا  الرا    فشرب أيها الحنيب  مراخ ليسرر ؛ يإن فميقك اك دقا  الحاضارين كنا  إن  

 . يسبر بك الذين أمريك   فتحرق جداخ من أن يسود عييك النسيان 

يتعب النطينب ييتهشم ليمأل بطن  أ عمة  يإذا أك  يتوجع عند اله م   يالحمياة فتنعهاا الصاحة    

ياليق ة المسك   يالديار   يسيم من جرح إن لم يتيقظ   يمن ي نات فاي المراان الاذال دعاي إليا  يجاد 

 . احاخ أك ر ني

 . من يستحقر اكمور اليسير  يسقط بعد يسير   يالعجي بعد هنيهة ينتج فقراخ اضطرارياخ  

 .   فرفض يعظ النال القديسين يإن كنت عالماخ فإن هذا هو جمر العيم  

 .هريب العابد من أن يشارك ضوضا  ؛ يأ رف  غم يندة  

 " . م المنافقين يبمد إذا ُمدح الصديقون فسر الشعوب ياس" فقد كتب  

 ". ليمدحك الغريب ي  يمدحك فمك   يالغريب ي  ز تاك " يأي اخ  

 " . فبتنر ال  ة يالذهب با حما  يالتص ية ؛ يا نسان يبتنر ب م الذين يمدحون  " يأي اخ  

 . يح ظ الشريعة ا بن ال هيم ؛ يمن يراع ال هم المح ور فقد زتم أباه  

مان   " الارب ي  فنتغاي أنات إكرامااخ فتجاد مان لادن الارب نعماة   فقاد كتاب  أكرة الرا  مان أجا  

 وبب " يكتب أي اخ " . يبج  من يجوه الصديقين فييا  الحاخ فمن هو هرذا بأكية  ني يسيم إنسان 

 " . لمن يتوقب ك  زي  من أج  التورع يالقاسي القيب يسقط في اكسوا  

ح أبا   . ه   يمن يراعي اليياني ي يع غناه ا نسان المحب ليحرمة يُ رِّ

اكف   أن فرعي باهتماة أجود من أن فرعب بال اهتماة   ياكجود أن فتعيم باهتماة أف   من أن  

 . فعيم يفعم  أعما خ   يجب افتعالها 

 . من يؤدب ذاف  يؤدب إنساناخ آ ر   يمن يعيم ذاف  يعيم قرين   

 . عيب بَهيمتك حمالخ ي وق قوفِها فجيا في يسط الطريق   ف ق  عيب أ يك ؛ فإنك إن يضعت  

 . ك  زئ ي ق  عييك فييرن لك ب  التدرب يالبنر  ؛ ياذكر المعونة الصائر  من ليـ  إليك  

  فنذل مسامعك كقوال قنيحة لاةال يتادنا عقياك ؛ كنا  كماا ي ار العيناين الاد ان ؛ ي ار الراالة  

 . القنيف الن ا 
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 الااااااااارب ييعناااااااااك أيهاااااااااا الممياااااااااو  نتاناااااااااة ؛ : " يناااااااااا فاااااااااأقجره قاااااااااائالخ إذا آذاك ريح ال 

 . إن رأال النشر  عداي  ليـ  : كننا قد عرفنا القائ  . يا زيطان النجاسة 

  فوجد حرمة ي  يرون عق  حيل ليا مبافاة الارب   كن رأل الحرماة مبافاة الارب   فإنا  قاد  

 " . النور ليصديقين ك  حين يضو  البطا  ينط ئ " كتب 

مان أك ار فاي الراالة   ي يات مان . زجر  الحيا  زهو  الصاديق   يمان يانغض التوبيباات فجاها   

 .  طيةة   يمن يش ق عيب ز تي  يرون فقيهاخ 

 . أفرار الصديقين حرم يفدبير   يالمنافقين فدبيرهم غش  

 . عب من يقدة قرين  في الررامة يجد إكراماخ   يمن   يتورع من يج  أ ي  يؤدب بت 

إذا أكيت مع ا  و  ف ع يدك في القصعة بترفياب   فاإن اليمااة يالبطاا يف يالعصاافير ي ياور  

ضاع يادك ي  فساتهجن مان أجا  مان هام أ اغر مناك فقاد اساترميت . النر قد ح  ت أيقاات يريدهاا 

 .  ول النهار  وماخ يمن أج  لح ة ساعة فقيق 

رذالاة عناد " فقاد كتاب . عب إذا عميت لرنك أ يراخ ف رح فالنطالة لذيذ  عندك لرن نَهايتها مر    أفت 

 " . الرب الش ة الرذيبة يمن يعم  الصدق ذاك مقنول عنده 

 . من أك ر أقوال  يمقت ؛ يمن يمسك فم  يَُحب  

إذا رأياات رجااالخ يتااوانب عاان التاايقظ لي  اايية فااال فتااراخ أناات ب راارك باا  فشااجع أك اار ؛ يفااي أيان  

 . يالخ المحنة جاهد جهاداخ جي

  فغير حديد التواضع لةال ي ن أن لنا عذر فن ساد فورعناا يفساتهون فيماا بعاد البساار  مان أجا   

مغنو  من يرهب ك  زي  من أج  التورع " يأي اخ " . أن عند الرب ما سنيي  أن يبا م : " القائ  

 . " 

ا بان المرارة "    فنادر أن فغ ب بريحك فإن الغ ب إنما يستريح في ح ن الجاه  فقد كتاب 

 ". يطيع أباه يا بن الذال   يطيع يرون في الهوان

 . من يح ظ فم  يصن ن س  ؛ يالمتهجم فذهي  ز اه   

 . ا بن الغاش   يرون  الحاخ ؛ يمن يح ظ الو ايا مغنو   

 . زريعة الحريم عين حيا  ؛ يمن   عق  ل  يموت في ال خ  

 . يعوب  ريق  يهان من يسيك مستوياخ يتقي الرب ؛ يمن  

 . فطيب عند اكزرار حرمة فال فجد ؛ يالحا موجود عند العقال   

 . أمر سه  بستان   سياب ل  إذا ي ئ يصير بري  ؛ يمن لم يصن فم  ي يع جمره  

 . من يتوك  عيب الغنب يسقط ؛ يمن يع د الصديقين يتألك  معاخ  

يمن يندده بأماناة الارب   يباذل إلاب اكباد ؛ كنا  قاد من ي رق مال  بجه  ييندده يصير محتاجاخ ؛  

 " . بدد يأعطب ال قرا  يبره ينقب إلب أبد الدهور يرينق  يعيو في الشرخ " كتب 

من ير ر يساره بالربا يالربف يجمع  لمن يارحم المسااكين بمقادار ماا يترفاع برنرياا  قينا  يياديل  

 . يرفع زأن المتواضعين  اكرض التي منها أ ذ   فإلب اكرض يذهب يالرب

 . الد ان يطرد النح  ؛ يالحقد يطرد المعرفة من القيب  

ف رع إلب الرب يأسرب دموعاخ قداة  يريت  ؛ ي  يقطن في قينك حقاد ؛ يفراون  االفك كنباور  

" ؛ يأي ااخ " نجا عند الرب ك  متعالي القياب يالشارخ يتقادة أمااة المتواضاعين " قدام  ؛ فقد كتب 

 " .يطيب حجة إذا أراد أن ي ارق أ دقا ه يفي ك  حين يرون معيراخ  ا نسان

فراون  رياق م نوناة عناد " فقاد كتاب . يكذلك الذال يريد أن ي ارق ديره يتعي  بالرئيا يا  او   

 . النال أنَها مستوية يأيا رها فق ي إلب قعر الجحيم 

عظ بع انا بع ااخ بتقاوى الياـ  إلاب أن يا أحنائي فييعِي بع نا بع اخ   يليبادة بع انا بع ااخ   يلاي 

 . ننتهي إلب مينا  الحيا  
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 . النهم النطن يهتم بأزيا  ك ير  ؛ يالممسك ي اهي غيا خ في غابة  

 . كما أن الما  ليسك ؛ هرذا السروت ليعابد بتواضع قيب يمحنة  

 . قاد العابد لطريق  الورع يمبافة اليـ   

 . اه   يبيل فقوى الرب ذهن مهذب ؛ يمن أقتن 

ستنتد  يا ابني الشيا ين اكعدا  أن يحو وا ب ررك عند استماعك  نر يالديك بالجسد لرن ال رح  

 . ي اعف لك يالعي ييداد لك في ميروت السمايات إن  نرت فبدة إلب النهاية 

من يشا  أن يعيش فاي كا  موضاع عيشاة ساالمية فاال يطيانن نياحا ُ با  نياحاة قرينا  باالرب فيجاد  

 . النياح   فأما المماحك الردى  العية فال يسرت في موضع أ الخ 

 . قن  أن يتهاين ا نسان بمبافة اليـ    يبطئ قط في موضع  

إن زااةت أن   فبطاائ فااأح ظ مبافااة اليااـ    أزااعر أن البطيةااة كالجنااال العاليااة أي كيجااة النحاار  

قط في    يإن حرص العدي أن يصاغرها فاي الموعنة مهايل الهيوب ؛ أي م   لهيب النار اآلك  من يس

 . عينيك إلب أن فسقط فيها 

  فشا  أن فبطئ ي  فحتج بأبيك   الرب قد نصنك راعياخ فال فد   إلب رعيتا  ذئااب م ساد  لاةال  

 . فرد مق راخ من رعاية الغنم 

ب أجياراخ يإذا جا  رئيا الرعا  فاال يرف اي باذلك   فاأ رد مان الغانم كا  أمار ي ااددها فاال فادع 

 . غازاخ بين إ وفك   المدبر مررة يالمتقين الرب مررمين في عيني  

 ". أن المولود من اليـ  يح ظ ذاف  ي  يمس  البنيل" قن  أن فندأ في أمر ف طن في نَهايت  فقد كتب  

لاايا بااأمر  ااعب أن يعاارض زااي  ردال  لراان الااردال  المستصااعب هااو ال نااوت فااي الشاار إن  

ين فإذا فاب اكيل يأ ذ إكيي  الغيناة   ييريا  ال ااني إن لام يطارح التوباة با  عرضت  صومة بين أ 

 . يصنع بنشا  أسناب المصالحة 

عالمة نقص اكدب في العابد هي إذا جيا بين إ وف  يرشاف سااقي    فأماا المتاورع فايجيا بايال  

 . حسن 

 ااذ ال ائااد  يأهاارب ماان ف راار فااي ك اار  الرااالة فااإن ربااوات اكقااوال نَهايتهااا السااروت   فأساانق ي 

 . البسارات 

 . أيها العابد أحتقر أمر الجوخ فترون لك راحة   يأ رح استعال  القيب يأستدرب راية التواضع  

أيها الحنيب إذا أُد يت إلب قاليتك أحداخ فأحرص أن فصرف  بيال حسن يغير مرفااب ي  مشارك   

ةال فصاير لا  رسام عما    بار فيا  كن الرساول اكمر الذال معناه أ  فعم  زيةاخ  اارب مبافاة الياـ  لا

 " . كونوا بال ع ر  لييهود ي  لييونان ي  لرنيسة اليـ  " يقول 

 . يا عابد أكرة الر    من أج  مرافأ  ب  من أج  الرب  

 . يواخ من نبر   فنشأ ديد  ؛ يبغير اهتماة   فناد  

 . قيع بغير فواني   ينشأ فَهاين ؛ يبغير اهتماة   ي 

أفِق الرب فتجد نعمة     يصادفك العدي عامالخ أزيا   ارب عن ميعادك فال يذهيك النتة   ا نسان  

الااذال يرضااي النااال يحاارص أن يرضااي ك ياارين لراان لاايا ماان أجاا  الاارب   يالمتقااي الاارب يح ااظ 

 . ي اياه 

 . البائف من الرب   يغتر كن  يسيك في نور ي اياه  

 . ل  ؛ يمن يغيب الغ ب يعنر الح ر  ق ياخ  الغ ب لإلنسان ح ر  

 . من يؤدب زعن  يرون ل   يف مع الذين  ارب حوقف   

 . يالواجق بذاف  يستر ر العداي  لن س   

 . الطوبب لمن يحم  نير المسيف بوداعة إلب النهاية كن الرنريا  رديةة  

 . افِهم في أل ة ا  و  يسرن الرب ؛ ي رب العدي الغاش إنما هو معاد 
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 . إلب متب فب ي اكرض النذار الميريعة فيها ؟ إلب أن فأ ذ نسيم الما   

 . أعم  أيها الحنيب ي ايا المسيف عمالخ مرتوماخ ؛ فيعطيك في الجهر ظاهراخ  

 . العاجي يالمحب لذاف  إذا رأى العم  يبنئ ذاف    يفي العشا  يحسب ذاف  في اكيلين  

 . ب ا  و  الباميين ب  يصير رسماخ ليمؤمنين العاق    ي    ذاف  عي 

 . الغير رحوة   يتوجع لمريض كن الطوبب ليرحومين فإنَهم يرحمون  

 . القهرمان اكمين   يستغنم إ وف    يذي ال  يية يعم  ك  زي  كما يشا  اليـ   

لاك يأعطياة أجرفا  فاي   فسئ إلب أجير باذل ن س    ي  فتأ ر في أجر  ال اع  أذكر أن  قد فعند  

 . يقتها فتنال جواباخ في حين  

 . يمن يُوبخ ييصمت في  نل يبنئ في قين  حقداخ   يمن يجايب بوداعة سالمية يرون غير حقود 

 . من   أدب ل  يتهيأ بالشيوخ يالمتأَدب يحب  

 . من يحب اكدب يحب الحيا   

 .لبطيةة قيب من يعميها كما أن الجييد يال يج ي مران الب ر  ؛ هرذا ف مر ا 

 . كما ين ر الننات بوريد المطر ؛ هرذا فتناهب ن ار  القيب باكعمال الصالحة  

 . الرج  الغ وب يالصياح يرون ك ير الحيف ؛ أما الصامت فيرون فقيهاخ  

 . ما هو الغ ب ؟ الغ ب هو ألم   حيا  في  ي   ج   

 .   يالحين يأك  يي ني قيب من يسقط في   اكلم هو الذال يعقن  التندة يالحين سريعاخ  

 .   فعطي قينك غماخ لرن سيم ذافك ليرب  

عدة اكمانة يلدت ر اي  الن ا   يالن ا الر و  جينت المحك   يالمحك يتنع  ال الل   يمن قد  

 . ض  فييهتف بصوت ع يم إلب رئيا الرعا  مبيص ن وسنا كي ما إذا عاد يجمع  في  ير  غنم  

كياف هاذا أي ذاك با  آمان باالرب ي ادق  فهاو ي ائ ذهناك كنا  : فست حص أيها الحنيب قاائالخ    

 . بمقدار اكمانة فسرن النعمة في الن ا   كن الرب  ادق في كافة أقوال  يبار في جميع أفعال  

اك وات ضربت في عساكر بني إسرائي  في النرية   أما كراق  الرس  فو    وفِها إلب كافاة  

 . كمم م   النوق الجهير ا

ا نسان المؤمن دالية المسيف   يالرج  غير العام  م   العنقود المسطف عيب اكرض الغير نافع   

 . هرذا ال رر المشتغ  باكمور اكرضية يصير غير مبتنر في ال  يية 

ب   يمان يحاب من ينتغي المشاغنة يواِخ هالك  بغتة   كن  ي رح بسائر اكزيا  التي ينغ ها الر 

 . السالمة يرث السالمة 

 . يداعة الرج  أن يقمع الغ ب ييرده  

إن عرض لك بغي يبعد ذلك ظهرت دالاة ضاميرك فاال فعا ِّ رأياك با  أ ادة بتواضاع الارب الاذال  

 . فداك من بغي النال لةال فسقط سقطة مذهية 

الطالحة  الغ ب يالحقد يشااب  كما أن النيو  يربي البناقير هرذا اكفرار البني ة فربي الشهوات  

 . سم اكفاعب كن  يغير الصور  ييبنط العق   ييحي  الغ ب   يي عف القو  عن العم  

 . أما الوداعة يالمحنة فت ني هذه كيها   جم يَُح  الحقد بتذكار مبافة اليـ  ييوة الوفا   

فترفع كن  بعاد يساير فاد    أيها الحنيب فذكر أيا رك يأك ف عن الغيظ   يإذا فذكرت الموت فال 

 .إلب القنر ؛ يهذا العم  الردى  ماذا ين عك

 يالمجد لآلب يا بن يالريح القدل

 اآلن يك  أيان

 يإلب أبد اآلبدين

 آمين
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