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الثانية والعشرون المقالة
 
  

 في الرحيل

 من هذا العالم

 

 . الطوبى لمن أبغض العالم اإلنساني وتركه ، وصارت تالوة حياته من اللـه وحده مفرداً 

 . الطوبى لمن مقت الخطية الرديئة ورفضها ، وأحب اللـه وحده الصالح والمتعطف على البشر 

ئي ، ومضالايي الشالاروبيم، حاويالاً أفاالاراً باال  و الت مغبوط من صار على األرض بمنزلة مالال  مالما

 . طايرة نقية 

 . مغبوط من صار طايراً للـه و ديساً ، ونقياً من كافة النجامات واألفاار واألفعال الخبيثة 

مغبوط من صار بجملته حراً للرب من ك  أمور يذا العالم الباط  ، مغبالوط مالن تماالن فالي عقلالة  لال  

حرص أن يداوي بالدموع جراحات نفسه ، مغبوط من صالار باليتاله مثال  مالحابة اليوم العتيد الرييب ف

تساب الدموع ك  حين وطفأَ اضطرام نار اآلالم الخبيثة ، مغبوط من يسل  فالي طريالو وصالايا الالرب 

ًً باألمانالة والمحبالة ، مغبالوط مالن نجالح فالي عالادات النسال  الصالالحة  صانعاً ك  و ت منازل تلمع صالفا

اللـه ملااً ممائياً ، مغبوط من يتذكر أمر القول المريوب فأ الام فماله حافًالاً يرصالده مو ناً أنه يأخذ من 

آال يسقط من الوصية ، مغبوط من صارت نفسه كالنصبة الجديد نصبها الغضة الحاويالة دائمالاً دموعالاً 

مالالن أجالال  اللالالـه مثالال  مالالا ية المالالاً ، الطالالوبى لمالالن تالالرن فالالي نفسالاله نصالالبات حسالالنة أي الفضالالائ  ومالالير 

، مغبالالوط مالالن يسالالقي ترومالاله بالالالدموع ص ا صالاللي لتصالالير ترومالاله مرضالالية للالالـه ومثمالالرة ،  القديسالالين

الطوبى لمن أضطرم بمحبة الرب كمحترق بالنار فأحرق ك  فار دنس من نفسه ، الطوبى لمن صار 

باختياره كأرض جيدة صالحة مثمرة زرعاً جيالداً مائالة ومالتين وياليالين ، الطالوبى لمالن وجالد فالي حقال  

يد الذي زرعه السيد في حقلاله ، مغبالوط مالن وجالد الالدرة الخطيالرة السالمائية فأبالاع مالا لاله نيته البذار الج

على األرض وأبتاعها وحديا ، الطوبى لمن وجد الانز المخبوً فالي الحقال  فالرفض كافالة األ الياً معالاً 

وأ تناه وحده ، الطوبى لمن يتذكر دائماً يوم انصرافه ويحرص أن يوجد في تل  الساعة وافالر النشالاط 

وبال خوف ، الطوبى لمالن وجالد دالالة فالي مالاعة الفالراق ص ا فار الت الالنفس الجسالم بخالوف وأوجالاع ألن 

المالئاة يجيئون يأخذون النفس ويفر ونها من جسالديا ويقفالون بهالا أمالام مو الف الخالتن الالذي ال يمالوت 

والقاضي المريوب جداً ، خوف عًيم في ماعة الموت ص ا فار ت الالنفس الجسالم بخالوف ونحيالب ألن 

لالالنفس فالالي مالالاعة الفالالراق تقالالف أمامهالالا أعمالهالالا التالالي عملتهالالا فالالي النهالالار والليالال  الصالالالحة والطالحالالة ، ا

والمالئاة متسارعون أن يخرجويا من الجسد فالذ ا رأت الالنفس أعمالهالا تجالزع مالن الخالروا ، تفالارق 

نفالالس الخالالاطو بخالالوف وجالالزع الجسالالد وتمضالالي مرتعالالدة لتقالالف فالالي مجلالالس القضالالاً الالالذي ال ينقضالالي 

أعطالوني مهلالة مالاعة " أن تخرا من الجسد فذ ا أبصرت أعمالهالا كلهالا تقالول لهالم بخالوف  فيقتسرونها

. أنالت  صالنعتينا فمعال   نمضالي صلالى حضالرة القاضالي : فتجيب النفس أعمالها كلها " واحدة حتى أخرا 

فلنمقتن يا أخوتي يذا العالم الباط  ولنحب المسيح وحالدة القالدون والفالادي نفومالنا ألننالا ال نعالرف فالي 

مالالاعة ياالالون انصالالرافنا وال يعلالالم أحالالد منالالا يالالوم الفالالراق ومالالاعته ألنالاله بغتالالة حالالين ناالالون متخطالالرين  أيالالة

ومتنعمالين علالى األرض بالالال ايتمالام يالالديمنا األمالر المريالالوب فتمخالذ الالالنفس مالن الجسالالم وتمضالي نفالالس 

 الخاطو في ماعة ويوم ال تتو عهما موعوبة خطايا وال اعتذار لها ، فلهذا الحال أطلب صليام أن نصير

                                                           

 ملفان الانائس السورية ومعلم األريو كسيين أجمع  مقاالت مار صفرآم :كتاب  

 و ف على طبعه أحد ريبان دير السيدة العذراً البرامون في برية األنبا مقاريون
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أحراراً وال نتقيد بعبودية يذا العالم الباط  الو تي الموعوب  اوكاً وفخاخاً ومقانص الموت ، فلنجنح 

نفومنا ولنطيريا عن الشاو  والفخاخ ألن الخبيث ك  يوم يطمر دائماً فخاخه  دام نفومنا لاي مالا ص ا 

نا حذرين أن نسالقط فالي فخالاخ أ تنصها بالشاو  والفخاخ يقتنصها صلى العذاب األبدي ، فلنصغ  صلى  ات

الموت ، ألن فخاخ العالدو موعبالة حالالوة فالال تنحال  أنفسالنا لحالالوة فخاخاله التالي يالي االيتمالام بالاألمور 

األرضية ألن األ وال واألفاار واألفعال الخبيثة يي الفخ ، فالال تسالتح  أيهالا األخ بحالالوة المرئالي ، ال 

لخبيالالث ص ا وجالالد مالالدخالً للالالنفس يحلالالي لهالالا الدرامالالة تتالالراَخ وتنحالال  بدرامالالة األفاالالار الخبيثالالة فالالذن الفاالالر ا

الخبيثة ويصير الفار الخبيث كالفخ في النفس فال ينطرد بالصالة والدموع وال بالحمية والسهر فصالر 

منذ اآلن متيقًاً ومعتو اً من كافة األ ياً األرضية لتنجى من فخاخ األفاار ومن األفعال الخبيثالة ، ال 

فالي مناجالاة الفاالر الخبيالث ، ال تالدع أن يلبالث الفاالر الخبيالث فالي نفسال  ، أيهالا تتراَخ طرفة واحدة وتتُ  

األخ أيرب دائماً صلى اللـه بالصالالة والصالوم والالدموع لتنجالى مالن كافالة الفخالاخ والشالاو  واآلالم ، ال 

تترجى أيها األخ أنَ  تعيش على األرض زماناً طويالً فتتراخالى فالي درامالة األفاالار الخبيثالة واألفعالال 

يئة فيوافي بغتة أمر الرب ويصادف  أيها الخاطو ليس ل  و ت توبة وامتغفار ، فمالا ا تقالول أيهالا الرد

األخ للموت في ماعة الفراق ألن األمر يديم فال يترك  ماعة على األرض ، وكثير ممالن ننالوا أنهالم 

مالنيناً كثيالرة  يعيشون زماناً طويالً على األرض فجائهم الموت بغتة ، صن رجالً خاطئاً ومومراً حامالباً 

على األرض يعيشها في راحة ونعيم عا داً باصالابعه حسالاب رأن المالال والربالاً موزعالاً عالدد يروتاله 

في مالنين  زمالان طويال  فديماله المالوت بغتالة ففالي طرفالة واحالدة بطال  الحسالاب والغنالى وايتمالام العالالم 

ة تيالر خالائف مالن الباط  ، جاً المالوت أيضالاً فصالادف رجالالً صالديقاً متصالور المالوت دائمالاً بالين عينيال

ه كما يليو بالفقيه الروحاني منتًالر الفالراق والمثالول وروده ومفار ة الجسد متو عاً أمله دائماً بين عيني

في مقالام الالرب ، أمالتعد فالي كال  حالين بمصالباح  مثال  عا ال  ونشاليط ، تفقالد نفسال  كال  مالاعة بالالدموع 

والصلوات ما دمت تجد و ت أمهال ، أحرص يا حبيبي فذن زمانال  يجالو بجملتاله موعبالاً عالدم أمانالة ، 

يالا أحبالائي  الالد . فتاالر فالي الرايالات الفاضاللة ألناله يديشال  رخالاوة ، ونيالة ،  سالاوة ، فالال يسالمح لال  أن ت

عرفتم كيف أن األ ياً الخبيثة كلها تشب وتنشُو ك  يوم األمور الرديئة ، فالخبث يسالبو بسالعيه فيالدل 

على االختالط اآلتي والحزن العتيد أن ياون على وجه كافة األرض يذه تنتج مالن أجال  خطايانالا كلهالا 

بت الخبيث على األرض فلنصر متيقًين محاربين وادين للـه تالبين ك  ك  يوم ومن أج  رخاوتنا ين

و ت  تال العدو كاملين ، ولنعلم عادات الحرب ألنهالا ال تالر، ، وعالادات يالذا القتالال يالي التعالري مالن 

األرضيات ، صن أنتًرت الموت ك  يوم ال تخطالو ، صن تعريالت مالن األمالور األرضالية فالال تنهالزم فالي 

رضيات وأحتقرت الو تيالات تسالتطيع مثال  محالارب  ي  الهامة أن تأخالذ رايالة الحرب ، صن أبغضت األ

الغلبة فذن األ ياً األرضية تسحب صلى أمف  ، واآلالم تًلم عيني القلب في القتال ، لهذه الحال يغلبنالا 

الخبيث في مو الف القتالال ألننالا نقتنالي األرضاليات ، وبااليتمالام باألرضاليات نخالدم اللالذات ، كلنالا اليالوم 

رضيات وعقلنا  د تسمر في األرض من أج  رخاوتنا ، النهار  د مال صلى المساً و الد انتهالى نحب األ

منذ اآلن زماننا ونحالن مالن أجال  عالدمنا األمانالة نًالن أناله ماليمتد ويطالول ، يالا ملاالوت السالموات علالى 

! األبواب ونحن عن يذا األمر ال نمير أن نسمع  كراً ، العالمالات واآليالات التالي  الهالا الالرب صالارت 

أي أوبئة ومجاعالات وزالزل مفزعالة وحالروب يالذه كلهالا نعتقالد بهالا كمنالام يحالدن بهالا بعضالنا بعضالاً ، 

فلنهرب يا أحبائي صن الساعة الحادية عشرة يي ، . فامتماع مسماع يذه المخاوف ومعاينتها ال تذيلنا 

النالوم تيالر ومسافة الطريو طويلة جداً ، فلنحرص أن نوجد في الطريو ولنان متيقًين ولنسالتفو مالن 

ياجعين ، فذننا ال نعلم متى أو في أية ماعة يجو ماليد كافالة األرض ، فلنخفالف  اتنالا مالن يقال  وايتمالام 

األرضيات فقد  ال لنا الرب أن ال نهتم بشو ألبتة ، وأوصانا أن نحب الاال  معالاً فالنحن  الد طردنالا يالذه 

واحالالد منالالا يتمنالالي األ الالياً  المحبالالة فهربالالت مالالن األرض فتاالالايرت الخطايالالا وتشالالا الًلالالم الاافالالة معالالاً كالال 

األرضية ويوريهالا ، ويتهالاون بالمنا الب السالماوية ، ويبتغالي الو تيالات ، وال يحالب األمالور المسالتأنفة ، 

أتممر أن تاون ممائياً أبغالض دائمالاً األمالور واأل الياً التالي علالى األرض وأرفضالها وانسال  وأ التهي 
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ي حقير وضعيف وال أمتطيع أنسال  ، ملاوت السموات ، ال تًن أن كثير عم  النس  وتعبة وتقول أن

تفهم كلمات مشورة نفيسة وصالحة ، تأم  ما ل  أيها األخ المحب للمسيح صن آيرت أن تسافر صلالى بلالد 

أو موطن بعيالد ال تسالتطيع أن تسالير كافالة مسالافة الطريالو فالي لحًالة واحالدة ياالذا يالو الملال  السالماوي 

واحالد ، فالحميالة والالدموع والصالالة والسالهر  ونعيم الفالردون باألصالوام بالنسال  بالسالهر يبلالغ صلياله كال 

ًً حسالناً للطريقالة الجليلالة الممديالة  والمحبة يي المنازل الممدية صلى السالماً ، ال تريالب أن تصالنع ابتالدا

صلى الحيالاة ، أرتالب أن تسالل  فالي الطالرق فالذن وجالدت  اتال  وافالر النشالاط فالطريقالة نفسالها فالي الحالين 

نع فيها منازل طرباً مبتهجالاً وفالي كال  منالزل تتقالو، مسالال  تتيسر أمام رجلي  وتفرح مالااً فيها وتص

نفس  ، وال تجد صعوبة في الطريقة الممدية صلى السالماً ألن الالرب السالماوي يالو بذاتاله صالار طريالو 

حياة للمميرين أن يذيبوا بفرح صلى أبي األنوار ، أيهالا المساليح المخلالص صالر لالي طريالو حيالاة ممديالة 

نهايتها المملاالة السالمائية ، لقالد صالرت لالي أيهالا الساليد يسالوع اإللاله صلى اآلب يذه وحديا يي السرور و

طريو حياة وامتنارة فأتترفت بذاتي من الينبوع موايب موعبة  و اً فصارت نعمت  في  لب عبالد  

( أي مسانة )نوراً وفرحاً وحالوة في فم عبد  أحلي من العس  والشهد وصارت في نفس عبد  كنزاً 

ارت نعمت  لعبد  ملجالأً و الوة نصالراً ومالمواً وفخالراً وأتذيالة كافالة الحيالاة ، وطردت الفقر واأليم ، ص

كيف يصمت عبد  من وفور لذة محبت  أيهالا الساليد ، ونعمتال  التالي فتحالت فمالي بالال امالتحقاق ، كيالف 

يصمت لساني عما ينفعه من تسبح وتمجيد المعطي الخيالرات وكيالف أجتالرن أن أحالبس أمالواا النعمالة 

الموعبة حالوة في الموايب الجزيلة صني أرت  تمجيداً لسيد السمائيين المعطي  النابعة في  لب الخاطو

خادمه الموايب السمائية بتعطفة الجزي  علالى البشالر ، أُعًالم نعمتال  أيهالا المساليح المخلالص ألننالي ص ا 

عًمتها أعًم بها وال أكف أن أتلالو بلسالاني تمجيالد نعمتال  أيهالا الساليد المساليح المخلالص ، وال تصالمت 

من الترنم بترنيمات روحانية ، صن  الو   يجالذبني صليال  يالا فخالر حيالاتي ونعمتال  تحلالي  ينالي  معزفتي

ألنجالالذب وراً  ليصالالير  لبالالي لالال  أرضالالاً صالالالحة  ابلالالة بالالذاراً جيالالداً تنديالالة نعمتالال  بنالالداً الحيالالاة األبديالالة 

لتحصد نعمتال  مالن أرض  لبالي كال  حالين تمالراً جيالداً تخشالعاً مالجوداً طهالارةً وكافالة المرضاليات لال  ، 

الالالذي وجالالد ، فلتوجالالد نفسالالي فالالي فالالردون النعالاليم مالالع الخالالروف ( حًيالالرة ) مالالترجع نفسالالي صلالالى صالاليرة أ

، صن  ل  الخروف لما وجدته حملته على منابي  ، فأما نفسالي يالذه تيالر المسالتحقة فأ تالديا بيالد  النور

لمجالد و دمتها كاليما صلى أبي  الطاير الذي ال يموت حتى أ ول في نعيم الفردون مع كافة القديسالين ا

لآلب الذي ال يموت ولالبن الالذي ال يمالوت والالروح القالدن الالذي ال يمالوت والسالجود للمعطالي الحقيالر 

 . موايب ممائية ليقرب تمر التمجيد لمل  كافة البرايا له المجد صلى األبد وعلينا رحمته 
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