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األول القسم
الذات لبذل األساسية المبادئ

األول الفصل
ال أعدمن هللذلذنبنل اتنا

األولى المقالة
كلها األشياء مبدأ اهلل

 

إليه،        الذاتبذل وروحنا جسدنا تسليم يعنى كل     يالتخلوهلل عن ونزاقله ورغباتنا   عوانا ومشاعرنا اتنا
مستقبلآوومخاوفنا ومخططات تارنمالنا غير بمحبتها، االهتمام سوى لنفسنا  .كين

ـ       يعن هلل ـنا ذات ـذل أنف   يب ننسى حياتنا          سأن ومشاكل واهتماماتنا شواغلنا كل يسوع قلب في ونضع ا،
الكثيرة، شيءَلِكنَواليومية كل بتدبير مكلفينه مصالحنا كل عنايته نقصوإلى كل  .تدارك

هلل   ذاتنا ن        بذل وال بأنفسنا االهتمام عن نعدل أن ت        يعنى التي لألعمال ذواتنا نقف وأن باهلل، إال ولؤفكر
ـده،      مج ـى ونتفان     وإل والخير، الحق سلطان إمكاناتنا بحسب نبسط ونعىأن ونساعد باهلل حبا أخوتنا خدمة ملفي

أنعزون وخصوصا اهللينهدى، إلى ونقودهم  .الغير

الذاتبذ بالخض  ل اإللهية   ويقوم للمشيئة الدائم الح   ع كل وبالتقلاوادث  ووسط البنوساذالاإلذعانت، يج
ايئالمش السماآلت للتداتالالستسالموا،ويب اإللهيةاالعنترتضيهاالتيبيرام  .ية

ـطو ـي      ب الت ـنفس لل ليسوع  أسلمتى يسوع  جة،ذابسذاتها يبألن لهاهدوره على. ذاتهب يستولي إنه
ـ تح   نال ـي الت الهم     يأه  بفس من ويريحها مصالحها بيده ت  وخذ التي أع   ويحملها،  غشم كل من كل  ويقائها،  ديها يها

و منهااألخطار يطلب سال ذلك قلبهاومقابل تعطيه أن  .ى

يسوع          بين المتبادل العطاء ـون يك ـذا عطاءوهك محبة  النفس، إنه      . كله المتبادل، العطاء هذا أجمل ما
تجت حب الطاهذحياة النفوس   . الكريمةوالقلوبةرب

أسعد فيهوجوداما فيهنساناإليكفر لهببذاته ويترك ليسوع كلها كماأنها بخليقته  .يشاءيتصرف

ـا    ـهىم ـارك    أنأش بالسه       فييح  سلمااإلنسانيش يسوع كلفه وقد نفسه يرى مصالحه،  ر  عمله، على
نفووويتفا انتزاع طرق في معه منسض البخالدة  .حيمجراثن

ـا    السعا     أم أصفي وما السالم ـذ عندما   الةدل المرء يجدها كل     أنيستطيع   تي في محيط   أيغوص في ن
الأللا الذي بعيد،لهحدوهية أنه فيه التبعدالكل  فيحمس جميع تشاهرعن التي نشغت البشرال  .ط

وال        أحلىما   الحساسة النفوس إليه تؤول الذي المصير ألفة        قذلك في تعيش أنها ترى عندما المحبة لوب
فتشاركهإلاوعيس متاعبأفلهية وتقاسمه بحناراحه وتنسيه عنهها،  . البشرقوقا

http://coptic-treasures.com



 2

يسوع السعيدة     وكأأنوق  أتإنني !يا النفوس هذه عداد في معك     أ،ن أعقد أن فأعطيك  أخويعهداروم ا،
أنسىكقلبكألمتلقلبي النفوسوأرافقكمعكذاتيثم جلب سم.يكإلإلى لحلم  . جميليواإنه

ا جميلهذا حقيقة        . لحلم إلى يحوله أن واحد كل يسيرأوحسبه  . بةذعبوسع حسبه    ن الحق، طريق في
اهللأن إلى بمحبة  يرجع حين كل  .في

مبد     ـو ه اهلل وهو     . ناؤإن خلقنا، الذي الحياة     يبقينافهو قيد كل    شيوعلى في في   . أعمالناترك يعمل هو
جسمنا خاليا من خلية وكل وحواسنا قوانا في وقت بذ: سلطانهبساميحبةبمرفتفلنع. كل ذلك في  . الذاتلإن

الإ يسر    عن ـي اإلله ـل أفكارنا    يم كلهامأعوعواطفنا،  وفي كل       . النا في ويشترك خليقة كل يسند هو
بأسرها       الكائنات حركات ـن م ـركة اإللهية       . ح العناية إلى خوف بال اهلل   وفلنستسلم إلرادة بمحبة السامية  لنمتثل

منها يفلت أن أحد يسترح ال أ. التي ذلك في الذاتيضاإن  . والقداسةبذل

في    تجرى ـنا اهلل  ححيات حاضر   . ضن بجوه   فيإنه مكان اإللهي   ركل السماء   مكحقيقياحضوراه في ا
بين     ذواتنا نتركه       عراذفلنلقين أن هو الكمال ألن الطفل          . لنايحميه يحيا كما اهلل صدر على نحيا أن الكاملة الحياة

أمه   صدر ولنِ   لِقلنُ. على همومنا ت   عليه أمر إليه بمحبته   كل مكتفين حاجاتنا هي   : دبير ومقدمة   الحياةتلك الروحية
الخالدة المحبة  .حياة

 

الثانية المقالة
كلها األشياء غاية اهلل

 

ـبدأ     م اهلل ـيس هو      ل بل فقط، ـياء األش ـل غاية  ك المخلوقات   أيضا وجه     عموماكل على كائن وكل ،
ـيص أل. التخص ـإن هدفً      ق ورقة تحت كامنة ـرة حش الوجود  ال الضارية    في الغابة لحيوانات الغبار  . كما ذرة

هدفها        لها الهواء في ـرة تج   كاألجرامالمتطاي التي الوالالمحدودة البوأ. ضاءفب التائه    شضع المجهول والعبد ر،
الصحراءقفي ل. لب يسعى غاية باتله أسوة الناسلحقيقها مقدرات في الحاكم  .ملك

مخلو    هو ما واستحقاق     قكل عظمة من     . الالنهائيالجالل   ذياهلل   أماميتوارىمن أنه بما كائن، وكل
مدع اهلل، فيهوخلق اهلل مقاصد البدوفلاألأنا": ليحقق الربواأل. والنهايةايةالياء، يقول واألخر  .1"ل

يسير          الحر وغير العاقل غير ـائن الك ح     بصوإن الذي الهدف نحو حتمية اهلل  درة له فقد  اإلنسانأما  . ده
من    وحده ـال اخت         ن بملء غايته يبلغ أن الخطر، االمتياز ذاك وحريتهياهلل الخير      . اره يعرف اهلل مثال على فإنه

و          الحقيقة ليدرك له أعطى العقل أن يعرف ـر، وه  أوالش أرادته األسمى    بن بالخير ليتعلق له لهذا   . ت امتثل فإذا
إلر واستسلم اإللهي، بفعلاالترتيب اهلل، القلبتلقائيدة عن ألجلهاح. صادر خلق التي الغاية  .قق

ـة    تعالى       اإلنسانغاي تدبيره بحسب هلل ذاته يبذل و  :أن األول   اذلك الواجبات    وجبه يحوى الذي األخير
 .كلها
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كل         في ذاته، يجد الرشد سن يبلغ إنسان األمرين     عملكل هذين أمام الحرة، أعماله النظام  م: من راعاة
ـي تشأاإلله ـهوو يختار    . يش إنسان المسيح    ملاهذين   أحدالزاموكل يسوع قال فقد ليس   ": وقفين، فهو  معيمن

 ."على

اهلل      سم طاعة ترفض التي النفس هي باالضطراب     بكم  حتنهاإف! كينه ذاتهما على والشقاءوذلك . الحزن
مكان        كل في نرى ـنا ونفوسا  أن فيمفككة   سراأشقية الناس       . فوضىودوالً ألن االضطراب يسود مكان كل في

اهلل  يرفضو طاعة بصاستقرت  القد  . ن في    ولثورة دائمة اإل  ملارة ألن وعلى      نجتمع النظام على تمرد السلطةسان
اهللو على عقابهامخالفةفكل. حتى معها  .تحمل

رسمها      إ التي الغاية دوما يبلغ اهلل بيده    : ن يمسك ما  العالمإنه فال   وكل تفلت     فيه، أن خليقة أية تستطيع
األسمى،      سلطانه ـن ألخر    م مجده يعطى لن يبلغ   أ. "وهو بال    منه غاية إلى غاية ويقن شيء    دبوة، كل 2الرفقبر

الم والح  دهوازالك،مفتعاقب وسقوطها التي   وارها والحروب،    اتمألتادث العالم، : واالكتشافاتواالنقالباتريخ
يعرفها هو غاية إلى اهلل وجهه قد كله  .ذلك

ـر مصير    وكثي يقررون أنهم ظنوا لكنهم  العالمن غيرأدوا  انك، اإللهي  يديين  بية  اعووات ال. العامل
على     ـتم إال    األري شيء ل  ويستخدمهض غايتهباهلل تفسد    ،كثيرةضرارأ  الشريحدثفقد  . لوغ أو  المجتمعاتوقد

ع    عن ـرف ال       اهللادة  بتنص يرد وقد القدوس، اسمه على كناس،  فتجدف عن      برفي فيقصونه اهلل على جنونية، ياء
ـو عائال  همبقل يسقو. همتوعن مظاه     محد لهم تكون بأن و  راهلل ي     قالنجاح، وخدامه تضطهد كنيسته يدع يرون،عد

يسمح    رافع     دجللتوقد يصول بأن وق  بوللرذيلة   الرأسيف تجرر مكا   اأن كل في الغالبة     نلك. نحتها هي اهلل محبة
النهائية  .في

يسوع وهدفغايتيإنك! يا فوجودياألخيرة، أليإ،  .نابيعكيإلىاهودقلتذاتيسلمك

 

الثالثة المقالة
هو لكلالاهلل المثالية ئشعلة

 

ـ    اهللإن   م ـو ـق    عدبه يكتف        والخالئ لم المثالية علتها أيضا وهو انط  بتغايتها، نقطة الخليقة  العيين ق
الرحلة األرضبتقومالتيوخاتمة على يجب. ها التي الطريق أيضا لها رسم تسيرأبل  .فيهان

ـو ـنع     فه ص ص  إلنسانإذ ذاته       وعلى في ليعكس واعده ومثاله رسمه   خرته أراد   . اإللهيطوط أنفقد
كمالهمثاالًيتكون في  .له

األ      منذ ـرى يج اهلل كل   زإن خل   الكائناتل يستطيع ال  قسيخلالتيوها  قالتي في مرتب    وها منها وكل اقع،
تدبيره الجماوالخاصةبطبيعتهفي عليهمالكولبدرجة التي يبلغهاأال  .ن
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ستسلكها          التي الطريق حددت اإللهي التدبير ـذا ه ـي األرض،     ف على خليقة في  ظموعد  وكل هورها
ستق      الذي ـدور وال ـالم، زوالها   والع ووقت به وحرية         . م التدبير، ذلك في بوضوح مسجلة وجودها تفاصيل كل

اإللهية، الدقة هذه شيء في تعطل ال العاقلة اهللوالمستقبلفالماضيالكائنات أمام  .حاضران

يا    وأنِت ميز. نفسيأيضا األزل   ِكقد منذ جوه  أرلقد. اهلل في بيريك يحصى     نه، ال الكائنات،  معدد ن
اإللهي            لجماله المحدود، غير لكماله كصورة بل ـنه م ـزء كج كل       مو. ال عن ستميزك التي الخطوط عين نذئذ

والج به  الذيال  مخليقة، الوقت    . ستختصين في قنوهو متناهية      فسه غير بدقة حدد هذه     الطريقةد بها تبلغين التي
ـة وعين         . القداس األرض، على فيه تسيرين الذي السبيل في      المؤهالتورسم تكون التي يدك  متناولوالوسائل

ـاعدات ـتق    المس س ـي وأ  دالت لك الذين          حوم والناس فيها، تعيشين التي الخارجية والمكان الزمان بهم  تتصال لين
الح حياتدثاووأصغر في  .كالمؤثرة

الم     فعرف سبق ـه التيصاإن أعماق       تعب في الفضيلة ممارسة في ـا وسقطاتك  اوجهاد،بكقلالقينه تك
الال والصبر نحوكناتموانتصاراتك، سيبديه الذي   .هي

بفر    بارك ـد األزل  حلق واستقامته  وحماسةأرادتكإخالصمنذ التي    وس. قلبك بالمحبة من  ستر خرج
تتدفق كما الصافيةقلبك غزيرمالمياه نبع با. ن فرح تكأللومنذئذ التي  .بينكماا  يومونفة

فكر    في كنت منذ  لقد ال  زاألاهلل أنا الحقيرة  خلل، الصغيرة معرفته      فأحبني. يقة بعد أستطيع كن لم . 3إذ
خط وهوليلقد البيدييمسكنيالطريق عنأحتى  .يساراأويمينًاهحيد

ـا ـيد  أيه ـر  الس خالئقك    إن! القدي تدبر أبوية  عليهاروتسه4كثيربإشفاقك ت. بعناية يبتعد   شإنك أن فق
فيهلكوا عنك على. أبناؤك الحياةفأنعم مدى احبك  . بأن

 

الرابعة المقال
األ الفصل لوخالصة

 

المطلقة   تيعأن  عقليفعلى. مبدئياهلل   بسيادته له ذاتها     إرادتيلى  عف. غايتياهلل  وعلى   رف له تبذل أن
تحفب فيجبمثالياهلل. ظال هحياتينوتكأن، عن صورة اإللهيذكلها المثال  .ا

ا    تجاه ـي فيإنن خض  هلل كل  ووضع مطلق يكفي    يع جبهتي  أعبدهن  أفال وحيد    معفرا كمبدع بالتراب،
ـل طاقة            لك بكل إليه انزع أن يكفي ال الوجود، في هو الوحيدة       نفسيما الغاية إلى أنزع يج. لوجوديكما ببل

ـا    ـوة    أنأيض خط ـبعه من     فيخطوة،   ات لحظة أ     حياتيكل وأن لقيادته، أستسلم وأن يتصرف   ت، كسيد  بيركه
مشي  .تهئبحسب

تريد        إنك رب، يا ـم، لك    أننع بتقد  ذاتيأبذل التقدي     نفسيس  يال هذا بطريقة بل إنه. أيضاسفحسب،
رس فقد السماء ألبلغ ذاك أو الطريق هذا أتبع أن عندك سيان األزلليمتليس منذ بذاتك،  .الطريق
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ـيس    بعنايتك       حياتيفيل وترتبه بحكمتك فتعرفه تسبق لم ما    أغيرهما   ليليس  . حدث وال  أضيفهوال ،
ليس      أحذفه ـا أعطى       أتوقأنليم الذي غير مصير أو  أن   ليس  يل. ليإلى أسألكأنليليس  . ياشتكأتحسر

ـن    ـبابع أعر      أس أن وال تجاهي، ـرفك الطبخلقتنيلم   فتص وبه      بهذه العجز بذلك أو المؤهالت، وبهذه هذاع
ـواء،   ا النزعات     بأله بهذه أو الداخلية الثورات تفسر    ملزمالست  . هذه األرض    أوجدتنيم  لليبأن هذا  فيعلى

ال الممزفيالزمان غير أو المؤاتية الظروف وهذه المحيط وهذا المعين المكان هذا وفي أخر،  .اتيةؤان

ـي    إله ـا ـواء! ي النسب       جاهالً  أوعالما،  فقيراأو   غنياجعلتنيس خامل أو األصل شريف ومجهوالً،
أعطيتني   أو وغيريعن   هاتنعموضياءنعما   ومحتقرا تعطه   نفسيحطت  أ، لم كله،   : خرينآلابحمايات هذا فعن

أطلبليليس مق. حسابانكمأن تكمن كله هذا نفساصدفي بشأن األزلية أنيك إذن  .ذاتيدسأقوعلى

ـا    عائشة    ! نفسيي كنت األوهامكم كعنفي تضعين   ندما ال  بذاتكت ك  سقدامناهج عندما تحلمينة، ،نت
تك            لم وصلبان وتعزيات وأنوار وأعمال عيشة بكمال اهلل، مقاصد عن اتباعك     . لكنبمعزل عند تضلين كنت كم

ضيقةم نفسهفسالك اهلل لك خط واسعةدةجا،ألزلامنذ. يما  .عريضة

ال   ال ـألي، ـارة  تس ـىعالم يفض   ال الذي الحقيقي يعرف    ي  لطريق لن ألنهم اهلل إ   وإلي يجيبون، بم منها
ويجهل     ـيرهم مص ـرفون مصيركويع س    . ن منك يطلب ال معك، فاهلل هيابة، غير والخضوعوفسيرى الطاعة ى

 .الساميةدتهراأل

األ        منذ اهلل هيأه الذي المصير ـذا قد   زه نفس، لكل لها    ل كل  اإلنسانحياة  . مانزالفيعين حاتوتتابع
فأيها     و سجلت ـعة الحوا  سلفًااس اهلل. األحوالوثدكل وأرض :يقول تجيب. أعبد البسيطة أرضى: والنفس إنني

لك    وأستسلم ـب غير       . وأح من فتمر الالمبالية النفس بها،         أنأما تستخف التي والكرامة تهمله الذي بالكنز تحفل
و  المقاومةوالنفس   يستمر،      .فتجدتلعن اهلل عمل ب    حامالًلكن كل في انقطاع   ومقدسا،  جديداواجباهة  رمعه بال

له تستسلم التي  .النفس

لك أستسلم مبدأألأخضعوإنني يا إلهي، يا  .عمليومثالوجوديوغايةكيانيرادتك

ـي أ  مهمت يمسك     تأن الذي كالولد خطوة خطوة أمه  بعك وال       . بيد أسبقك أن أريد ال عنك  أتأنأنا . خلف
ـا        خط ـى عل ـير الحاضرة     متمماسأس اللحظة تأتي   قابالًواجبات التي رادتكألومستسلمابها،    تأتينيالصلبان

الحاضرة  .واآلتيةومقاصدك

يأت ما كل أن اعلم ونظمتهيأنا شيء كل فعرفت سبقت قد اإللهية عنايتك ألن حسن، يدك  .من
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الثاصالف نيل
ا ألحمن هللذالذبننكمة تنا

لىواألالةالمق
يتأن النفهاهلل بتقديس إليهلمةالمستسسم

 

مضطرمة             بمحبة كياننا له نقدم أن هو هلل الذات ـذل ننسب نهذاتنا   ىوأن تدبير   أوبهام  تفال اهلل نكل ن
ت تسليم انه شيء هللاكل  .م

ـرف      اع ـا الحكأأن تحتج    من البشرية هذ   علىة التسليم ال   أنتروم    فقدهكلمة بعض أنوتحفظات،  تقيم
و   ضمانات، اهلل     أتطلب على تضع يظهأ. شروطًان ع  رال التقمأن هعيس  دلية تجارية    الا  ذلى كصفقة تصير نحو

كعقد       والنفس اهلل ـين الفريقان    يحاولثنائيب شيء؟       أتالمتعاقدانفيه كل قبل كشخصية مصالحهما هذه  لننبذمين
ألن الحقيرة منهالمفاهيم الجسدوا حكمة  .حي

ـتنسأن هللس ـدا    لم كما    تمينروا،  وروحجس ذلك       عالطفليرتميفيه له فنتولى ونحبه، أمه، عنق لى
انقطاعبدهونرد الذ: ال سر هو ذلك الكمال، هو وطريققدلك اهللاجتذيسين قلب  .اب

ي ـوإن ي  س ال أرع محبته        نيد غير أخر بشيء النفوس له  ههذوإظهارتشغل الملوك  . المحبة ملك أترى
والصالح  الهنقصت والحكمة النف   ،قوة تخاف مستقبلها؟    سحتى اهت    أنناعلى إلى نظرنا القلقة    ملو النفوس بعض ام

ذلك؟  لظننا

أن! السيدأيها األزل منذ صممت إالتقدمنيلقد الكون تبدع  .لتخلصنيولم

يسوع     قال مستعد   ": القديساتإلحدىلقد عذابات    أنإنني النفوس   عدتساوىمراراكلها   آالميأتحمل د
ـة و  . الهالك ـن ـرتاهاولك أمامها    ! حس المعروض الخالص ترفض بدافع   المستسلمةنفسييا   وأنِت. "أنها ليسوع

التراب؟                  في يقع الولد هذا تترك هل األولى ولدها خطوات تسند التي األم، تخافين؟ كيف دينمتإذأنت  والمحبة،
أ ليسوع الطريق؟تيدك نصف في يتركك أن  .خافين

اهلل    النفوس  إن تقديس المجتم  و. يريد يترك الد  قائماعلذا المجدفين      ورغم عن ويتغاضى ينخره، الذي د
والناكرينع القدوس اسمه اإللهيونايتهعلى غضبه  . المثيرين

كما                  الصديق حقل على أمطاره وينزل الفصول تتابع وينظم الكون اهلل يدبر النفوس تقديس أجل ـن وم
الخاطئ حقل  .على

عظيم تسبيح  والرب بكل كله،    5جدير العالم في يخلق    إنه وال   كائنًالم أو   دحابأيمح  يس، سوء،  بأيث،
يكن لم إلىلكذإن  .سوالنف  خيرآئالً
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ـا      ي ـيا الن  ! قلبيفه صغر وتوكفدع اهلل  لس واست  . على عينيك يسوع  . راعيهذلملسأغمض يقل ال": لم
يأأحديستطيع   أولئك    نن منى ا  الذينزع كل     أ6؟"بآلأعطانيهم اصنع إلهك، من      شيءحب شيء كل تقبل بمحبة،

تقثيده، هيابدم غير إلىفم  .القداسةتصل

 

ةالثانيلمقالةا
واهللنأ حكمته فيتهقدريضع

له المستسلمة النفس خدمة
 

تاهللنإ يالعلةيسك،قديريد ما  . بعلمك؟إرشادهعلىقادرانفسكأتحسبسك؟نفقوافيجهل

اإلنسان االهت! أيها هذا عنك تعلم. اممدع ال وتجهلأتيأينمن  فأنت تإلىت  .بذهأين

كنت     ـل الحك   حاضرا!ه رتبت الكون،    معندما اإللهية البحر     وة لموج وقالت سبيلها، للكواكب : رسمت
تعدو الإللن النفوس خلقت عندما مشورتك طلبت هل أبعد؟ ما فمهاخى من بنفخة بصوالدة  رتها؟ورسمتها

صو   رسم اهلل   إن علم     فالنفيرة يفوق لعمل وحده       اإلنسانس اهلل اختصاص من تش  فأخشوهو شوأن
 .عمله

وجمال     كمال أية ـك شع    . نفس من فأيها ما وعقل   وكل وفضا  ور ونعمة مدهشة   ئإرادة بطريقة مرتب . ل
ا         هذه سير تعرقل أن تستطيع ـبار غ العجيبةآللذرة من      . ة بإرشاد تتدخل بالك الدق  أبدعهافما أنت   بهذا أعمىة؟

ذاتك    و تقود أن ـريد قي  ! ت بقلق لنفسكادتراقب اهلل يتركهعرضتتعوة الذي والهدوء إليها يدفعك التي الحركة لى
جاهل. لك واحد                   أنت! يا أمر سوى لك يرسم لم فاهلل االهتمام هذا عنك فدع سياستها تريد التي النفس هذه تر لم

تحبه،: وسهل صعبوأن هو بما لنفسه تبقى. احتفظ ما يتولى واهلل بنصيبك  .فاقنع

الجوه                 حتى اللب، حتى كلها المخلوقات ويداخل أقصاه إلى أقصاه من العالم ـمل يش ـه عمل فهو. رإن
يخل   ـذي ـال ويحركها  قه ويحفظها الكون    . ا يمأل اإللهي العمل سر: هذا قادر       يإنه وحده اإليمان أن غير وخفي،
كشفه  . على

لتقديس         اهلل ـالح ص ـمه رس ـا م حكمته       إن به أمرت وما تحققه  إلالنفوس األسمى، الهدف هذا بالغها
اإللهية  . قدرته

التقية     ـنفوس ال ـتها يعن  : أي اهلل هذه     تفعلقدرتهوديسكن  قبتيإن لفعله     اآلونةفي تخضعن وأنتن عينها
ـر يج    : القدي ـا م ـل من    نفيكريك أدوات     الحوادثوخارجكن لكن واألحزاأل: والتجميلللنقشيغدو ن،افراح

التع     ـل، والفش ـنجاح والضيقات،   زال في   والمخاوفاآلماليات كله   ذ، بين     يتلك أداه إلى الذلك  ذلحول نعصاك
 .المبدع

م     لذاته ينتقى ـه اإللهي    سان العمل هذا في الم       . اعديه الكلمة ليبلغها مرشد إلى النفس احتاجت اتية،ؤفإن
ـذا       ه اهلل ـل وماألرأقاصيمن   اإلنسانأرس الجب  هض أمامه دوإالبحر،   أمواجهدأ  وال  د اهلل    عن فإن الحاجة ت
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حبق        رفع ـا كم ـنقله ي ـه قديموذات األسود    ق جب بقرب ووضعه ال        . ا المساعدة هذه مثل إلى المحتاجة النفس إن
اقتضى ولو الكونإرضاؤهاتحرمها نظام  .قلب

اهلل   عإن   الحس     فيمل اإلرادة ذوات النفوس يعرف    ةنتقديس تستطيعو،  حدوداال أو     ال تمنعه أن خليقة
يس     ـه ألن ـوقفه، ويعل   موت الصعاب الحواجز  وعلى العنف   . على هلل     يتالشىإن مستلمة نفس صبر والحيلة  أمام ،

ي         والكذب النفس، هذه بساطة أمام شباكها في الساذجة    جترترتبك براءتها أمام خراب  ما  و. عليه يظن للنفس  كان ا
د   و .خالصاالهبحيصالبسيطة بكل يحاك من    ما للنيل حين    فضيلتهاقة يغعلى الخير  ثرة في تنفتح  . بتها أمامها

ـز وت   الحواج الجبال إلى         المهاويتتحولوديان  والئتلموتنخفض سبيل فال ممهدة، واسعة طريق نفس  إإلى يذاء
إلى  هلللمةمستس وال علىإيقاع، متوكئة تسير التي يسوعتلك  .ذراع

ـا    هلل  ابذلي! نفسيي وقديرفيواثبتي،   ذاتك وحكيم صالح اهلل فإن ذاتك أنسى الربألقي. محبته، على
يعولك وهو  .7همك

 

الثالثة المقالة
باألسرار ملئ النفس في اهلل عمل

 

احسب      ! ربى بأن وأسر لك، في      ذاتيإنني بين صغير قلبك    و. اعيكذركولد في همومياألبويأضع
 .كلها

وف     نىأتفاأنأريد اإللهية بقدرتك التأمل المتناهي  في ضعفي الفكرة   . ي ومن  أنانيتيمن   تحررنيفهذه
فياهتماماتي وتجعل بنويةمقدسةحريةنفسي،  . وعزة

ـس    نف ـا ـكا! ي ال       ن تقديسك عمل ـي باهللًئا   شيتستطيعينف ك    مفالنع. إال صميم هو التي الفائقيانكة
اهلل،ال من عطية إال ليست  .إدراككتفوقىهوطبيعة،

خفي       النعمة ـل فع الإن تأتنال: نهمرتصدذيكالنبع تجهلييعمة وأنت قدنأنوتذهب أنها. بكتمرها
ـتغلغل    ملكاتكت يبقى    . في عملها و     . سريالكن كالسيل يهدر تارة النعمة ومحبة     يفعل نور لجج النفس في : صب

ـ   " نه ـن ـ  روم تسقيهمذال به       8"تك مغمورة النفس كزافييه    فتصرخفتصبح فرنسوا القديس سيد،   يحسبي": مع ا
ـ قا  ! يبحس عدت احتمال  درفما على النفس    النعمةتجرى   ارووط. "خيراتكة فتسق    كالماءفي هادئة، ساقية يفي

في      األفعال، وتروى الحواس وتلج شيء    نالقوى كل مفعولهازدهر  يومو تعط  . بندى الخصب هلل  يوكالحقل   النفس
وافرة  .غلة

ـيانًا النعمة     وأح فعل مضطرب  األمواج   كدويقاصفًايكون بحر الم  : في قائد الصليب،   ئفيروع أمام ة
حرا   ـد بولس    فزعاالمسيح   سويجم ويطرح الجماهير       أرضا، ويخضع دمشق، طريق وعظ   اآلتيةعلى لسماع

الرسول  .بطرس
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أ   ـيانًا فتمر       وأح كالنسيم لطيفة نغمته تكون إلى     والنفوس   مداعبةخرى معها وتحملها وترفعها تالطفها
ا     فتحس عليا، ـواء لها               فلنأج أصبح قد اهلل حضن وكأن وتغدو العزيمة، وقوة والسرور الرضى في أنها مقاماس

ـا ال    . حتهاالرومضجعاعادي السعيدة الرؤيا هذه السماء  أتلبث    ال  إذتدومولكن تتجهم ويتواريالغيوم   دبوتتلن
ـى        و فتبق ـحوك الض اهلل ـه مرشدالنفسج وال نشاط بال وتصد: وحدها األهواء ويضطهدفتثور الحوادث اهمها

أين    . الناس السيد أتراأنتأيها ال  ك؟ الضعيفسفتترك وطدتاإليمان،   يوتقور  تسهريبقإنك  . كال -تغرق؟ة  ينة
المح    وتضرم ـرجاء، اهلل    بال يا بطريقتك ولكن اهلل  . ة، لفعل يستطيع   ! يا أن    أسراركيكشف   أنمن يستطيع من ،

ـبعك    و   جبارالسيرك   فييتت الكون تطوف وت  بتدوس  انك الجبال، الصغيرة   فىالصحارطع  ققدميك العشبة تشعر
ـر حيث  . ركوبم ـك وترفع    مان وتخفض تحيى تمر ألعيننا     . ا يكشفك ذا كحجاب،    وأنتفمن المخلوقات تستعمل

ال    أخس وراء وراتكاس. رظاهموتستتر االفتخار      الفعلأيها  . أرفعهاءتارك يستطيع من سرك   باإللهي، إلى النفاذ
ـك في   بحجووبإدراك محسأشزك وط        وكال متدفق، نبع تارة فأنت سيرك، بتنظيم أو نه   ا  روسة أو سريع، رسيل

عميق وبحر  .صاخب

ـا    ـيي ال   نفس لك   . اإللهيسرالأعماقتسبرين  أتحاولي، وت   تعرفيأنفليس اهلل واجبك. لليهحفعل
و        اإللهي، الفعل هذا معاكسة عديم على و    تفتحين  أيقتصر بابك، يطرق نو     عندما كان مهما بمحبة تستقبليه عان

يظه    الذي ـر يقدسك. فيهرالتنك وهو شيء كل على قادر اهلل وقتوباركيإلهكيأحب،لهفاستسلميإن كل في
الق  .سدواسمه

 

الرابقالم ةعالة
اهلل العجائبإن لهسالنففييصنع المستسلمة

 

تستسلم   ـندما هلل  ع قيادة       بال  نفس عن متخلية ومذتحفظ، في   اتها ذات     أحضانهرتمية اهلل يرى ملتزما،
هوبأن قدرتنيتعهدها تشرع ومنذئذ العملهفسه  .الالكملتبلغهافي

ط   خليقة بين   يعكل قادر     يدية فهو القلب     أناهلل، من اءاتفالكتنفعال   نهبدو. امالئكيالبقالقاسييجعل
فضائلالطبيعية إلى النقائص تتحول وبه ينف. شيًئا، يتّبدونه وبه ويهلك، كعلم المعرفةبخ أمام الجهل  .دد

وذرة      أ الندى ـرة قط تحت    والغبارن المخبأة حلها      الالحشرة إلى سبيل ال مشاكل العالم أمام تثير . عشب
ـي ـ  نمالي قطرة       روالميك بها تعج ـي الت عقله    الماءبات تمال كذهوالً، ماليين    م، تذهله في    العوالما تتحرك التي

ـما    الس ـاب والبحر   األ. واترح بالعجائبمرض األسرار    واإلنسان. متلئان اعظم هو تفسير  : نفسه يستطيع من
حواسهمع المتصلةول الروح تلك النفس، طبيعة غور سبر تراه من ونزعاته؟ قلبه وميول  ؟بالمادةملكاته؟

س  ارتقينااوكلم ا   لّفي كثرت الكائنات عقل     لم األسرار واكتنفت عس. وتحدثهاإلنسانعجائب ل  نقواناوما
تخطي ما نقتعناإذا وماذا الطبيعة؟ الفائق العام محاسنه؟خصوصالوبة األرواح عالم أمامنا يكشف  عندما

في      اهلل ـيب تن     ! قديسيهعج نفس كل في يعمل العالم،      ادقانه في وحيدة وكأنها في   وله جميلهاتيستعمل
وينتق الالمتناهية، الحلليقدرته أجمل  .لها
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جد     عالم نفس ـل العجائب  ك من يصنع     : يد ال اهلل تختلف       نسخًا  فإن ال واحدة تحفه بين وليس ألعماله،
كل      بل األخرى بالمجد     "عن أخر نجم عن يمتاز عالم          . 9"نجم في بسخاء يشبعها فهو عجائبه، يكثر أن يحب واهلل

ـن يظه   فوال ال حيث ف  رس الجمال      وشيء في أو الفن في القيام توزي     . ق في يده اهلل يمسك نعمته؟   ولم هو  أليسع
النف ليست أو القدير؟ الحنان؟واهلل محبة يحبهن له بنات المستقيمة  س

ـا    الكمال         ! نفسيي في اهلل يدرجك بها التي الرائعة الطريقة لتجهلين إال      . إنك وجودك في ترين ال أنت
ـتابعا ومشاغل        رتيبات وتضحيات تحتها طائل ال اهلل   . تافهةألعمال يصور الطريقة الكريمة   فبهذه صورته . فيك
ـين ـل    تميل الص ـى الكباإل وبن وتسعين    أعماللى  إيرة، سبيل     لتبذليالبطولة في فال     إرضاءحياتك هو أما اهلل،
ـ ـ  ييرتض الذه أن     . ريقةطه يريد ال أو   ماناألب  اآلن،تتقدسيإنه أعمال       دباضطهاة من بالعديد بل لك، األشرار
ـياة    ـيةالح تع  اليوم م   ف. عةالطالكها  ينالتي شيًئا تهملين المقدسة   ئضفرانعندما واجبات  يسيراواجباإلىك من

اهللح يكون قد الحاضرة، جمالبإعطائكمهتماالتك من انصف،خاصمسحة يخايعدم علاعك هذامف  .له

للتق         جديدة طرائق تستنبطين عندما تساعدينه أنك ـين س  فتنقبينيس  دتظن الكتب    يفي وتقرئين القديسين ر
ب أ. نهمالروحية كل في ذاتك بذل بل يقدسك، ما هذا فليس ذلك كريمةنومع  . بمحبة

ـا    ـيي القداسة    تبحثيال  ! نفس بك  بعيدا  عن فهي حوادث        عنك بها، تأتيك كلها الخالئق جانب كل من
ـياة    ـيعا   الح ـألجم هذا               أن. بهاىم عن وبمعزل اليومية، بواجباتك لحظة كل في إليك يبلغ منك اهلل يبتغيه ما

ـو سعادة     اليومياجب  ال وال قداسة لك الظواه    إرادةفأقبلي. ليس كانت مهما تق  سيتي   التراهلل بها، فخورة  بلر يها
ـي إليك           وافتح اهلل رسول ألنها مصراعيه على قلبك ـاب ب ـا أعين        . له في حقيرة الرسول هذا حاشية تكون قد

ـ      تأبه ـال ف ـناس، يعبر     ذبىال الذي هو اهلل فإن ا    . لك، هذا به يأتيك ولعله     يظهرقدلرسولما األهمية، قليل لك
مناقض      أو ـرك لتفكي ـاكس اهلل،       اآلتيهذا   أنلذلك،   تكترثيفال  . مع رسول هو الرب فاحمديه،. داودنباباسم

ـي ـه      وافرش أمام ـيابك المستقيمة     اعبديهث البسيطة القلوب مع البن   عنهوش: "واهتفي مبارك   داودا باسم  اآلتي،
 .10"الرب

 

ال امسةخالمقالة
هو وحده اهلل كلمة النفسمإن قداسة ثال

 

كلها           الخالئق على يجب الذي المثال هو اهلل ـة كلم منذ         إن تحيا نفس كل به، باالحتذاء كمالها تبلغ أن
الشخصية وسمتها الخاص بجمالهما اإللهي، العقل هذا في  . األزل

طبيع      يسمو المثال هذا أن البشريةتغير حد  سموا   نا جعل   ال لذلك اهلل   له، لضعفناه اهلل   تفمناسبا ابن جسد
كلها الخالئق باكورة هلل. وصار سبق قد اهللونحن ابن لصورة مشابهين نكون أن  .فحدد

نقدس أن يجب الذي المتأنس اإللهي المثال هو المسيح، يسوع المتجسد، وفقًذفاإلله  .رتهولصاواتنا

                                                 
 .41:15كو1 9

 .29:21متى 10
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كر يسوع ماهسإن ريشةرام وكل لون كل عنده يسوبما  .، فهو األزمان، سيد كماـأنه الزمن  تخدم

م   طييفيشاء، إن السنين، عمله   سل ليتمم الحاجة، أن          . ت يستطيع وحده وهو يعرفه، وحده هو العمل فذه،ينوهذا
يعطل لم ما متممه، محالة ال  . فعلهاإلنسانوهو

يا    أن      نفسيترين، الحكمة من إن اإل    افماذ. لسيدكتستسلمي، التصميم عن أن    تعرفين ينفعك ماذا لهي؟
وأ    تفحصي بفضول اإللهي وتبدتحنالعمل تشجبيه؟       يلليه أن وخصوصا حكمك ودع   أفيه بحب فاقبليه اهلليال
 .يشاءكمايكفيك

معرفة   نتوماذا إل     أعمالفعنا تقدنا لم إن وح        محبىاهلل العقل بفعل الكمال في تتقدم ال فالنفس مانإودهه؟
ـل    ـب  اإلرادةبفع الفنان       أتأملأن   ليأتيحلو  . اأيضوالقل تحف كل السماء ما     اإللهيفي بالتفصيل عرفت ولو ،

من    ول     الخفي قديس، كل سيرة في القدس      زميوعجائب الروح فعل فيهم إن  رالمعههذتنفعنيا  ذفماالعجيبت فة
طبع          التي ـور الص ـا أن ـبل أق ـم إ    هل اإللهي؟ الفنان في ما        نا بمقدار العلم، ينقصها ال المحبة  األرض تنقصها

اإللهيواالستسالموالطاعة  . للعمل

يا    تقديسكنفسيكفي بشأن القلق الفضيلة. عن في تقدمك وسائل عن بتحرق البحث عن اهلل. كفي هيأها لقد
وهو    األزل ـنذ اآلن    قيم لك من   فيدمها لحظة هي   . أيامككل الح  فيالقداسةتلك ب  : رةاضاللحظة هو ذاتكل  ذذلك

ففيددحالم كلكل وفي يخصكالباقيماأو. اليوميةآالمكمنآلمعل يوفال إالمال يضرأكن  .كبن

ـ! أه هكذ   أقا  م تستسلم التي النفس بساطة تقدير تظهأاطةسالبأيتها  هللال وغبرنك كجهل ولكنك. وةاين
إلهية وحكمة مهارة الحقيقة ابدأفسيرى. في تقفي وال سيرى البسيطة النفس دليايتها فمعك  .آمينل،

النفو   كل ق   أسبوسع إلى تصل الطريق     داسن هذه سلكت إذا سامية األرض     وإذ. ة علي القديسون كان ا
ال عينهاذفليس النفوس على بل اهلل على فيه  .نب

 

الساسة المقالة
تحتله الذي المقام يعلم وحده يسوع

جسفالنفس السريهدي
 

ـا    الك  ! يسوعي مركز فلكك،      . نوأنت في يدور شيء إليك   كل يتجه شيء حقيقة،    مصدرأنت. كل كل
كل جمالمحبومنبع كل ومثال  .ة

ـا المتجاإلأيه في   متجنكإ !دسله و  ذاتكع له،       مولاالخالق حد ال ومن المحدود إنكخلص،  ملاأيهالود،
ال النعمة عالم نبيصلذيمبدع  .لمجداامنظوةعطبيالمظاين

مثا         الفضائل وكل وحدتها، العلوم كل تجد ـيك كمالها   ف الفنون وكل الهام   . لها، الوقائع تفسير في  ةفيك
أ     ـعوب الش ـاريخ ـت غ   ن توضح وحدك واال   وات الممالك، تتابع والثنقالمض والحروبوربات وحدك  . ات أنت

ال حل قلبمتستطيع تقلق التي وللرجاء. اإلنسانشاكل معنى لأللم يصبح غايةأساسبك السعادة إلى  .ولتوقنا
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يسوع      يا ـت القلوب  مأنتفأن البارة       ! وحد النفوس كل مع تؤلف وأنا    واحداسرياجسداإنك رأسه أنت
 .أعضائهأحد

ـد    اهلل"اختارنيلق األزل    "كلمة الذي    وأرادأى  رالسريد  جسال  هذا  فيعضواون  ألكمنذ المعين المقام
فيه       أتممه الذي ـل والعم ـغله التي     . اش األمراض ميز قد  و  الروحينيكياستعتريانه األوهان،   ما من به يلحق

العلل هذه على للتغلب سيستعملها التي الخاصة األدوية  .ووصف

اإللهية         عنايته من ـت يفل ـم مما    أمرل ألجل  و. يخصنيواحد صنعه أيضا  يما يصنعه من    ، كل ألجل
جسده       في أعضاء جميعا ألنهم ـين اإللهي   . المؤمن الرأس ويعتنيإن كانابكل لو كما العالوحيداحد يعين. مفي

مكوالكل يقاحد التي والمهمة وونه بها، ويتداركواعديسم واحدويرتب كل حاجة بحسب  .يشفي

ـرك        ف يت أن ـم أحك ـا ـرأسم هواه،    ال على ليعمل وحده     اإللهي المرء يلزم بأمانةاجباته  ويتمم  ووان
نعمهو ويتقبل يسوع لفعل  !يخضع

أسفاه حا  وا أوكم اإلل     ن  لت الفعل هذا نطاق من لنفس   أخرج أعين وأن أق   يهي، التي بها   والمهمة وأنم
حركا فأتعدتيارسم وظائفي، وأنتقى علىى،  . اإللهيقائديهكذا

ـا    اآلن    ! نفسيي من عن     فصاعدااستسلمي وتخلى عإن. إرادتكليسوع، ت  مك وال المقام   عياء حتى رفين
تشغلينه الذي افيالصغير تصرفتذفإ. مسيحلجسد رغبتكبحا فعهوتتبعوسب تعاكسين  .وعسيلاك

الشقاء        هذا عنى ابعد ـوع يس ـا الحياة            قلبينإ. ي تلك يحيا وإن فيك، يفنى أن يروم انقطاع بال يطلبك
ـتترة   مال المسيح (س اهلل) مع تغ. في ال  عشبهز  ركما جمالحقل ج      ذوتواضعة انبت أنا كذلك األرض في ريذورها

ق   ـي ـبف ـ  ل األق ال    ملاأيها   دسك تتعلق وكما الصالح الصغيعلم بالزهرنحلة هكرة زهأتنا  أاذة، يا بك ييسةرعلق
إنني  إلا ـية كأسك    أغله في ومحبةمنه   وارتوىوص كالزالست  . طهرا وناصعا تقطر  أ...كالورد؟رأحمئبق ال

عسالً  ؟ايفاصشفتاك

بيسوع سأحياها التي الحياة هذه أجمل يقدسني! ما أن عاتقه على يأخذ أحبهوأناانه بأن  .أعاهده

ـذراء،         الع ـنون الح األم ـتها م   وقلبيعينيحوليأي كل األرضغعن يا    احمليني. ريات ذراعيك بين
في. اإللهيةإسرائيلمركبة ندخل بأننا أشعر وصفاءعأرفأجواءفعندها نور كله عالم إلى ،. 

 

السابعة المقالة
ي كما فعله ينوع القدس الروح اءشإن
له المستسلمة النفوس في

 

اهلل   ـذل هلل  ب ذاتها النفس وبذل للنفس الكمالذ: ذاته هو ب. لك يتم البذل يسوعووهذا حياتنا. اسطة فغاية
األرض هذه نمأنعلى كمال فيه نبلغ وأن فيه، نتقوى وأن بيسوع، الروحيونولد  .نا

النمو؟     هذا يتم كيف الرو        أننا -ولكن، يفيضها وهذه بالنعمة، يسوع في وننمو نفوس   حنولد في . ناالقدس
يسوع جسد شجرة،أي،السريإن يشبه النعمةينميهاالذيوالماءالكنيسة  . هو
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ـذ بدمه،               هه يسوع سقاها التي األرض في الجلجلة على ـت غرس ـي الت ـعيفة الض ـجرة نمتقالش د
ـر ثال     تأصلتلقد  . عتوتف طيلة الوثنية، األرض كلها    ثفي قرون ومدت   اة ولما   جذورا  ضطهاد ؟هدأتعميقة،

العري البفةصاح القوية غصونها العالم عيون أمام والثماروااقاألورثقلةمسطت  .ألزهار

الشجرة           إ ـذه ه ـذع ج ـو ه ـوع يس هو          العظيمةن مؤمن وكل األرض شعوب جميع تظلل أحدالتي
عاتقه    أواهلل  . أغصانها على بالثمار  أنخذ الكهأبى  ": يحملها يسه. 11"امرو ويش    رهو وخصبها جمالها بهاذعلى
األ الناضجةعند الثمار المناسب األوان في ويقطف  .وان،

محبة         هو الذي القدس الروح عمل فهو النمو طبيع      ملاوهذه  : أما هي نفسها، اهلل حياة هي اإللهية : هتحبة
محبة  .12اهلل

الخليقة            إلى اهلل من انحدرت قد ـبة المح ـذه المسيح       افأفاضه،  العاقلةه في حساب، بال القدس، الروح
الكن    شجرة ـذع التي            ج الفروع كل عينهما العصارة بتلك فيغذى عمله يتابع وهو األزمان   ينميهايسة، أخر . حتى

مفاعيلها                 في له حد ال ما إلى متنوعة ذاتها، حد في الواحدة اإللهية، ـياة الح ـذه تعط    . ه ال أنها خواصها يفمن
بطعم تنوعوثمرتين بل واحدة وعطر لهعاحد نهاية مال إلى  .ملها

النفوس    ن          إن في جميلة كلها األزمنة، بدء منذ القدس، الروح قدسها بطهارته   . عهاوالتي يتميز بعضها
بتقشفه   . ةالبتوليونقاوتهالمالئكية   يتميز األخر النف  . وبعضها هذه هادئة       ووبعض قلبية مناجاة في حياته قضى س

والبحار األرض طافت وغيرها يسوع، اسعيامع الرسوللنفوراء بولس أمثال  .وس،

وغيرهم المصلوب يسوع بمحبة ذابوا اهللأالبعض مجد على غيرتهم  .كلتهم

الواحد          اهلل روح يفعلها المتنوعة هذه النعمة عجائب ـل وهدوء     . ك برفق يتم هذا الروح فتصعد. وفعل
اإللهية     ـياة األغصان              باستمرارالح من وتعود األغصان إلى الجذع ومن الجذع إلى الجذور من بسكون وتسرى

لها         إلى توضع التي الحواجز أمام إال تقف وال مر  . الجذور، بعض جريها   اوفي يقوى الحياة، حينئذ  : حل فيكون
وصي    الروحية الحياة تظه    فربيع األخر بعضها وفي المشاعر         رها، وتفتر النعمة عذوبة فتختفي جفت، قد وكأنها

وتخمد    النشيطةاالالحلوة ا     : نطالقات والشتاء الحزين الخريف هو و. لطويلهذا فيه     قهذا تجمع الذي التجربة ت
د    في ـنفس كل    فيخلها،  اال أشد           قاإلرادة، جديدة حياة في لالنطالق وتتهيأ وتضاعفها فتنقيها الحيوية نشاطًاواها

ـر   وأ هلل      . سمواكث ذاتها بذلت التي الطيعة للنفوس تفهم    إن،طوبى ت  أها مهمتها في   نن لراجملاإفساححصر حول
فيهةبحملا  !ايعمل

 

الثامنةلةاالمق
علي يساعد شيء البسيطةالنفستقدمكل

سدقالالروحبإرشاد
القدوس اهلل روح وأنطينكوأأنريدأف. الهيإلىاسأرلتقودنيبيديسكتمانك! يا ـعا  ذاتيىأنس

                                                 
 .1:15يو 11
 . 8:4يو 12
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فإلواستسلم أرىأنرشادك،  .حكمةالتادرجأسمىهذافيا

ـلماإن يجهل     رفاس ـذي ا  خريطةال فجيلتيالبالد معارفه      يول إلى يركن ال يستصحب  الخاصةها، بل
أع  أو. انًيمأالًليد ماذا ش  القداسة  بالد  عنرفنا، كل غر  يء؟ عنيفيها والعا   يب والشرائع السكان قائوطردات،

فيها الدارجة اللغة حتى الوسيلة. الحياة، هي الطأضالحتىفما عن  ؟ريقل

ك          وهم تضليلي، يهمهم أعداء ـي ل إن ـم فصار         ث داخلي صميم إلى تسلل قد وبعضهم وماكرون ثيرون
مني   ـزءا هذه                  . ج من أنجو فكيف الهاوية في وقعت قد يروني لم ما راحة لي يتركون وال على، كلهم يتحالفون

وممهدة          واسعة ـريق الط ـيت ل ـرة؟ الكثي ـاخ عسرة          ! الفخ جبال في أحيانًا يضيع ضعيفًا مسلكًا إال ليست لكنها
وأحيانً موحلةاالمسلك، مستنقعات في المحقق: يغور الهالك يعنى فالتراجع الدائم، السير من البد ذلك  .ومع

ـا    ـر   أم إلى    أإلى   حاجتيكب أركن أتعلق     ذاتيال أن القدس،      . بدليليبل الروح هو المرشد الدليل هذا
واليالمعز الطريق، مصاعب في العاضد واألحزان، الضعف الظالممفي في  .نير

من   يجعل الوحيد    انه شغله النفوس السلطة        . تقديس وتعطى بالتيجان، تتصرف العالم تسوس عنايته إن
النفوس           خير وألجل مشيئته بحسب يتم كله ـك وذل ـزيلها والحروب        . وت الثورات هذه لم ذواتنا، نسائل ما كثيرا

الك     و االجتماعية ـوارث والك ـئة العنف       باألوب وينتصر الضعيفة، البلدان وتذل نضطهد لم الكوارث    رى؟ هذه لم ؟
األمهات؟ ودموع البشرية، والمجازر العائالت، وأحزان  العامة،

ك           أقما   تكون وقد النفوس، من نخبة هناك البشرى؟ العقل نظر مدى وتقدسها  . يرةثصر التجارب . تنقيها
تخلص لن نفوس التجاربأبداهنالك هذه  .لوال

الده    هذا حكماء تظنون   ! وعظماءهرفيا عليه        أنفسكمأنتم تفرضون العالم، هذا مقادير في محكمين سادة
واحدأوالسلم يوم بنت فهي لقدرتكم، يأبه ال اهلل لكن  .الحرب

خدمة    متفانيامرشديس  يل تقدي  ممصومنفسيفي على ب  سا فقط، أيضا   لها يملك الو  انه لسكل تميمتائل
ويختص    انتقا  بذاتهذلك تص. اءهوحده حسنة     بفبهديه الطرق كل الغاية  وح إلى النف   . تقود بترك يسر جاهلة  سانه

فيقودهامأربه المهاب، الجويين الوعربويصعدها  .ةال

ـ ـنف  أيد  ب ال ـي    سن ت  ذله   أسلمتالت ال تعلمت    تشجاعبداأفقداتها لقد على   أنوذاتهاى  ستنأنها تتكل
ـا الظلمات   ف. معلمه الهواء،   وليل  قعد  بتنقشع جدي   اسير  وييعود من اإللهي جانبها  لدليل إلى المهيعن  أراد  أد  قل: د

وحده له تحفظ، بال ذاتها تبذل يعنأكيف  .بتقديسهاخصوصاين

معا    القدس  أيهالنسر أست. الروح لكسإنني بل     أتولن   أخافلن  . لم بعد، من تحفظ   ذاتييرمأردد بال
عنايتك حضن أماوقدسنيفأهدنيفي أمحفمهمتي،  . أختفيأن،يأن
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ال الثثالفصل
هللم ذاتنا نبذل أن السهل ن

األ لىوالمقالة
تبالغ إذ النفس تصورفيتخطئ

الروحية الحياة مصاعب
 

ال    اهللإن   السيد ـو شيء   مه كل على مبد. طلق والوجوديوغايةكيانيأهو وله  لحياتي،إللهي  االثم،
وشامل مطلق سلطان  .على

الخطيرالواهذا   أمامألجزع   أنني عنه    أأستطيعال  . هللبكامليون  أكأن: جب أقصى وال    أين أيةفعل
دونب من  .مختلساكونأأنرهة،

يمكن     ـيف بك    أك حياة له توقف مليئةامن اليوبألوفلها، يولدماألعمال فالعقل لها،اكارأفية؟ حصر ال
يولد عداعووالقلب ال العالمطف هذا كل على التسلط يمكن فكيف  ؟الداخليلها،

األ ـوإن ـيفة    ه العن تو    أاء المروضة، ـر غي انقطاع   او بال عملها بصع  االحوو. صل تتحمل نير  وبس ة
سيد    . اإلرادة نفسها تظن ـيلة فتقلب    ةوالمخ تخد  الداخليالنظامالبيت العقل الحواع، الحقيقة،  رواهظوتغويه   سه

سرية بعالئق بالعدو ترتبط ضعيفة نفسها  .واإلرادة

يمكن    هلل  أنوكيف ب  توقف ت  كاملحياة عندما الها النف   عقباتتكاثر حول كثسالخارجية هم   ي؟ اءأعدرون
و وا  أاهلل التقوى، الجبناء   بالملعداء الح: أيضاكثر  أالون و    يالبشرءايإن العالم سيد ا    قهو اهلل عن حولت تسامةبد

قارصةأ كلمة أو سخرية أو حرثكنفوسا التي الشيطومن نفالها  .هسن

يمكن      وفضالً كيف ذلك، الم  أعن يشعر ضد     ن مسلح بأنه الشر  موضد   الحاليالعالم   أغراءرء غريات
السيئة     ـثلة أهسالمفوالمبادئوألم ما    ! دة؟ أصدق ير   ": قيلما الذين جميع أإن يحييدون المسي   ون في بالتقوى حا
يضطهد  .13نويسوع

ـو    ـياة    أول ح ـبان ت  ذه  هللذلل ال الو  إالم  دوه يجب     تقبعض لكنها األمر، الن   أنلهان حتى فستدعم
هو بال هللااألخير، هو شيء كل ألن تخفيف، وال استرخاء وال لهدة يكون أن  .ويجب

و       ـل تحم ـن يمك ـيف ـك ضدذهمثلائم  دراع  ص العوائق   ا، وضد على     ذاتنا األعداء وضد الخارجية
النفأنواعهمختالفا إن األمر،آتعبتس؟ تضعفمل،يالقلبوخر محلالرتيوالعادةواإلرادة تحل  .ةراحرالبة

ـدو جدا  كفإناسةالقدأيتهاا  اع قا  ! لصعبة لصعب الذي   الد،  يالسأيها،  سانه هذه    يدعونيكالم مثل إلى
فمن  سماعه؟يستطيعالحياة،

                                                 
 .12:3تيمو2 13

http://coptic-treasures.com



 16

الحي    صورة ـة يا     ذهاةقاتم تريدين فهل أي  نفسيه، الذي    تعوديال  وتذهبين  أضاأنت المخلص تتبعين
 اعه؟باتإلىيدعوك

ي من   ! وعسيا األب   يستألب؟  أذهإلى الحياة قلت   دكلمات لقد عندك؟ نير: ية . 14خفيفوحمليهين   يأن
إل  " ـتعالوا المتعبين     ىف جميع صعب    15" أريحكموأناألحمال  اوثقيلييا اتباعك ليس جداإذن عندما    أن. ا أخدع إنما ا

ضعفيليتصور على مستحيل كشيء  .القداسة

ـد هو      أعطيتلق ما كلها ه  لها   ضروريخالئقك هو        اليكمووما مما شيء ينقصها ال ضروريولذا
فهل     غايتها وحديلبلوغ املك        أنا ال إنني حتى الحظ لز    إنيغزيرة؟   التقديسقليل األشياء اشد للوجودا  موأرى

الجميع     ـدى ل ـرة من   . متوف في     والروحياتي. وألرضوالهواءالماءتعوزه   أحدفما هي التي أثمن  عحية، ينيك
من ال،الماديالعيشبكثير الضرورية؟ المقومات تعوزنا  . ذلكرصوأتنأأستطيعهل

ي أنيأرال! عوسفيا بل     أد هذا، الكمال أد  أرستصعب أن و  نيد إليك يا  . كثيرةنفوسا   معيجلب  أو فعلمنا
خياليةأيسوع بعقبات طريقتا نزحم  .ال

ـا رب     أرن ـا وأمسك  طريق  الي إليك، نترأننا  . دنابيالموصلة ح  وسنمضي،  ككلن الجبل  معك قمة . تى
نستر سيحوهنالك كريمة نفوس من جوقات مع ونفرح يسوع، يا  .انقتبفيك

 

الثانيةقالةمال
كل همهييكفي وم

 

ـذات   ن  إ ال ـذل ـر    ب الحاضرة  اوفيينحص اللحظة بك    .جب حياة تقديس يعناإن اللحظةيستكريملها
هلل وفالماضي. الحاضرة فات، وحمستقلاقد والحاضر بعد، يأت لم يحبل وهو واقع معهمده  .واجبال

ـا    ال  أالمنطقعن   أبعدم يرهق فكره   من األفع  برء عديد هلل  التصور يرفعها تجالتي بالددوالتضحيات
ـاعب      والمص ـاع لل    كذل. عليهاالتغلب   الواجبالكثيرةانقط تجريدية نظرة زجاج   قكله خالل من المخيلة: داسة

ـرمال ـأ. كب الوام ـا هلل     ق يقدم فرد فعل فهو يحتمل       ،ع وحزن يحمل، واحد وصليب يتمم، هي  وأحيانًا،وواجب
نظراستراحة تحت  .اهللتؤخذ

الحصإن   ال    فية  قداسر الحاضر الواجب فقط   وحيهذا تيعند ومجاراسى يشأ     مةهيلها لم الذي اهلل قاصد
يأ بل  ثقن العاتقنا رفعه  حمل الرب  . يمكن لنا يوم: يقول تهتموا  ميوفاعيشوا ال ب   للغد،ا، يهتم يكفي "ته،  ذافالغد

همه يوم  .16"كل

ـه ـيخ  أن نفدل ـع كثيراس منه قاسية حياته المخيلةكدسيويجعل كلبواسطة علىملالحجارةا، بعثرة
جباالً  قطالواحدق  يالطر ويركمها يقول    مالعتمن  عها، ثم وقدبحرور، بدء  الفائدةما  ": يديهعقدزن، المسير،   من
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مثل  غالتأستطيعفلن   على العقباتذهلب فيعرف     . ه الحكيم المسافر لكنه      أنهأما الطريق، طول حجارة سيصادف
أيضا يالًيقلن  أيعرف الجهد المرورممن من غير  كنه يصطدمأمن منهابن  .واحدة

سي     ملاأن خدمات للنفوس تؤدى ـيلة تسل: ةئخ البقية       بفأنها وتسمم لها، تحق التي السعادة نصف هذه. ها
ت  مال ـيلة ـن   ذخ ال ـر وتضا    الماضيبآالمفس  ك فتخدعها فيها مرارتهاعوتحييها الم. ف تملكهسكذلك ال الذي تقبل

فيهابالنفوس يبعث وأمامخاوفعد، بعيالًخيالية وتكهنات تحقق الصوابدال عن  .ه

بحق      يسوع يقل كاألطفال "ألم يفكر      17"كونوا ال الطفل فإن حسبه  ا  فكيرتل  أقوهو   بالماضي؟ بالمستقبل،
ب أمامأنه يمرح أمه، ويعرفعينيهاقرب بجيدا، تعنى  .هأنها

اهتم  دعي. طفلةعودي،  نفسييا   أو    بالماضي  م  اكل خوف اهلل       أملوكل بقرب أبقى المستقبل، في قلق
الحاضر، وفتصبحيفي وهانئة، كلتسعيدة وأرادتكوةقصرفي إلى فكرك انتباه الحاضراوكل  .جبك

جديرة       وحدها الحاضرة ـة تحو  اللحظ فهي لحظة     . ثمينةكنوزايباهتمامك كل في تكنزيأنبوسعك
اهللكنوزالك تحوى لحظة كل ألن  .للسماء،

النفوس        كثر ـالل ض ـد أش ـا القداسة    ! م تطلب في        خارجافأنها وتغوص الكون في تجول ذاتها، عن
من           الماضي فيه بما الحاضرة، اللحظة في بقربها، الكمال بينما المستقبل، وغنى  وتتفحص من   . خير بحر بقربها

فيه الغوص تستطيع  .دائماالقداسة

 

الثالثة المقالة
المس النفس تتجتسعلى أن هلل الباطلةنلمة الهموم ب

 

الواجب           تتميم سوى النفس ـن م ـب يطل ال اهلل تتعلق       اههوينضر   الحاإن قلقة فكرة كل عن بالماضيا
كل    و ـن ينذوهك .لبستقبالماهتمامع اهتحا امصر ال  نفسلام علتفي التقوت  بدكلما  اهلل    ةدراإىعرف   بتلكديفي

 .اإلرادة

نظر                    وال الوراء، إلى تطلع ما غير من أواكبه، أن سوى على فليس بجانبي، ويسير بيدي، يأخذ اهلل إن
اإللهي            مرشدي من أبطأ وال أسرع أسير فال قلقة، بعين المستقبل تهديني    : "إلى وبمشورتك بيميني أخذت 18"أنت

حياتي نهاية يصحبني  . وهكذا

لحظة                    كل في اهلل مشيئة تميز في تجد وأن قلق كل عنها تطرح أن أذن النفس ـى عل ـب إذا  . يج حتى
وامتثال بمحبة هلل تستسلم  .  عرفتها

التقديس             عمل في نصيبنا تسهيل هلل يلذ ما أكثر ـا تعر  م ذلك النفوس  ف  ومع تخلق    بعض لذاتهاكيف
ـعوبات    ا      ص ـر األم ـذا ه ـي مستعد. لبسيطف الس        ةأنها كيف ولكن تراها، عندما اإللهية المشيئة إلىل  بيلتتميم

وهك تعلقً  اذمعرفتها؟ تفكيرها، محيتعلق ويتفحص  اللحموضوع  با،  موما الحاضرة وهظة ويزنه  وه،  بليق، يفحصه،
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الم         ـوى يح ـه أن ـن م ـتحقق النفوس      . اإللهيةشيئة  لي هذه قلق ازداد وكل  ازدادوكلما ارتيابها،   ارتيابها، ازداد ما
األتازداد تفحص في  . ورمرغبة

الموس    النفس ـتها المسكينة،   وأي وهدوء   تخدمي   أن   تعلميسة سالم في الحاضرة    . اهلل اللحظة واجب إن
يكون       أن عن ـنع اهلل             واجبايمت مشيئة إليك بالنسبة ليس فهو عقلك يدركه لم فإن تعرفينه، ال هذا  . عندما ولمثل
ج     تلزمك ال ـص وعند              الفح اهلل، على نظرة إلقاء يستغرقه الذي الوقت يكفي واحدة ثانية تكفي إذ طويلة، ذئهود

ـواب      الج ـمير الض ـى كان    . يمل ـإن كان      إيجابياف وان اإلرادة، عنه،    سلبياقبلته شك   كاننوإتخلت موضوع
تقلق غيران من تركته يريدعندفاهلل. وارتياب أمرما لنا يعلن بوضوحاأن ذلك  .يفعل

المعرضة      المسكينة النفوس طويالً  أحيانًاتضيع   للوساوسإن عن     وقتًا التساؤل اهلل   فأيفي يرضى عل
ـرألكبا ال     . ث وقت تكريس يجب ـل للفه للعمل    أمراءة  قراغ هلل    اليدويالتأمل، أيلذ للدرس؟ في   أأم الغوص كثر

ي أن أم تأمل حياة المرء يحيا أن الروحية باألشياء التحدث أم القريب؟الوحدة خدمة في ذاته  .بذل

المسكينة       ـنفس ال ـتها باطلة   أنأي أسئلة الروحي    ا  فليحله: هذه مرشدك أو معرفك تتوقفي   . لك ال لكن
بل     ـندها، الحاضرة     تمميع اللحظة عليك تفرضه يكن  . ما لم مرسوم    هناوفإن شيء حسنًفافعليك لك يبدو اما

ـة،    وأل وهل ـيل كل  دع قلقوفحص   جانبا شيأوف. كل يريل هو    دهء النفتضال   أناهلل اءههدوأووقتها   سيع
 .الداخلي

 

الراقالم عةبالة
ب يعلم اهلل النفستاذإن رةالحه

 

المشي   األمينةسالنفإن استيضاح في  ئعلى اإللهية لح  ة بنظكل سهولة    بسرة  ظة تكتسب في  عجيبةيطة،
ـز فتناوتميي غريبههجبها سا مر    زة العمل هذا أن أ  لكذوأن   هللضيرية إرضقهو يالموحالتمييزهذا  . لهاءل
مي   ـو النفزه القلوب      فيطة،  سالبسة إلى التحدث يحب ويمةستقملااهلل العجيبة  بآالفجيها  ينا، يعمل  . الطرق انه

عادة     ـيها يكون        بانفعاالتف اهلل بأن النفس فتحس أنرمسسرية، بتضحية  أقهي   ورا قامت أو ما عمل على دمت
ـنة ـ. معي تبفا  ذوهك فحص،       ذهي وال تردد بال ذاتها حبيبها  ول مشيئة يق. تتمم كل      وواهلل في النحو هذا على دها
 .مشاغلها

النف  ويدع اهلل إليه   أحيانًسو أقرب لتكون ت  . ا عندما الد  سوهي هذه لها       عمع ترسمه ال عمل كل تترك وة،
وت   ـة يسوع   سالطاع قرب إلى تعرف   . رع في     اإللالمعلم   أنأنها محادثتها يروم اشد،      لذهي ألفة في اليوم نوأك

اإللهية    أسراره إليها تعرف     . يسر ال النفس فقط           أنلكن تشعر بل تدفعها، التي الطبيعة الفائقة الغريزة هذه تفسر
أنها وتعرف اهللآتيةبتأثيرها  . من

يظه   سلوكها فينع  لقليلي،  غريباأحيانًارإن بالتهور     تهالبصيرة، بل الفطنة بقلة هؤالء هي   . ا فتدعهمأما
بما     ـتحدثون ساه   يشاءوني سيرها، على   روتواصل وال       أالة الصريحة، واجباتها أفعالها مشيئة  إعالناتتناقض

ـيةاهلل   كلها. الجل الصوت    وهي لسماع عل    الداخليأذان ويملى يدعوها رغبات   يالذي هو   . العليها الصوت هذا
ت التي النفس مروره عند يالطف العليل بالتأثيرشعكالنسيم فر وتطالع فتتهلل  . الحالياإللهي
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العجائب       من اهلل عالم يحتوى كم لفعله          ! بالحقيقة، الخاضعة النفس في اهلل يعملها التي األسرار أعظم ما
ـدائم ـا   ! ال ـذم يتعلق             أل اهتمام كل عن تخلت قد والنفس الدائمة، القلبية المناجاة ال    بالماضيتلك بالمستقبل، أو

ال      اللحظة لهذه إال ـيش و     تع اهلل في كلها متركزة لعمله   محاضرة، ومستسلمة لصوته النفوس    ! نتبهة عرفت أنلو
كلها فيها يعمل اهلل لكان الوحيدة الحاجة بهذه  . عجيبةأموراتكتفي

يتطلب        ـذا ه أن ـر يمأل    هجراغي األفكار من في      ومخاوفولرغائب   أسالرلعالم تختمر لها عدد ال
ولن       اد الشعور، ـرهف الم ـائن الك ـل تك   عاتزخ ولتعلقات ولمودات، وبل  ، ف    تتنالقلب جهة، كل من نهكه،تازعه

من      وتنفره ـه، اهللأوتجفف يتطلب   . مور قيا  التخليذلك ذاتنا   دعن ثم    إرشاداتحسب  بة اهلل   قينلأنفكرنا، على
ـنا      هموم ـل نطرح   وأك اع  انبجن كل بكرامتنا،    تا يتعلق ننأالقول   وقصاريبار هلل    سن نستسلم وان أنفسنا في  ى

الح  .ةاضراللحظة

أن     إ لمحزن ـه مد   سفوننرىن طيبة كثيرة لحياة   عا يشيمع   األلفةوة الباطلة،     غسوع األشياء من كثير لها
م تريد       حتمة،  هفتغدو ال ألنها قلقة، متضجرة، ح  أنزينة، التي      يتحصر الحاضرة اللحظة في أناهلل   يعطيهااتها
 .تحياها

يذما من   ها النأيستقبل  ملامك البفتها الم  سوس هذا أن        بقستيطة، وحده ويستطيع وحده اهلل يعرف الذي ل
مابيهتم   من    ذه؟ يهمك و       الماضيا بعد، من ذكره تحيى لن اهلل    يذالالذي سيئً   عتغاضى كان إن إن   نه وحفظه ا،

ـان    تتعلق        جيداك التي الحاضر حوادث تهمك لم بك؟    وباآلخرين؟ تتعلق ش     فليسال سوى إليك بالنسبة يءهناك
ـم   و مه ـد لك     : اح اهلل يرسمها التي اللحظة استطاع   فقدسيها. هذه قدر التي     تعلى النعم بحسب اهلل،  يعطيهاك   لك

الج   القوى ثم           سوبحسب أحرزتها التي المعرفة وبحسب إياها، أوالك التي واألدبية هدوء  البثيدية بلغت  : في فقد
اللحظة هذه منذ  .قداستك

ف   ـق ـاخل الرب    ي أيها المباركة،     وأنت. ومستقيماابسيطًقلبانا العذراء نقأشركيناأيتها الافي التي وتك
التام الشامل تجردك وفي فيها،  .عيب

 

الخامسةقالم الة
نبذل نحبنتذالكي أن حسبنا هلل، ا

 

ت    ـب واج ـإن ـذاتديس  ق اهلل،      ال نظر في الحاضرة   بإتماميتلخص، اللحظة يستطيع  ذفمن  . واجبات ا
ـ هذ   تاالع في بأن تقديسنا        قاد ليس الغلو؟ بعض اإللهي الطلب اهلل  صعباعمالًا كانت    . على مهما الواجبات هذه

يجب أنأنبسيطة، فهل  نا؟ليععسيرأمر  إتمامهاتتمم

بذل       يعنى ـتقديس ال هلل      وإخضاعا،  وروحجسدا  هلل   الذات   إن واإلرادة لإلرادة والعقل للعقل ،الحواس
نقا      وأن أهواءنا، ـبط تض ع   م  ووأن ونتغلب السيئة الشري    لالعادات الميول نكبح وأن تيار     ريها، أمام نصمد وان ة،

الفاسدة   مال العالم،   اغراءوإبادئ المهمة         نقاومأنالقول   وقصارىت هذه فهل والعالم والشيطان أنفسنا هوادة، بال ،
هلل بذل بأن القول يمكن وهل  سهل؟أمرطفيفة،
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ـبدو       ي ـا م قاكتفالثقيالًحمالً  إن كثيرا،   نا اهلل خففه يظه   د ما بسيط    معقدارإن التقديس، عمل جدا  .في
اهلل صانعهنفساآلن هو بتعد"ه يخيفنا ما وتندإن عجيبةقهوعه وحدة إلى اهلل رده  .د

ـةإن   فهي         اإلنسانيةاآلل ولذا إلهي، عامل صنع من بكل   كاهي وسطها     . جزائهاأملة في اهلل وضع وقد
هو   ئيردوالبا القو   . رادةإلاسيا سائر تحرك مرتضاها   ىوهذه بحسب أنها    . وتوجهها بما أ  أفاإلرادة، من يكمل

حركاتها       في حرة ـر، أخ ـركيب و    اإلنسانيتلخص  . ت اإلرادة في في     اكله بدورها تتلخص واحد   فإلرادة نمعل
ـتطيع          أف تس واإلرادة ـبة المح ـو ه ـا وتخاف،    أنعاله وتيوتشتهي، و   أترجو، وتفرح، وتكره، وهذه  خزن،تس

ـاالت مظاه   االنفع هي المحبة  أساسيحد  وافعل   ركلها يقا     اإلرادةحياة  . هو ال الذي وميلها هو   ووحاجتها أنم،
ـ المحبة   . بتح انتظمت ـإذا صالحة،     . ف كلها اإلرادة مقدس  واإلنسانتكون فاإلرادة     . اكله المحبة اختلت إذا أما

ف كلها  .شريراكلهاإلنسان. دةاستكون

الحياوفت يعن   جيه اهلل إلى المحبة   ية تنظيم الت. إذن يتو  قوعمل كله ال   قديس بذل على هلل  قف كله كان. لب
ـديس يقولطأوغسالق تشاء  وأحبب  أ: ينوس ما هارب       19صنع المحبة أعمال إال تعمل فلن اهلل أحببت إن منألنك ا

ـ      يه ـذي ال ـر ومبتعدمالش للضياع     داها تعرضها التي ألخطار هو   ذوه. عن الوحيدة  اسياألسالسببا : للوصية
قلبكاتحب " بكل إلهك كنفسك... لرب  .20"وقريبك

يا      إذن، ـيك الحاضرة،     والتتممي،  نفسيفعل اللحظة في هللذتبذلين  أجبك تسلمية،  ببمحاتك إليهوأن
تتم       أن ذلك وبعد كله، ـبك الحاضر    ميقل المحبة،    بإرشادالعمل عليك     فتحتمليهذه المفروض وتبتعديالصليب

ال لم    . الممنوعشرعن كنت عينها    ذهفيباهلل   تفكريولئن اللحظة فال     لتبذليه قلبك، شيًئا  له ب  تخافي لتذألنك
ولم طويل زمن منذ القلب  .تتراجعيله

إ      يعنى ـنفس ال ـتقديس بذل   ذف له        هللاتنا  ذون واالستسالم حارة، بمحبة الحاضرة مشيئته  إلاللحظة تمام
قوانا     ـب له  ومداركنابحس تاركين يتصر  ، إليه       فأن ومسلمين يشاء، كما ومكلفينه  والمستقبلالماضيبخليقته ،

و شيء كل وترتيب شيء كل شيءإبتدارك كل  .صالح

 

السادسة المقالة
ال نريد أن لنامحسبنا لتكون حبة

 

م         منظم جيش من أرهب وال أجمل ـيس جن  ؤل من يقو  ولف شجعان، مدربون  دهد ضباط مثل   . م قوة إن
ملقاة   الجيش واحد   هذا رجل ي. بيد يبلغ          صدفالرئيس حتى الضباط جميع بين يتردد وصداها األوامر، أخر  أذنر

الناسةواحدإرادةإن. جندي ماليين إرادة عقولهمواحداوفكراتضبط  . يوجه

ـان ـ  واإلنس وح    والمتنوعة   هبملكات أفعالها مع وحواسه يشبه       رأهوائه لها، عد ال التي وانفعاالتها كاتها
يداوفي. ظيماعجيشا واألمرسخله للتنظيم كامل ترتيب القائد. ود اإلرادةاألعلىأما  . فهو

                                                 
على 19  . 7:4يو1تعلقًا
38متى 20 37:22. 
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تمل     أن اإلرادة ـتطيع اتباعها،  يتس كل على يلأوامرها فعلووال إال لذلك حاالًأمرهافينتقلإراديمها
أدنى      إلى ـى كذل          مللاحت كله الجيش يكون لملكها أمينة اإلرادة كانت فإن وينفذ عهده    وإ،  ككات خانت الجيشفن

العدو     يد ـي ف ـع يق ـه وظيفتهاولكي. كل في تبقى أن إال يلزمها ال واجبها اإلرادة إرادة،أن: تتمم أنأيتكون
عليهحازمارئيساتكون ما يطاعأنيعرف أن ويروم  .يفعل

ـا    ـيي اهلل،      ! نفس إياها منحك التي القوة تجهلين تملكيامويتدركيولم   انك التي الذي: نالقدرة اهلل فإن
الملكات،      لتتسلطياإلدارةأعطاك   سائر على أن        قبها فلك للحكم، الالزمة الصفات البسها وتوسعيهاتستخدميهاد

ـيها الخاشعة    وتكمل والصالة الدائم الصع   تجزعيفال  . بالتمرين من تع  وإذن التي بل   تبات اإلرادة  اجعليرضك،
والمشاعر    األهواءجيش   رأسعلى   وتغذ     واآلمالالمخاوفووالعواطف داخلك تكون التي ال  يوالهموم لة،بلبفيه

ال    اآلن  أقبما   تهتميوبعدئذ حتى في     بورغأفكاركتتبعيال  . لقك مخيلتك وتصورات ال    مداوراتهااتك خرآالتي
ـا الث   . له حركات تخافي التي   وال وال     أثارتهاتحاولرة الجامحة تع     تعيريشهواتك قد أنها لصخبها، ودتانتباها

يمكن     وال و   إخضاعهاالعبث يوم أن       النظاملكن  . حدافي غير من يسود لإلرادة  تتركيأنبشرط   تشعريسوف
ـل    أعظم   . سلطانهاك المرء    أنما ويحملها          . بإرادتهيعيش المزاج، وتغيير لألهواء، تنقاد نفسه يترك ال أبهاه ما

ـوج    ـاوفم والمسر   المخ ـرغبات السا    اوال انفعاالت بها وتتحكم الحاضرة   ت، والمبادئ  الحواسوإيحاءاتعة
يبقى     ! الغريبة أن أجمل كل           ثابتًاإلنسانما بتبديد الهائج البحر ويهدد الشهوات، عاصفة تزمجر بينما كالصخر ا
 .شيء

يا     ـذه، ستحيينها،    نفسيه التي الحياة هي يتلخص  ، فعل       فاإلنسان في قدرتها تركز واإلرادة إرادة في
إل. المحبة إلى لحظةفاحملي كل في نفسه. هك، كاهلل قوية فتكوني المضطرم الفعل  .هذا

 

السابعة المقالة
ذاته ببذل النفس، بذل يقابل اهلل إن

 

اجتنابه              يجب وشر إتمامه من البد واجب بشكل لحظة كل في اهلل إرادة والنفس   . تتجلى حمله، وصليب
ب        هلل ذاتها وبذل طاعتها بإثبات يومها من آونة كل في ـيب الخالق. شغفتج ويتعانق يلتقي الوحيد العمل هذا في

تحفظ             بال بدوره ذاته يعطي واهلل هلل، بكاملها تستسلم ـنفس فال ـوق ثمين   . والمخل كطيب بالنفس يهيب حدث . كل
والسخاء الحب من بمزيد اهلل يجيب مرة كل  . وفي

ا                اإلله هذا فإن اهلل في ذاتك واسكني الضيق نطاقك من نفس يا ـرري تح ال    أال الذي والمحيط لعظيم،
ويمألك                ذاته من ويخرج بدوره هو يفيض أن إلي يتنازل حدود، وال ـه ل ـور السامية    . غ الثالثة اإللهية األقانيم

محبتها مقام فيك وتجعل سكناها فيك توطد أن  . تروم

اهلل             قلب خلبت قد نفسي يا نظراتك ـن م ـدة واح ـرة إليك   تودفع  نظ النزول إلى محبتك  . ه تممت لقد
ـا      وه ـاع بأنباتض ذاته لك يبذل حتى يستريح ال نفسه اهلل هوذا وها إليك، تتويجه كلها ينتظرأنسعهوالسماء

بحبهاآلخرةالحياة التأجيل. ليغمرك تعرف ال محبته  .لكن
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الله        هذه في يراك من إن إلهي إلى       فيا بحاجة انك إليه يخيل بقل    . محبتية تشعر عندها تنعم يدق  بانك ي
قل فيبقرب اإللهيين بناظريك تحدق وعندما وعندهاعينيبك، أبى: أناديكتسمعني،  .يا

نعمه    استسلمي،  نفسييا   ولفيض اهلل اهلل    أن. لمحبة في قائمة تهتم      . حياتك دوما، فيك الثالثة األقانيم إن
لها،فابذليبك، ومحبتهادراألواستسلميذاتك  .تها

اآل ـيب  إن القدس    وينقينيينييفتدواالبن،  ويحفظنييخلقن والروح يحملنيب  اآل. ويقدسنييقودني،
ينيرن واالبن القديبقدرته والروح  . بصالحهيغنينيسبحكمته،

ـا الم    واالبناألب   أيه الثالوث القدس، والمحبة    غوالروح والحق الحياة ينبوع إن. علىملكًاكن   ،بوط،
ـي و        كيان إليك، يركن عندما وارتياحا حياة يفيض وينفرج   وقلبييتبدد،   يظالمالواهي يدفأ يهمتندإن  . الجامد

فلن    أحن     ألنني،  أخافالوحدة صحبة رفيق،      أبفي واخلص أخ قرون    أتحدثما   وعنديواحب طيلة معه . به
الإن   غأن  زحداهمني فلن      والشنفسيشىو السماء إلى المفرط ف   أخافق ألن ف    يذلك، ألن سعادة، السماء  ينبع
والالمالئدحسأعالمف وأنبوسعيديسين؟قكة الغاية إلى اهلل تباحب السماء؟أليست: قفوال هي  المحبة

 

الثامنة المقالة
الميحويالذاتبذل كل ائلفضمارسة

 

ـ   ب ـذاتل  ذإن الن    ال إلى اهلل السماء     فيجتذب كنوز كل معه ويجتذب اهلل      . س إلى يسلم عينه البذل وهذا
ـان وكل    نفكله   اإلنس وجسده، استثناء   ،  قواهماسه دون أفعالهما واستمر      . وكل هذا، العطاء صدر ال  قائماومتى ،

هللقيب تعطيه شيء للنفس الفضائلأن. ى ألسمى كبرى ممارسة هو بساطته على العطاء  .هذا

هلل النفس تستسلم جدا، حار إيمان المطلق،أنا سيدها أنه وتؤمن رجوع وال تحفظ  .ومقدسهاوفاديهابال

هلل      رجاء   إثباتهو   ذاتها النفس تعطى به باهلل، كل    مطلق حاجاتها،     اهتماماتهاطارحة ناسية يديه، بين
ـ له      أة  رمظه تستسلم بالذي لثقتها حد ال كل     . ن في مستعدة له    أنقت  وأنها لديها   كإبراهيمتضحي شيء بأعز ، .

تعرف وعونهأومثله خالصه للمرءيأتيانن يخيل عندما نجابحتى من هناك يعد لم  .ةأنه

ـإن   ـ  ب ال م  ذاتذل كحهو جوه   املبة في هو تمليه  هية  بالمحف. ةبمح .رهة، وتعطيه  ،   التي وتصوغه،
حروه،ابوثوءهصفا مقياس  .قوتهوهرتاهي

ـا   ! هآ نفس      أم ـياة ح ـى هلل  بذحل ذاتها كالسيرأن !لت س    اها لها شغل ال وغ  حبلماوىفيم كساؤها ذاؤهاة
 .سهاتنفو

ال    ل  بذإن   لسائر ممارسة هو التي. فضائلالذات هللستفالنفس في  تسلم كلهاتمارسأن    كل  مستعدة من  ها
ـ ـتعلق     رغي ت ـ  أن وح      اوب التخصيص، وجه علي ـنها م تم      الماحدة فهي ذلك منها اهلل بسخاارسيطلب هي. ءها
جفضعة  وامت هلل   أوأن،  أنهايداتعرف شيء كل تعطت األم  أ. "طالةبعبدة  "قى  ب، تمارس بفرح  اننها وتتقبل كل  ة،
ـال ي    ص لها يقدمها التي با          . وعسلبان تعلق كل من متجردة األرض، هذه على تعيش نقية هي .الدنيويةلملذاتأنها
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ـص    تخص ـيور ـل    غ لمجد  اتوقأك اسمه    حياتها وشرف قد    . اهلل سخية األب   أنكرتوهي إلى وأسلمتهادذاتها
فيب تفكركاملها عادت فما لحظة، إركل في يسوعإال  .ضاء

ـنان  إ ـال  معلم العمل     ص  خلدقح   الص هذا في بالكمال الذالوحيد الت  ذال الحافي بإ .ضرةبرهة لذن
ـ ـ  ذاال ه لقذت اهلل  اءا ال   والنفس  بين شركة الكاتنقطع،    انه الض   أسمفيمال  نه يستطيع درجة أن  شريالبعفى

إليها  . يصبو

ـب ـذ  ب ال تق   اذل ـذا ه ال   دت الصالحين كل عاشوا   ذس ق  عين األرض لدي  . سيحملال  بلى تكن معرفة  لم هم
ـرية    هذ         بالقدابش لتحصيل الروحية الكتب لديهم تكن ـم ول ـة، لكن    هس الق  وحيالمعرفة يكفيهم   دالروح كان س

شيء كل على  .ويغنيهم

ـ ـ  بب ال ـذات  ذل بعد         ذاه عاشت التي ـنفوس ال ـدمت والشهداء   : المخلصءمجيتق والعذارىالرسل
ـوالمع الذ          ت والقديسات القديسين من ـر الغفي ـدد الع ـك وذل جم  رفون يجهلهم السماء     هوي تكرم الذين الشعب، ر

وتمجدها  . فضائلهم

البب هذاذل األرض          ذت على يسوع اآلن تتبع التي النخبة نفوس تتقدس أيضا عند   أإن  . ا مجهول كثرها
مع   ـر، في               فورالبش المسيح صورة رسم والخفاء العزلة في تواصل كلها لكنها وحده، اهلل ه. اتهاذعند هذحياة

ـبة    على     يبسالنخ مترفعة عظيمة وبل    باألرضية،   االهتماماتطة العالم ضجة عن بالها    أنهالته  بعيدة بهدوء تتمتع
يسراو فيهابهلل عجائبه يتم  .أن
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الثا نيالقسم
تسليمم هللمارسة الذات

األولىلالفص
السممار تسليم بوذة ماعجهات

األولىلةالمقا
بذل يقوم ؟الذاتعالم

 

الرو     الحياة ـم عل ليس   إن ا    فيحية بذل واجب هلللذامعرفة طريقة        ت معرفة في األخص على هو بل ،
ب الذممارسة الممارسةذال هذه في ليس النفس، حظ ولحسن عليها  سرأيت  .يخفي

ـ   ب اذإن هو   لذال من   فت الحرة  أفعالعل اند. اإلرادة القلب   فهو بكاملااع ليسوعمستسلم شغل  . له وهو
النعمة تساعدها العما. اإلرادة كانت تصبحوذا فأنها مضبوطة  .نافعامساعدااطف

هلل استسلمت بأنها تفكر عندما االرتياح أو باالكتفاء تشعر ألن بحاجة ليست النفس  .إن

ـا    ـيي ـي! نفس باإلرادة،     أنتعلم ـي من     اطالعويتدعوالتعيش تولد وما كاألعمى  أهواءف . تقودك
ـلمي وهبإرادتك  هللاستس بكام   ذ، روحي الفعل يل    ا أن يحتاج وال عباربله، ويحاتس باعو، وان   تبط جميلة، ارات

 . بأقوالمحسوسايجعل

بذل لقاءالذاتإن والنبيهو اهلل اللقاءذوه. فسن فائقةا بمحبة اإلرادة صميم في  .يتم

ولنر       تعقيدهما، الروحية الحياة من ـزع إلى   دهلنن فتظه  مفهومهاا وغنية   رالصحيح سهلة ال   . لنا اهلل إن
هو    رحي ما كثيرا  عاطفيم القلب      إذ ويحرك التعزية يمنح فقط    وإ. ما يريد على  أنما تعلق و  أيةلك   ذال الأأهمية،

الحزن أيام في أونتصور األبويةقنهالظالم وعنايته حنوه النفس عن حجب  .د

 

الثانقالم ةيالة
النفسأنيجب متبذل الكمبكل من بوسعها الا

 

ف      القداسة اهلل جعل ـد اليالطبمتناولي  لق فبعة نحو      الذات  ذل  بشرية محب قلب اندفاع ضلأفهو   أبهو
ب. األباء في جهودها كل تركز أن إذن النفس الذذفعلى وال تقأت أخرصين اهتمام كل  .عنها

ط  أنسوع   يرادألقد   المحبة   بوتتجمع   ةاإلنسانينا  تيعبتتركز في قواها ذاتنا    . كل بتسليم في  إليهفلنكتف
لحظة  .ةبمحبكل
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طرحت     ـى هكعالنفسومت اهتمام    ذنها كل من     باتها  ذتبذل    أنيهالعخرآا بوسعها ما نأوالكمالكل
كلى فيه وكلقتجعل  .نقاوةوة

ـع   ب ـناوس ن  أرادت ـب  أن وجو     ح فغاية جدا، حارة تحبأهي   دةيالوحا  دهمحبة أنه     . ن اهلل عن قيل لقد
جو     هو هذا ـبة، لإلرادة     . ههرمح يمكن ال في    تأنلكن محبة لي  اجوهوهكون فهي المحبة،   اال  إت  س، على لقدرة

ما كل أن منأعغير اهلل  . المحبةعىيستدإمكانياتطاها

هاالالقلب   إن ال   وبشرى حواف    ارقية ال وحوض لها المحبة   اقدارما   دائميتطلبله   ر من وكلما. أعظم
أنه شعر يرأأرادوكلماارغ،فامتأل عطشه،ون إلعطشًأزدادى  .المحبةىا

ندرأ بننا حب      وبصعك التي الخارقة المحبة القوة هذه قباهلل  ا  ة وشدة      . نالبها العادية، حياتنا في نحب إننا
ـ      تظه ـب الح ـذا ساع  ره ال    فالاتفي يكون عندما فقط على   قراق يحضنه   ءالشين  افقدأهبةلب كان وقد. الذي

هذا الموتالحبيذهب يسبب وقد اليأس، ق. "حتى المحبة كالموتفإن  .21"وية

قلبنا      في الكامنة المحبة أقوى ال    ! ما أمور على نوزعها لها  لكننا ما       . عد وكل به، نعلق يروقنا ما فكل
لنا المحبة. يقيدهوقلبنايأسرا  وحسنًجميالًيبدو كنوز نبذر فيالموهكذا  .خلناداتكدسة

يدع   اهلل إلى   وإن واسع   أننا قلبنا فمك    نفتح افتح امألهوا رغا  أ22أنا وسع قلبك،    ئال وسع دودهحبعد  أبك،
زاخرادعنيمث كبحر فأمألك  .إليك،

هلل        سالمها تنقى أن ـنفس ال ـى بمحبة      عل امتزاج كل فالذاتمن امتزاج      م، وأقل خالص ذهب اهلل حبة
وجماله لمعانه يكدر غريب  .بعنصر

يريد     عندما المرء، ـى عل ـب اهلل،أنيج الكافيةأنيحب الشجاعة لديه إليهتكون ويستسلم ذاته لينسى
حساب   بال النفس   . تعالى اللجة       أنوعلى في يرمى كحجر اهلل في المعل. تغوص لن     جيدام  وومن الحجر هذا أن

ـ ـد  ويع أب سطح     اد ـى وانه   الماءإل البشر      ق، استعمال عن األبد إلى ضاع النفس. د اهللأحضانفيترتميكذلك
ولعمله لعنايته  .مستسلمة

الن    تسعى ـذا و          وهك حرارة من تستطيع ما كل فعلها تعطى أن إلى والتنقية    إفس التجديد وعمل خالص،
غير من سكينة، في النفس داخل يتم إعياءإجهادهذا  . وال

 

الثالثة المقالة
بذل الذاتممارسة

 

ـع    ا    الروحيالبناء   أسستوض النفس تبذل هلل  لمخلعندما ذاتها سخية  صة أعنى  ينبغيثم  . بمحبة : البناء
بذل    تجد ـد بتواترالذاتي بذل     . ، ممارسة هي بها         اإنه .الذاتهذه تتمم التي عينها الهادئة والوداعة بالبساطة تتم

هلل المستسلمة كلهاوالنفس  .اجباتها

                                                 
األناشيد 21  .6:8نشيد
 .11:80مز 22
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ـ      ع ـباح، الص ـنذ النوم،     نفم من النهوض النفستتد إليه     جه وتسلم اهلل أن     كيانهاإلى منه راجية كله،
يشاء       ما بحسب ـه ب ـرف ا. يتص صل    وهذا مقام عندها يقوم طويلةولفعل له      قإنه  : ات سيقع ما لكل المحب بول

وشاق هين من ومر، حلو من النهار سبيل. طول في وتحمله شيء كل لعمل فرح استعداد  . اهللإرضاءانه

االستعداد         هذا في تستقر بأن النفس ح    األساسيوتجتهد المفضل بذلها بعدينًوتعيد على   إذ. أخرا تخشع
ـن    ال ـذا والعمل       ه الصالة إلى تنصرف اهلل أمام مهنتهابحو مقتضيات خالل. حسب ذاتها سيدة تبقى أشغالهاأنها

تدع            وال تسرع، وال ـطء ب ـال ب ـتعمل إلى    عليتسلط   مجاالًف الشوق األشغال     االنتهاءيها هذه وال  بمن سرعة،
تقديرفيالرغبة السراآلخريناكتساب وال شغلهاو، في تجده الذي  .ر

ـا    ا     أنه قد لكونها لذاتها ـت بكاسليس الصال   متسلمت سيدها إلى مستع  . حلها أيضا ألن  بدة  وليست لعملها
فق وسيلة بلى غاية ليس  .طالعمل

ـذا ـتم  هك المختببواجتباعاالنفس   ته مت  لاتها وهي عسفة تما  للطة ذاتها ح  مى وبقلب مرتبك،   را، غير
ب      الداخلية الحرية هذه لها برو   مباشرفتسمح عمل كل منفتة م  حح وب     توانتباه تسرع أو تعب بال أو   الواصل تراخ

 .تباطؤ

أ ـطإن تب      نش الذين ـم ه ـرجال عليهم   دال تمل  أقالنشاط   عالماتو والم   بدا القلقون أما فهمتشاغلون  و،
ي   ال شيعيكادون يتمون  نلكيبدءونإنهم  . ًئاملون ال ي  . هم العمل وعقلهمهم  قلبون  كوبعد وعاجزامشغوالًمضطربا

البسيطةالتفكيرعن النفس أما ذفباهلل بعكس بهدوءتقتديك،لهي، يعمل الذي  .باهلل

ـذا هلل         هك ذاتها ببذل متسلحة يومها ـنفس ال ـى تع      .تقض عمل كل في تعيده ص   مأمر كل وفي وبةعله
ـاتتع له يحدث ألم كل وفي تورضها حزن أو سرور كل  . هبعرشفي

ـا   له ـ  إن الخاقتريط ال  صها في لصة وجالتمود ع   إرب فهي الملهيات تطردها     نبعاد ال تراها ،حاالًدما
ـا   إو تهمله ـا ـيكتتونم ـ  ف ترددب لك     : أن إنني يسوع، مح    هىونيفاعبكاملييا بكل كذلك عاكساتملاة  بتتقبل

الواآلالوالصلبان  .وميةيم

فهي          باهلل النفس اتصال تقطع ال الراحة عارفة  تقضوأوقات حر بقلب لكنهأنيها يريدها الاهلل سلمتستا
وم    بطل لسرور مع  . رطففيها شيء وج. دلتفكل البوكذلك فهي   طات أل   يرغتتناولهاعام، بنوع   أال :مةطعمهتمة

اهللتأي يد من شيء كل تأبيها؟يها يحنفال الذي الحنون األب لهذا إال بسواهبتبه تفكر وال بحنو،  . ها

يأ   ـندما أ       تيوع ذات بذل في النفس تتمتم ذلكإن   -قرالمساء أخطائها    لكيوابلغ،   -يمكن عن تعوض
نهارها في أهملته يالمنطويوما الذي الصالح المعلم أعين تحت بسالم تنام وبعدئذ  .يهاعرهس،

 

الرا عةبالمقالة
النفس تالقيها التي المصاعب

تسلفي اتذاليمممارسة
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ال        بذل ممارسة في والسنوات والشهور األيام ظاه   ذتتعاقب في رتيبة ال   رات، في لكنها مملووها، ةءاقع
ـنوعا ـاس. ت ـى  األس هو  يبق هذ     بذل،ال: هو على رسم اهلل صورة     الكن الواحد في    ألوااألساس متناهية غير نها
 .تنوعها

 

ـي       ف ـب ري تتشابه    أنال ال األيام كلها   فأحيانًا. كل النفس محبتها  تكون في لها   . يقظة يكون شيء كل
ـهالً نشوة      س يملؤها ـيء ش ـل ك خفيفة      فتشعر. ، كقشة اهلل في محمولة بصعوبة     وأحيانًا. أنها ذاتها تجر أخرى

وعلى        ذاتها على عبء بأنها باألرض      اآلخرينوتحس ة مقيد وأنها تلبث        وأفكارها، ال ثم بصعوبة، إال ترتفع ال
ككتلةأن  .قيلةثتسقط

عيها        السهل ـن م ـه هلل   أننسبياان ذاتها الصالة  تبذل بالتعب  . وقت تحس العمل    لكنها تتابع  ووقت في
الي   ـبات عن      . ميةوالواج يتأتى الكبير عذابها اهلل    عإن حضور ذكر في يكون. جزها معه، شيء . انًيوهعذبافكل

الصالة تنتهي عندها تيارهاتحاصرولكن في وتجرفها فتشغلها والهموم، العديدة والمشاكل الملهيات  .النفس

ـنفس      ال ـذه ه ـكينة لها   ... مس رغم   علكن عندمازاء بذلها تجدد أن هو واحدا شيًئا يطلب فيسوع هذا،
به مصممة         هفلتذ. تفتكر خال بقلب عملها إلى إذن النفس تت         أنب عند بل ذاتية، لذة عن فيه تفتش الممال يئةشيم
الش    . اإللهية تشمل هذه اهلل ت  وومشيئة التي افاغل واللطارضها واللياقة   ظعة والحاجة االجتماعية لل. روف نفسإن

هلل اصغر     مقدساطموحاالمستسلمة تتميم بإلى أ      أنها. قةدواجباتها مسرة شيء كل في وهي  السماوييها  بترى ،
ـ غيرت          تحس إن تغفر ال خطيئة ترتكب ـا أنه أدنى   ذالبإرادتهاب بشأنها    شيءاتية اإللهية الترتيبات وهي. من
من        بفضوتفتش   اهلل يطلبه ما معرفة عن لها    اآلخرينل فليس وه  و  نظرةالإ، نحو     ذاحدة، بكاملها متجهة النظرة ه

لهاو وليس واحبال  إاجبها، تتممأهيدةغية اجيدان  .جبلواهذا

السيد        إن النفس فيه تتقبل الذي كالسر هو الحجاب    مسالالعمل إنه ورا  الذييح، حضوره  سالءهيخفي يد
البالحقيقي هسوالقلب يمزق ويرتمذيط الحجاب  .هسيدذراعيبينيا

ب        هو النحو، هذا على يتمم عمل هلل   ذكل جديد ذات الطريق        . ل هذا في انقطاع بال تتقدم المؤمنة والنفس
ـؤد الك  يالم غير       ماإلى ومن الزمن، مر ومع يذلكتالحظ   أنل كل    وحت، فيها ذاته    يوشيءل يبذل فيسوع ناله،

تست ما النفسبقدر إنهسلم ذاته،  إليه، وينزعبديالًيضع النفس بعن ويزينها عيوبها الخاصةفعنها  .ضائله

يسوع،     ـا بان  أنأريدال   أنىي مرة     أ  اكتفي لك بوقدم نفذاحدة هذا        سيل من اجعل أن أريد بل الكامل،
كلألذالب هذاحياتيساس ففي  .كماليوشغلها،

 

الخامسة المقالة
بذل علي الذاتالتعود

 

ـتلزم       تس ـيعة الطب طويالً   إن فقط  وقتًا ثمرة يستعمل    .لتنضج ثمرة      وقتًاواهلل النفس في لينضج أطول
 .لقداسة
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أو      تأثير وتحت الشتاء، برد زه         ابعد يتفتح ثم بالعصارة البرعم يمتلئ الربيع، شمس أشعة جميلةرئل . ة
ـ     الزه ـياة ح ـن األولىقةرلك نواتها بتكوين للثمرة فتسمح تسقط أن تلبث ال عابرة نمو. صيرة عمل يبدأ وبهذا

طويل     ـوين صعبة  وتك ظروف الصح      : في والبرد، الحر تتحمل أن الثمرة كل  أنريظهوأحيانًاوالشتاء،   وفعلى
يحملها الذي الغصن من لتنتزعها ضدها تتحالف  . بعصارتهويغذيهاالعناصر

تك      عمل ـو ه ـذا يشبه     وه وهو الطويل الشاق الثمرة النف  الذاتيذلين أحوال  . طويالًستمارسه وفي
الشمسعأشتحتشتى،   المحببة  ة وتحت          . اإللهية واألمطار، العواصف وسط في كما اإللهي، المعلم زيارة عند

الشمال ريح يتووطأة وكأنه شيء كل يبدو حيث الصيف أيام صبرناإلرهاقنامرأفي  .وتحطيم

ومفيد      حسن كله هذا ـن هكذا  . لك تتقوى نم   تدريجيافالفضيلة تبلغ والثمرة عطرها    و، وتكسب التام، ها
اللذيذالعذب وطعمها البهج  .ولونها

الشمس       تييأوأخيرا حدة وتخف السماء صفاء فيزداد الحصادأهذا  : الخريف، التي   . وان النفس وكذلك
ـت    ـيبلغ تظه      ه الروحي، ـريفها خ ـا في        اضطرامال  أقأحيانًارأيض عليه كانت مما اهلل الصيف  أيامبمحبة

أنها    مال بيد حقبة       قشمسة، طويل زمن منذ تعدت الصعبةد والشا    . النمو البطيئة المرحلة انتهت اتحادها   قلقد في ة
بباهلل تتمتع اآلن وهي بذلذه. ه، هو هنيئةالذاتا عادية حالة لديها أضحى  .الذي

كل               وتتمم وبساطة، بسهولة ظرف، كل في اهلل، إلى ـرجع ت ـنفس تحت  أعمالهافال تسرع، وبال بقبول
ـي    اإلله ـره الن    . نظ عن تتميز ال تصنع        لكنها وال تنفرد ال فهي األخرى، غير    أيفوس تلقاء   اعتياديشيء من

هلل         كلها ألنها ترتبك ال أنها كما ذاتهما تكتفي   . نفسها أنها       مبإتمامهي تصنع وبال ببساطة اهلل وطيعة،  أنيسةشيئة
بشيء        ـرتبط ت ال ـنها تؤسرا  بدألك هو      : وال ملكه ألنها بذلك يسمح ال متخفي  . فيسوع تعيش يريد    أنها ما بقدر ة
أقل      وال كثر ال ـوع، الم     . يس المتواضعة الحياة نحو يدفعها الجوحدسها تجد    مهولة ألنها نابيعيالخلوة   فيتوارية

يعذبهاأ الذي العطش لتروى عذوبة  .كثر

ـ    ه ـن ـنفسه  ذلك هكذ  سالبال والمجهولة الحقي       ايطة في تحيا العالم، يقدرها قلما التي فق، األحداث  وة ق
ـالد ـ. يويةن نسر  ح تحليق اهللأفي   ياتها األجواء      والجواء هذه اخترقت وكلما ي  رأتاسعة، أمامها   تألفق وندسع
 .الالنهايةتتجاوزإنيهاعلإن: فقتو

حياة       ـن م ـا له ـا توومغبوطةي من له مققيا هذهأسمىما! دسان االتحاد ب. حياة ثمرة الذإنما اتذل
التيالمس التجنيهاتمر،  . وجدهادهاباجتهاسيطةبالنفس

 

ال ادسةسالمقالة
الكمغبلو فيالنفس المال بذل تذامارسة

 

حياة سلاإلنسانإن الواسهي من تنقطع ال وت،جبالة مبهجة حوادث تعاقب  .حزنةمهي

ال إال   بالعقل يرى ال اهللر،  اضحالشرى بمجمل    أما ت  األحداثفيحيط الحياة   ؤالتي قد  . كاملهابلف وهو
ـب ك   س تفاصيلها فرتب ما    ق ألوقات كل وحدد ا  باألواألفراحلمضنيات،  بات  ينالهاا  جزلها، ونجاح عيلمساحزان،
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ـالفب د   و .لش للحياة ـدد مقاصده       وامح في شيء وكل وغايتها يأيجب   اإللهيةها وتق    ؤن العظيم مجده إلى يسدول
 .يهتارمخ

ال المبأكتسب  التييطةبسوالنفس عاماركثرة بذل   دسة ل  الذاتة تستسلم حو    اقيادة، كل في الحيادهلل اة،ث
تريد        وال المستقبل تجهل إذ شيًئا   أنوهي عند ا   بأتكتفي  . تعرف بيد تمسك نهارها    هللن طيلة سيدها هانإ. وترافق

ـي   تع اال         ال مواقف عليه تفرض وال ـريق الط ـيلها لدل اهلل     راتسن شأن من كله فذلك لن   . حة، فهو هي دورها أما
تق     التي باليد ـك ف  وتتمس وتمضى سيرهادها المصيرأنعرفتأنها: ي سيبلغ وانه والحوادث الزمان سيد فياهلل

سبق التي  .حددهافالساعة

ـ      يق ـي الت ـنفس لشيء      ودوال تدهش ال الحياة في اهلل المتتابعة        . ها الحوادث من شيًئا تفهم ال ما وكثيرا
ـولها    تعرف             وح إذ هذا لجهلها تهتم فال فيها، الحاصلة التغيرات ـن م مفتاح     بيدأنال جميعها   واهلل التاريخ قائع

إنسان    كل حياة الظاه           . وتفاصيل في لها أهمية ال التي الحوادث بعض أن الخبرة علمتها لهما   أنحدد   رلقد يكون
وان     النتائج، ظاه   حادثًااعظم أهمية له   رال ليجنبها    أرادهد  قية بأنه       . ماخطرا  اهلل شيء على تحكم ال فهي وهكذا

األ  أوهتاف تتقبل       قليل أنها كما حياتها، في الواجبات   أقهمية االحترام،      باول بعظيم الصلبان وأصغر الحوادث سط
ـوع ـبة  م المح تعرف   . يق بمثابة     أنفهي كلها ال  كسراتهذه المقربمن تحقان اهلل     ويدس ذات صغرها، على ،
 .لةكامال

ـا تم  إنه ع    يال التي الواجبات بين ت  لز أن علي  بوالصلا،همتميها التي تحملها  ان أن وتهمل   قبفتت. ها هذه ل
ـك كلها  . تل لها اهلل  قيمة   ألن أمام تتشك   سالنف. واحدة ال م    أبداىالبسيطة ترى ال يمكنها    أنألنها ما كىشتتأنو

فا شيء كل يأئمنه واهلل لديها برهةتض كل مع المحمغدقًايها غير  .ةدودنعمه

من      تتشكى ال لت   أنأنها ينقصها للصالتالوقت لتتحد        ةفرغ وسيلة هو إليها بالنسبة شيء أنها. اهللبفكل
تت تع    ذال التي المعاكسة من ظلمتمر فهرضها اهلل     ذا، مقاصد في تدخيل المعاكسة تلوم    . ه ال تنتقد   اآلخرينأنها ال

نياتهم تعرف ال ألنها غيرتكتفيأنها. مسلكهم من واجبها جهودهابإفراطتبتغىأنبتتميم  . نجاح

ـرا ـ  كثي تضطرب   م ع    أفا ترى عندما النفوس ب     قمضل عليه أقدمت الذي اهلل،    خلوعملها لمجد نية ص
ـذا        ه ـى عل ـر تتعزى    اإلخفاقفتتحس الروحية   إالوال النفس أما هذاحقًابصعوبة في تقع ألنهااالنحراففال ،

ـرف    النجاح        أنتع ال والتعب الجهد يريد ما ـرا كثي ن. اهلل معاكسإلخفاقنمتغفال اهللايبدو فأفكار اهلل، لمقاصد
الأ تشمل وهي أفكارنا، من إلىخوسع وتمتد كلها  .األبدليقة

بمفا    أنلعمري لمليئة كهذه إلهيةتحياة هلل    حيتأنفي    اآلن  منذ  نفسي  يافاشرعي! ن ذاتك قدمت لقد يها،
فيه،     لمتستساو محبة خال  اآلنفرافقيله وحو   لدليلك النهار واواجبات كلهأتدثه تح  ا. اعابه بان تقبلييه  بكتفي

يعطي به،     يأتمم. إياهكما يأمرك ير  لصااحمليما التي ثم    سلبان لك، ليصن   اتركيلها الحرية ك   عله وبك لفيك
يريده سعادتكوضممفقداستك. ما وكذلك  .نة،

الح    األم مريم يستطيع      إنيون،  نيا ما بقدر أن     قلبيأحبك وأريد قيكدائماربك  قأبقىالمحبة ربعقوب
حتىإرضاءسرعلمينيالسماويةرفيقتيياف. أمه  .ويقدسنييباركنيأبى
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الذب والهذل العارضةفواتات
 

ق    ـنفس ال ـإن أ   ليل تظن الخبرة بذل        نة منذ خطيئة، كل من تتحرر فتغضب    هللذاتهاها عندما   أ، تقنط و
يجب لذلك ضعفها، بذلأنتلحظ ممارسة بين ييجابيةاإلالذاتيجمح أن يمكن السلبية"ميسوما  ."ممارسته

ـ   ج أال ليس   نرم لب   هه معاكس شيء الخطي  كثرأ  الذاتلذنالك الخ  ئمن فإن ال   ئيطة محبة هي غير  ذاتة
هي    التي     ذع  وم،  األنانيةالمرتبة، النفوس فإن بألك تقت   ذلفت ليسوع ذاتها ليسلكنو.الهفواتفرل هنا التناقض

مايرهظاإال وهذا لتفهأنمهيا، النسمه  .سفالم

أوغسطين       القديس يقول ـا كم ـناك، النفس    حبانس،  وه على السلطان وحب    : يتنازعان اهلل  .الذاتحب
حتى     اهلل حب      . الذاتباالزدراءوحب أما الكامل الحب هو         الذاتهو المميتة الخطيئة فهو اهلل كره حتى المفرط

القلب في اهلل عرش  .تهديم

يس في  ووعندما اهلل سح     د على قادر فهو حب   ق  النفس ي   . الذاتعدوه بأن يكتفي ويتركه   قلكنه عليه وى
ـعا حب       . لسلطانهخاض يختفي أن يريد ال له            الذاتفاهلل يسمح بل هو عليه استولى الذي القلب من واحدة دفعة

يب عائشًقبان ومذلةاى عبودية حالة في ولكن أن. فيه يريدنا كثيرة ألسباب هكذا يتصرف بعضهاواهلل  . نتبين

لمفيد اهللأنانه أوالد بجانب العدو  .يسكن

والمستعد      المهدد ـدو النفس   دائمافالع يضطر السه  للهجوم على     رإلى تغفر لم   رخيإهمالوالنفس إن ،
به     تقوم جهاد لديها تكأوعندئذ  . يكن تضعف          قن  وين فالنفس حرب هنالك دام ما ولكن الفضيلة؟ وعندئذ  أحيانًاوة

ـي      ف ـع اهلل              تق جعل التي الدائمة المعركة؟ لهذه الالزم الشرط هي ـئة فالخطي ـئة هذه    اإلنسانالخطي على فيها
وجب         . األرض العراك ـنا ل أراد إذا اهلل بالس  أنألن وال         قويسمح الشر من الخير يستخلص بأن يكون ومجده ط،
للعد عابرةويدع وقتية انتصارات  .إال

بو       فالسماح ثانية، ـة جه ـن الشرقووم للتواضع       ع صيانة أفضل اهلل، مقاصد في البشرية  . هو، فالنفس
ـ ـرا    دنخت كثي ـيع عدا    الشخصياستحقاقهاأمرف يعدل    سيالقدوما ال إلى    هفي   أحدين بحاجة فالنفس الصدد ذا

يوم عن          ياختبارات الزمن مع إال تكف ال وهي متكررة، ذاتها    تن  أة إلى لهااستحقاقًا  نسب يجب   . ليس ذلك ومع
اهللكيذأن نعمتهفيرها بدون الخير بلوغ عن التام بعجزها برهة  .كل

ظواه   ـت كل                رتح فيها ينميها والتي النفس، في يبثها التي الحقيقية الكماالت اهلل يخفي هذه الكمال عدم
منها علم غير عن تارة السخيةمبوطورايوم  .شاركتها

ال      حال، كل النفس    تتأصلوعلى في الهفوات بذلت  هذه هلل  التي الرديئة     . ذاتها األعشاب نبتت كلما بل
فتكتاقتلع الصالحة النبتة أما توقفبر، بال  . وتنمو

ـ تمذوهك ـوا ـل    ح أيضا           باالنسحاقوم  يك عنها اهلل يسامحنا التي الصغيرة، الهفوات هذه كل والتوبة،
وحبالمفيفتتأصل النعمةالذاتلبذة من فيض  .هيةاإللويغمرنا
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الالكبرىالعقبة بذل حياة هللذافي ت
 

تصطدم          كبرى عقبة البذل حياة ـي ف ك        بها  بإن خفي، زهو هي العقبة وهذه وتغرق النفوس رياءبعض
ت تعميمقنع وتجعلها صبالنفس تقدير في يالالغ مما سقطاتهاوحها، بعد والحنق الغيظ فيها  .لد

ـا     م هبخأأه السمذث يمت! ا الج  نتشرويبكياننا   زجانه كلهسفي ال. م عادة،     سهذا يقتل ال يضعف،  بم ل
يجتاحها. هكينو التي النفس السبببذتبأنهافتحس تعرف ال لكنها  .ل،

ال   ـر ـوتم الحي    س من ـى األول النون حر  وراة في كبيرةاحية عيو    ووتحا. رة تحطيم بحماسة النفس هابل
ـواك و       تس العزم تشديد من وتكثر ـائل، الفض وت  امتحااب القلب في   باسها   حميكذن ستصأنالتفكير مدة  بح  بها عد

ـة وتمر   وكامل خطيئة ـال السنون   . رألشهاي عينهااراالقروتبقىوتتابع عويبقى   عينها   والجهودت . نهيالضعف
ـو الن    تي قرارة ـي ف الزمن    فكون مع ث  وحزس وضعف وتاهللبة  قن الف، ال  ءهرجاسفنقد في . سةاالقدإلىصول  وا
ـو هفواتها     رتظه ـا كملاله كؤوقبعتكررة تة الك   د بلوغها دون ن   ويظهرمالحول ما من   ولها في  دالقابلوغته سة
الروحيبابش ت: بعيدةكأحالمها تقولبلقد وأضحت أحالمها الق: ددت ليستداإن  .ألمثاليسة

لمخطئة     ـك المسكينة  أيتهاإن ال  . النفس جعلت لتك   كلداسةقلقد ينقصك، وال واحد    وني، شيء إال : كاملة
ـي    أن ـ  تعرف أنت    كذات كما اهلل للخطيئة         . أمام عرضة جدا ضعيفة حين، كل في رضى،   فاعترفيانك بكل بهذا

فأقر       خير كل عن عاجزة ـك ببيإن اهللأاطةبسهذا مع. مام يوم كل تقصدينأستخطئين الأوصدقبإخالصنك
بشجاعةتعودي لك قسم بما فارتضي السقوط  .إلى

الروحية    أسرارأعظمنلمأنه اهلل            الأالحياة غير يستطيع ال سر هذا لكن سقطاتها بعد النفس تضطرب
ـثه  أن ـ    يب ال ـي اإلرادة           فهرنفسف لضعفه فائقة معرفة جهة، من فيها، البشرى   وإلفراطيفترض الفكر . تقلب

ول               يكل، ال الذي اهلل لصالح عميقة شخصية خبرة أخرى، جهة من فيها، ـرض الصغيرة    حويفت خليقته نحو نانه
ـنفد     ي ال ـذي والتنا    يسوفين  أ .ال والحنان الصالح من ال    زع ما خطيئة     أليتيح  يل وألية عنأضعف تحوله ن
مخلصة  . نفس

ـير    نس ـنا ـ  كل وطننا     عل نحو كمنفيين، األرض هذه مملة   السماويى طويلة والطريق من   . ، هناك فهل
اليعجب   أو   أحيانًا  ياء  عشل الطريق؟     أنسيرنا في األشياء  يصرعنا تجذب طو   التوأحيانًا نظرنا يصادفهما الي

ـريق كثيرا  بانتالط ـنا أ         . اه نتوقف ال ذلك مع األمام، إلى سيرنا عن وال     ادبوتلهنا السير، فكرة  أبداتراودناعن
 . الخلفإلىالرجوع

ال   طوبيا إلى     فكان سيره في يتوقف   الماديينالد  بتى، عط    احيانًأ، ويروى فيستريح الطريق على  شفي ه
التي     ـرات البحي ـفاف لها  ض هو. يمر قد   االستراه  ذلعل سير  طويالًأخرتهحات وعرضته   هفي لكن  لألخطار، ،

ساه كان تبصرهراالمالك قلة  .يتدارك

الطي        ـنفوس ال اهلل ـاعد يس ـذلك يتفحص   . ةبك الصا     أعانه إلرادة فيها ويرى القلوب تكبقة  دماق نوأن
ر لها، فيغفر له، هفوضياالنفس ضعفهااتا، نتيجة العارضة  .ها

ك تحءنيابرإن دون   وا يمكن  فل كيف هلل     أ  لإلرادةهمنا وعودها في صادقة تكون تك  بن ثم   أمينن  وأن له ة
بعد خطيبتقع في السئرهة  .قةابتها
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الكذوه ال  يضاأنايتعمياءبره وتل   أهم  فعن الوعود تلك الن تتكرر  ك قد د  رخأحتى   سقطات نأن  وحياتنا
يسوع رحمة من اوإشفاقهتنقص ضعف  .شربلعلي

ي   ـا ـي م  أق  ماعوس نظن   ! النفوسديستقلسرانرفتعل لناأنحن ق  ن أسفاه  لكننا،   !افراوا  طًسفيه ال  وا ،
فيهسهن الدائم،إالم بتقلبنا سقطاتناباعترافنا من أبدا تتعب أن غير عملك.من فهو الباقي  .وأما
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الثانيالفصل
السممار وتسة المختلقليم الشواغل ةفت

األ ولىالمقالة
بذل الصالةالذاتممارسة وقت

 

يس  أتبعي،  نفسييا   الي   يفوعاآلن األفعال يعلمك    ومختلف فهو ب  أنمية، أدخلي. مقدسةطريقةتتمميها
الصالةأثرهفي مترعةفتشربيالسريمحراب المحبة كؤوس  .فيه

الجالل     ـه إل ـا خل            !ي في معك تتحدث وأن منك، تدنو أن هزيلة خليقة تستطيع موكيف إلى  قلباقدسة  ة
الست          ق ناظريها، في ناظريك تريح إنك تحس وان الذي      أنتلب، العظيم اإلله باحترام    تنحنيذاك أمامه المالئكة

وجوهها،     تستر يرتج     ويجثواوهي وهم السماء قديسو ويرددونفأمامه قدوس،   : ون رب    ققدوس السيد هو دوس
 ات؟والق

الرماد       أنا أستطيع ـيف كلم    والترابك يكونوا     أنالهي؟  ويسيدأن لم في    يجرءوناليهود يرفعوا، أن
نح    عيونهم ـحراء، م     والص ينتدبون كانوا بل ليتواهلل، من   وسى األ   أجلهمسل تلك وفي كانث، عند   وناء ينتظرون ا

سأسفل رعدينجبل يموتون ويكادون يرتجفون وهم  . ةاء

ه  بو ـد قد   أجرؤأا  ذع إلى الدخول على وألوثملاوسكنا عرشك، بدالمام لمعانةمخاطبتك خففت فهل ؟
السامية؟أجاللك بحقوقك تساهلت  و

األجناد      : كال - إله الملوك، ملك األبد، إله خليقة     السماوية !فإنك كل وعلى معفرة    أ، تعبدك فيرأسهان
 .رابتال

إلهك    أمام تمثلين تن. فعندما يا   سال هذ   ! نفسيى، والخضوع االحترام ال   اهللأنايضأوأعلمي. اواجب
لصالحه  .حد

أمام        اإن   ـثلت م ـا لم ـتير ع  سالجالشحشويرواس في   رعلى جالله   بشه ترتجف  أخذت،  الملكيهاء
ـراما عليها   احت يغمى مد      ! وكاد جمالها عليه تسلط الذي الملك صو  إللكن ثم    بوقرالذهبيجانه  ليها بلطف إليه ها

بمحبةقا لها لهاألمرإن: ل يخضع تخضعيناآلخرونالذي  . لهأنتال

البسيطة   يف النفس المتياز مساكن    أن: ا تدخل باحتمللاها ولكن      رك شك، وال عظيم هي. الاألطفأة  جربام
مأوتستطيع  اامتيازهتعرف تدنو تحدثهونهن عندوألفةبان تجلس تحبهويهقدمأن  .ان

ـ الضرر          نولك هذا مع التحدث ـن يمك ـيف تعرفالنفسإن   ؟الساميك وإالال لديهاسولياحداشيئا
ـل      فع ـوى بذل    س هو المعلمون            . الذاتواحد، رسمها التي الطرق نتبع كيف الصالة تقضيه ما بكل نقوم كيف

و الدرجات انمونعرف العلفيز ونتجنب ونبلغارثوارق، الدقيقة؟اوالعوباألفكارت قياساتها إلى والمقاصد  طف

شيًئا- تخافي نف  ال بفضلسييا تعبرين تتوبسفأنت حيث مرتبكةأنفوسفقاطتك  .خرى
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ـين  أ عنصر  ف مشتركًاالصالة متنا     ا وفي النفوس، جميع المي      وبين كل مع ويتفق الطاقات، كل . لول
جوه       ـو ه ـر العنص ـذا ا  روه اإلرادة      نهالصالة اتحاد إال يسلم      اوهذا. اهللبليس الذي بالمحبة يتم يلذاالتحاد

ـان يا    . بكاملهاإلنس تصلين من   نفسيهكذا النهار أن    طيلة بب  . ذلكتعلميغير انك وانتباه    ذإذ باستمرار ذاتك ل
ـبحين    ـكتص ج    وكأن في ـلة فهل        ومتأص وحياتك، تنفسك تمسى والصالة التنفس  لتتعلميبحاجة   أنتالصالة

 والحياة؟

طريقتها؟           هي وما الصالة، ـر س إذن ـو ه ـا سر  -فم هو     إن هو     اذيتذلأنالصالة بمحبة، هلل أنتك
وجسمك   روتسلمي ولكل    ادإلرحك اإللهية لكأواة هي    . مرها الصالة ال  تجدديأنوطريقة باستمرار،  مهذه حبة
و  أكوإخالصار  ثكأتجعليهاوان   حرارة تدخ   أثر وان طواعية فيلكثر تم  . كلهاوأفراحكوآالمكحياتك   يها فمتى

الو أول تم ذلك وأهمهابجالك  .ات

ه       على الصالة ـنا فهم ـإذا النحو   ذف وعميق  حصبأا بسيطة بسيطة   . ةت تح  كاإللههي وعبالذي يقةمينه،
المحبة     كمحيط تغ  يالالمتناهالغور هي  يصوالذي فيه، أفا   ون لك وتفتح يسر   قًا  اسعة اهلل ألن لها، حد يال نىببأن

ه البسيطذعلى األساس  .ا

ـد    ـيتلق يبد  الرئيسيعملك   أنه عملهاآلأواهلل يست       أنت. ن فال عليها، سيدلك واهلل طريقة، طيعتطلبين
وأنإنسان كل ألن الصالة في طريقتها النفوس طايعلم تتبع خاصةريحدة وقيادتهبوحيقة  . اهلل

ـتطيعون         يس ـروحيين ال ـدين المرش ويرسموا        أنإن القواعد، بعض ويقترحوا المعالم، بعض يرسموا
السبل   ـض عمل    ذوه. بع لعمري لكنه     ما شك، وال ا       يفيد عمل هو فلذلك والوضوح التدقيق من   الذيفهو. هللخلو

ا المستسلنفيعلم والنفس القلب، خفايا في تسمعلمةس،  .وتهصله

أهم! أه المرءأنما يدطيعايكون يتقدمفي ولن متفرغًإلىاهلل بمفالصالة تعلق كل من اليهاا  .ربشم

 

الثان ةيالمقالة
بذ يقود اهلل البسيطةاتإن النفس ه

الصالة مسالك في
 

تمثل      التي النفس أن       إن يجب الصالة في اهلل جالله       تغوأمام أمام االحترام لجة في ثم   السامير ترتمي،
الحب     اعرذبين   له وتفيض بنوية بجسارة الع  رفجوه. يه هلل      يلقالصالة النفس تسلم التي المحبة هو يطلبه    ة ما ذلك
نفسسال كل من  .يد

ـنفس    ـاولوال وب   ثتأنتح بهدوء محبتها غير    سبت من ذاتها   . عناءوأعقليإجهاداطة تجعل وبعدها
اإللهي     التأثير استطاعقتحت بسالم       تدر ومتوقفة اهلل إلى مصفية ح. هرظنتحتها، جالء  بأكأحيانًاها  بمكررة ثر
ـا      ش إن ـتمة، تم من     بت  ءأو تصعده أو فكر         أعماقشفتيها، تشتت أو غفلة كل وعند ب   أقلبها، تجدد تجربة لذو

هلل   ـا جديدةبمحبإثباتذاته يطل  اذه. ة اهلل   بما الصالة  دائماه في النفس إ. من منهاذأما تطلب يحدثأا كما كثر،
ـبا    ـو   غال ـوفه لها   يق إياه  ذل ويفهمها لد. لك طريإن كقًه لمخاطبتها   ثا فعالة      يلوالتجيرة كلها الطرق وهذه لها،
ي. ةحوناج تستجمأجبلكنما ألعن تستسلم  وأكارهافالنفس طيعةوأن،وتصغين  . تكون
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ـ  اهلل   إن وحده     أد  ق وله للصالة، طريقتها نفس لكل ينظم  عد معهسبأن الحوار يرت. ل ال بطريقةبفهو ط
ثابتة قاعدة بأية يتقيد  .وال

ويحر          النفوس كل بيده ـك يمس ـيد، الس ـه وجويوكهاان أو       كيفهايهها يلحظ قلما عجيب فعله يشاء كما
لكنه    هذ    أحيانًايسمح  . صالحابدأيدرك، فعله يرى وبأن اكتشا    يسا، على نفسه هو بوصفه     فهاعد يأمر انه حتى ،

و      واحترمهم الجميع تقدير على ترك   قوعرضه والقديسات    بد القديسين هذه      جميالًوصفًاعض لكن فيهم، اهلل لفعل
نادرةحال تد  . االت قضى اهلل   بفقد لع   أنير رؤيتنا ملكوته        جيرجئ إلى تنتقل حتى النفوس في ومن  السماويائبه ،

ـتطا معرفة     أنولال المرء وس  أعماليريد البراهلل هذه في اهلل. ياةحغورها فعل ذاتها في ترى طيعة نفس وكل
كافية وغير التباعه، كافية  ..أسرارهإلدراكبصورة

النفس       اهلل يدعو ـد ع  التأملإلى   أحيانًاوق حول    قفيغمر بنور الكبرى    إحدىلها لتزداد  والحقائق يدعوها
هذ   فحصا وتكون اللها المقدبرقكال. اإليمانأسرارإحدىقيقة  حه طف  اآلالم،أو   سان أحدو  أنس  أالمتاإللهلة  وأو

ال            اهلل صفات إحدى تكون أو يسوع، حياة من الفريدة ـوادث كنسحالح الفائق،   صى حضورأدرته،  قو  أالحه . هو
ـي ـ  ف كماله     لك أو تكون     الساميمكان، وقد ا    األأحدالطلق، إحدى أو األخيرة، شركة    هداف أو األبدية، لحقائق

اإللهية لمشيئته واالمتثال اهلل كمحبة الفضائل إحدى و ومفكرةفت. القديسين، ناظرة طائعة النفس  .قف

إل    وإ بميل ـعرت ش تكتشف     ىن فهي ومصاد  أفاقًودةيدجمعانيالتأمل أوسع مدهشة   فا توانسجاماات
ـبة على    . عجي عالمة يدع  أنوهذه التوقف   واهلل من للمزيد في    ها يريد    التأملوالتعمق انه النفس    أن، في يغرس

تثتاع يتولى واعية عميقة فجابقادات بنور بعد فيما حدورؤئييتها  .يةسية

ـيانًا فكرها          يوحيال   وأح تركيز عن فتعجز التأمل إلى بميل النفس إلى األ. اهلل وضوحاكثروالحقائق
العقل       وثبوتً في لها تجد ال التأملووي. صدىأيا ضجر   لد النفس محبا    طاغيا  في القلب يبقى فيما يقو  . ا، اهلل دإن

الذي وهو النفس، وعليهايوحيهذه الملتهبة، بالمشاعر  . اإللهيالجاذبتتبعوتطيعأنإليها

ـيانًا ـي  ال   وأح يستميلها     توح وال شيًئا للنفس لهب   العواطف كله قلب جهة   التأمللها  ر  ويظه. دفق من
ـر    تم ـرى و      ؤفت. وعقيماممالًا  نًيأخ العزلة في تغوص أن بالعكس تأثر اهلل    بن بقرب صامتة فيها فيجتاحها. قى

ـب هادئ      غال لكنه ـيق عم ـال انفع كونها      . ا مع اهلل بقرب بالغبطة تحس الكائن      هي هذا فحضرة تخاطبه ال تكاد
تغمر   ـدود عميقة     هاالالمح هيبة حالة في بهجة      أنبيد  . وتجعلها تفعمها الفائقة كما     رتميفتمحبته اهلل حضن في

لها قرارا ال لجة  .في

أعمق        في ببساطة يتم هذا صريحة      أعماقكل بكلمات ال تلقائية بحركة تحت    . النفس النفس تأثيرفتبقى
تصبح         ـنذئذ وم ـاهلل ب ـا إلى             أعمالهالقائه الصامت العذب االتحاد هذا يدوم لو فتتمنى إلهي بطيب معطرة كأنها

هلل. األبد برودة        أاكارفألكن أوقات اإللهي اللقاء فترات فتعقب النفس    وخرى، وتظن فتذوب    أنجفاء يرذلها اهلل
وت  .نئأسى

ـو    يق ـذا جديد            دوهك من أمامها تنفتح حيث القمة حتى والتطورات التقلبات عبر النفس أخرى   آفاهلل اق
الخطى تحث أن على  .تغريها

هي             طيعة نفس فكل يسوع؟ يا هذا كل وصف ينفع ماذا ـن تتبع       ولك واحدة وكل المعجزات، من عالم
يعرفه     طريقًا ال سلها وحدك  وأنتواك  أحد كون     أريدال   وأنا. ترسمه أن صوتك،    أصغىطيعاإال إلى باحترام

http://coptic-treasures.com



 36

ـذب،   ا ـرىلع فيكون    أج الد      أنسبيليوراءك، وعلى شيء كل في و    واحبك لهديك استسلم وأن بال  أسألكن  أام،
الحبمزيداانقطاع  . من

 

ـا ـري  ي الح    م المقدسة، ـروس الع السرية،   مم ودم  أقن  أعلمينيامة سجودلسيدي مقالهي بالمحبة  رونًا ا
 .ةقالفائ

 

الثالقالم ةثالة
الروح التمارين في لذلت بذل ةيممارسة

 

النفوس   إ مجموعة       الن فلديها بالصالة، تكتفي ال لتنحيوررين  تماتقية وتغ  مة النشاط التفاذية وهنيية هذ،
ال    طعام ـف الروحيتؤل اإل  . نفس القداس والمطالعةهي  لوأهمها اسم     وزحية  والروالمناولة وصالة اهلل بيوت يارة

و   ـوع ـالعايس ي. افرت ه   اإلقاللوغ  سوال أهمية الغلو   . وغيرهاالتمارينه  ذمن طاقتها  فوال مدى يف. ي ودقاهلل
و  بحس  ويكملهاسالنفو مشيئته، طرقً  يستب لذلك تحل      اعمل لها، عد ال عادة،    متنوعة بينها، التقوية محالًالتمارين

التمارينمرموقً هذه يهمل ذلك مع ولكنه عنهاغستويأحيانًاا  .نى

ـوو المشي    بتتأنهو   النفسب  اج هذه هي ما اإللهية   ئين ح   أوإليهاة  بالنسبة بأمانة تتبعها تعرفهاان . لما
كان دير،    عيتتفإن في المق     فش الخارجية الوسائل غزارة بين عسة  ديما تعنأها  ليتوجب نوأ. استعمالهافيين
فيتعيكانت   أس       الش تعيل كانت أو المشاغل، زحمة وفي خبزها   بم  تهتورةعالم تستطيع    اليوميتحصيل ال فهي ،

ـ  تتأن أنها         االتمكلبتيد  ق كما النسبة أو الدقة تلك مثل بذلكمملزغير  رين الغن. ة والرافة    يفاهلل يعطيهابالرحمة
النعمقبطر الروحيةأخرى بالتمارين  .المنوطة

يصدق     تراه م    النفوسأنمن بفيض تنعم ال  نالتي عقبة        روالوسائل عينها الغزارة هذه في تجد قد حية،
بلوغها دون يحالكمالتحول فهذا ذلك ومع الواقد؟ في  .عث

البشرية   الطبيعة لحكمهما    ! مسكينة تركت الطريق    الذاتيإن حجارة بكل ت  . اصطدمت تراها دركفمتى
الكمالفي  السيرأن بقفعاالًسيراطريق يكون بسيرهاإلنسانةوال بل اهللإلىمستنداوحده،  . ذراع

ـ      ت ـوس نف ـناك فهذا      أنيد  ره بسرعة، الهدف إلى ـل نبيل   تص شوق شك تك  . وال الغاية من  ثولهذه ر
التقوية       واألحاديث والصلوات والمطالعات الروحية ـتمارين ي    . ال ال شيء كل فقراءة. مشتهاهابحسب   يرسلكن

ذهنها       تثقل الروحية ـتب تنير  من   بدالًالك الردواألحا. أن النفس      ويث قرارة في تترك وفراغًاا   غامضحزنًاحية
ـيما ت  . أل الكثيرة والنفور: ثرووالصلوات وا       فأين،الضجر كان، لقد الخلل، نصيبها    أسفاههو الخاصة لإلرادة

هذا    النف   !االندفاعفي هذه تروم   ووكانت وي        أنس أمه يد يترك الذي كالولد اهلل فال     سيتستبق الطريق، في وحده ر
وقع إذا  .حالجراأصابتهعجب

تمرين    سلي النفيروحيمن خارج  إنفسيد اهللتعن   اكان النف. رتيب يجب   ئالداسفاهتمام يكون  أنم
هلل  ذلم  تسبأن   كاملة الو   ث،  اتها تتخذ بأن يعط  سم التي واح  يائل اهلل الظروف      فدة  ها وفي يحدده الذي بالشكل واحدة،

لها        يعينه الذي الوقت وفي بها، يحيطها إطالة         لتمسامحاولةأما  . التي في والرغبة اهلل، بأمر نفقدها عندما بها ك
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ـز والتش  واإلكثارنها  م منذ    خالفًاتتميمها   فيد  دمنها نفس لكل المعد اإللهي الترتيب يعاكس مما فهذا اهلل، إلرادة
 .زلاأل

إ   ـيجب ـ  أنن  ذف تما  تم النفس و     رارس جدا، متفرغ بقلب الروحية وكل      أينها تسرع كل عنها تقصى ن
مع غير ومللتتعطش وكسل جبن كل تبعد كما  .دل،

يوحتيع النف   كثيراأنالصليبيا  نقد التقومن تغيس سماها    ذة نقيصة الر "يها يستطيع   "حيةوالشراهة فمن ،
مش القدي  وتخطئة هنا النفو    المعلوسرة إرشاد في الخبير إن   سم االع  اإلفراط؟ الجسدية    تدوعدم الصحة يذيب ال

نقص     ـه ال   فيألن على في    ذالتسلط وضعف تعرف    التيإلرادة  اات الجا    أنال الحواس شهوات وهذه  متردع حة،
ـة ـ  نالنقيص الصع   فس ـى عل الروحي،   يها، النفس  تد صحة في       إنها. دمر ضعف ودليل مفرطان، وعطش جوع

العالتسلط زاواتذلى  . الشخصيةبآرائنادئتعلق

تظه         النقيصة بهذه ابتليت ـي الت ـنفس ال بذل        حبوضورإن تعليم بعد تتفهم لم أنها  يالمعزالذاتأنها ،
هلل      تستسلم أن شك وال ه        . ولعنايتهتريد تحدده الذي الزمن وفي هي طريقتها على وميولكن التي   ع، التحفظات

ـ ترش     تض أن تريد وكأنها هي، ال   عها إلى اهلل الود اتخاذها   وسائل شأنه      وتهيئاجب من ما عملية   يعجلأنله في
 .تقديسها

النفس     ـذه ه ـكينة م        !مس وأسوأ فيها، جدوى ال مشاق تتحمل المع    اهذنأنها غير بتسرعها دل،تفهي
عم  . اهلللتعرقل

 

الرابعة المقالة
المستسلمة النفس فيالإن تهتم

اهلل لترتيب إال تمارينها
 

الواجب            تتمي   أن   نفسييا   علميت عليك يفرضه مما شيًئا تحذفي ال وسالم هدوء بكل الروحية تمارينك
ولك منك، اهلل يطلبه مما مفرطةتثقليالنوال بممارسات  . عاتقك

يفهم       وهو اهلل ابنة القلب  جيداأنت فذلك       وردديله   فقولي. لغة األبد إلى له منك  ماأنك أدى  . يبتغيه ثم
ـنك أعمالك         تماري كل بهما تتمين اللذين ـال والكم ـة يوم           .بالدق كمالك أمر يتولى فاهلل سالم في كوني هذا وبعد

شيءتض بكل  .هئرضاإلحين

ـيال   بحسب     اتبقراءتقوم إال وفي   أمر  روحية ال  . يحددهالذيلزمن  ااهلل هذه خارجءراقفإن عن  ات ا
إال    م تولد ال اهلل في    باالضطراشيئة وتضعها النفس ت  الظلمة   في أن بدل   وتلبنيرها،  بدل وتقل  أنكها هاقتساعدها

أن  . نهائمتطبدل

ـن     أ لم ـه تكون  الضرورين و  إرادةأيةللمرء   أال مباأخاصة حقً     دية لنكون تدفعنا التي غير بال   ارة هلل
ال      جميع ـي ف ـزع النجاح    حتزع في وال   واإلخفاقوادث الهناء في و   ش، الظالم في الوسا   ولناقاء غزارة في لئر،
شحها في كما  .الروحية
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صارت    سفالنف الب   إلىالتي هذه بعد  سمثل ليست ألنهالإلغواء  قابلة   اطة ب   والضالل فقط ةمشيئتتمسك
ـي   . اهلل ـوده دوما  ا  م ـرحة تتشك   ف ال تعر   روحيحرمان   أيمن   يغنية ال فيض    . ابدأفهألنها في تعيش أنها

بم     يملؤها الذي إلهها ك   قدارخيرات في لحظة   استيعابها النهار  مل لحظات م  وكاإلناء. ن يعد   . ألهالذي لم المحيط
ما بعدتشلها  .تهيه

ما      الملء ـا لك    أقأيه وتقديرنا بك معرفتنا اهلل،        إن! ل لترتيب المعاكسة رغائبها كثرة من تهلك النفوس
باطلة جهود في ذاتها  . مرةوشكاوىوتذيب

يطلب     ـها يت. والصلوات. اتواالماتالمناوالتمن   مزيدابإصرارفبعض العزلة    ووبعضها إلى بقلق ق
ـ من      ووالخل يشكو وغيرها والصمت روحيين       أعباءة مرشدين إلى والحاجة الوقت وقلة تقريباكلها  و. المشاغل

تبديها وهموم حسرات أو تعرضها  .رغائب

وبمشي        أناأما   وحدك بك اسر أن فأريد يسوع، اإللهيةئيا ال   . تك ار   فيرغب  أإنني وال شيًئا  شيء فض
ـا        م إال ـب اطل وابتغيه   علمتنيوال أطلبه كذلك          ": أن السماء في كما مشيئتك لتكن ملكوتك ليأت اسمك، ليتقدس

األرض   ـى حدود    . "عل هي األبدية          فأعرألننيرغباتيهذه وفي األرض هذه على المشتهي الوحيد الخير أن
لكأنهو  . نكون

أت    أ ـي إنن ـل، شك    وج وال و  وأتناأنق جسدك، في   أقن  أل لمحبتك     قلبيتنيك استسلم وأن وإنعامكلي،
ـى،    مسرتك         لكننيعل فيه كانت إذا إال هذا إلى أتوق على    وإ. ال كان كالن   أعيشأنن القفر غير    سفي من أناك

فقد     بتناولكاسعد   يوم، التحول    أموتكل تفلت     ومن لن لكن من    أيةالشوق، ي    شفتيشكوى ولن يسوع، حسرتيا
شيءقلبي ارتضيتيألننعلى أنت انك  . ذلكلياعرف

ـا والخلوة          أتوقوأن العزلة إلى يسوع، يا شك بال إلأقيها  فبك   أشعروتجتذبنيفهيأيضا كثرأوىرب
وألفة،     ـبا يجيش        وتغمرنيح حتى أوفر بنصيب عظمتك إن    تهليالًقلبيفيها ضجيج  فيتبقينيأنأردتولكن

ـال    ـياألعم والم   مالترهقن واالرتباكات ـاغل المختلفة،   ش ألنا    ا   طائعأرتضيهافأناكاره إلهي التي  هييدك  "يا
 ." فيهاتمسكني

في       سعيدا  ون  أكس عنايتك تضع عندما شك وتعلمنينحوك   وتقودنيوحدك   أنتتحبك   نفساطريقيوال
وتصلح   بح لك    نقائصيك النعمة     أيهافأشكر هذه خبير         ألننيالسيد مرشد من أثمن ليس انه . محبوأباعرف

إن     ـن واجب،    أبعدهولك فلن      فرقتنيأوعنى مجدك مقتضيات انك      ألننيأتشكىعنه رب يا وحدك  أنتأعرف
الحجارة من الحاجة عند تقيم وانك علىقرجاالًتكفيني  . محبتكوتعليميمساعدتيادرين

إنني يسوع واستسالمأتيا حارة بمحبة وحدك بك  .سخيعلق

 

الخامسة المقالة
المستسلمة عالقالنفس في العالماتهلل مع ها

 

هلل         ذاتها بذلت ـي الت ـنفس ال ـى هذا   أنعل في البشر     تعيش طريقة على ي  . العالم لم طبيعة  عفاهلل طها
ـ     يش ال ـية رهبانية              غمالئك جماعة و عائلة ضمن تعيش هي بل ومحبته، فيه التفكير سوى وهنا   ألها مجتمع، و
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عال   من و  الصداقةات  قالكثير والوالمنفعة وتشغلها  القرالياقة تربطها سبيل        . بة وال اهلل وضعه الذي النظام هو هذا
تستطيع    . مقاومتهإلى   ال عب   أفالنفس من تتخلص العالذهءن إ  قه إال توذات يصحبها      اا ال منعزلة مغارة في رت
الفي وحوش إال الجديدة  .فرقعيشتها

هو        ما العالقات هذه ـن بيفشروحب  مستوم لهو بمثابة للنفس وريكون والزمةئ مفيدة ومنها. تسلية
هو     ـا للعزيمة        وديم والحافز الجريح للقلب كالبلسم غير     يالكسللنفسيوالمعزالواهنةحميم هو ما ومنها رة،

والمصالح          ذي اللياقات هو ـيه إل ـع الداف ألن ـال عالق: ب طويالً   اوهي تدوم ال كال  رغي  ألنهات الذي  سثابتة بب
ـدأ عليه     و. اهوج المرء يجبر ما ـنها الحا  م الخضوع   أ  ةجوتمليه الخأو الطبيعة    وو وتفرضه أو   أف المركز و

الأاألعمال  .يئةبو

العالقا هذه كثرة يؤلفاووتنتإن المتبنعها للنفس عقبةغالنسبة لكبرافلة القداسةولبى  .غ

العال    تلك تمكن مقفهي ك   أننات بها و    شلاتحيط حريتها فيها فتفقد قلتعانباك واباق لما  أيتقرارها،  سها
كاملةأساس حياة  .كل

حافة           على غافلة وتتركها وتفتنها العالقات هذه ترضيها وتقوتشغلها   وطورا،  الهاويةفتارة لقهاتزعجها
ـو ـتها      تس وراح ـتها وق وتحزنها   وأحيانًالبها تعاكسها إله        . أخرى عن أفكارها وتبعد والبغض الحسد فيها وتثير

 .السالم

تستطيع    ف ـيف في   أنك يسوع و   تتبع قلبها عند    تصحراء هادئة مأس    قدميجلس متعبة وهي رةومعلمها
األهواء؟  تتجاذبها

ـفع مع         لي بحكمة عالقاتنا ـرتب ن أن إذن تحب        . اآلخريننا ال ليسوع بسخاء استسلمت التي النفس إن
أو          ـتقاداته ان ـى تخش وال ـالم ع         تأبهالع أو لها العالم تعيير على جناح برفقة تعلو أنها كما رضاهلسخريته، . دم

تألو            ال اهلل، مشيئة تعمل أنها تتيقن إذ ـذا، ع    جهداوهك على السيطرة واتزان   وفي فكرها بهدوء واالحتفاظ اطفها
 . تصرفاتها

ح     الروحانية ـنفس ال أبد   قًاإن تكون ونقية       ومخلأيأسيرة   اال ومغرية مستحبة به صلتنا كانت مهما . ق
ليسوع       إال بكاملها ذاته تسلم ال يسوع    هف. أنها خدر اهلل، مسكن هلل     . ي هو الذي القلب فإن اهلل    وهكذا يملؤه بكامله

الدوام منه. على ويفيض يسوع المح. يملؤه الخالئق على الفيض هذا ينسكب ثم بهيومن  .طة

ـو مبمح هثة النفذل ال  خالئللبسيطةالسه محدعاتق فيأهانقائيفنأة،بلها خالف. اتهاثبو منصهي ة
تخضع  ة  رضمعغيرة  المحبهله  . عويسلهاحبض  فيمن   هانألأنانيةكل   وال المزاجلألهواءللتغيرات . وتقلبات

ـ       بم ـر تتأث ال ـا واستحقاقهم    لناسايا  زاأنه فإن   وجمالهم و   أساوصالحهم اهلل في الخيانة  ستتاهنإ. هحدسها غرب
وقلة لكنهانألمااوالعقوق من   الة ألنها تنتقنط  .تتدفقوعباهلل

ا   نإ ـنفس ـروحانال أي  تسعىال   يةل تقدير جي   إذخليقة،   الكتساب تعرف في      أنادهي لها حق ذلكال
سيدسفي هو وحده ألوفنالوع وملكها يوس الذي ومجدحد حب كل له  .حق

جهة     ـن ه   رخأوم تجهل ال النفس   ذى مجد    أه كل وقري  يشربن والخذالنابزائل تنهبرفقد  . لعطب
ـا      ل م إن ـرة الخب ـا بأنه     تستطيع   خليقة   نمه يشعر فاإلنسان المحبة، إلى ظمأه ترى أو طويالً القلب ترضى أن

المحدود لغير  .مخلوق
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السادسة المقالة

مقدسة بحرية تتمتع هلل المبذولة النفس
 

ح  سالنفشتعيهكذا في   رطليقة المختلفة   خضم  ة العالقات من وتقودها   فهي. عالم عليها ددوتحتسيطر
ـرتب      وت ـوعها وشكلهاأن األمور      هي .وقاتها فوق بأنها والتي   بلمحيطة  اتحس لذفب. يهالعيتطغأنتحاولها

المتو ليساذاتها هذعمنيحاجزايقفوعصل أمام  .المحاولةها

ـ  و العالم   يظ انه   حيانًأن الحاجز  اد  قا هذا يتصور    بولكن  . جتاز هو امقنه  أينما إلى    تلد وجرها النفس ك
ـياره إلي      با  إذ. ت ـوها يدع ـوع ه. خلهادايس الصميم    ذإلي الجزء ول    الذيا العالم يستطيع فيفصلها   وال نعجه،

المع  إلويعيدها   ارجخالاضطراب   هدوئها ي  . ادتى شيء يسئ   أكن  مال النفسذهإلىن باستطاعة    . ه ليس أنه فكما
عطفأي أو يستعأشرىبحب يقدربن ال كذلك والأعنفأيدها يخيفها تقيدهاأمصلحةأيةن  .ن

أ   ـا نرؤروعم كهفية هاد  ذس تعيش وسط   ئه مع  عاة مضطرب حرج     ! بذلم وسط جبارة كسنديانة أنها
ـاد    ـريحتك الجبارة،      ال قمتها تحرك تبال بينما     بل هادئة ثابتة وي    ينحنيقى حولها شيء وعندما. يكسرولع  قكل
ز األشوبتحمل التشتت       غالعة في الصغيرة النفوس غي    باالضطراالعالمية الروحانية النفس متزعزعة  تصمد ر
مرتفعةجبوتظل يسبهتها في متأصل وقلبها السماء إلى  .عوفخر

ـا    !آه االحتفاظ    أعم سر العالقات       وامتالكالذاتط  بضبظم على والسيطرة ءالمرها  عيدأندل  بالقلب
ـ وتقوده   يتطغ ـيه من   ! عل على        أحدما السيطرة هذه إلى التوصل منفعة      الذات  يستطيع كل عن تخلى الذي إال
بشرىةشخصي تقدير كل وعن بالمستقبلوزمنية اهتمام   .كل

ـي ـذ  علمن يسوع    اه يا اإللهي أن   قبكباربطني! السر خليقة أية تستطيع ال حتى أنا. عنكتفصلنيوة
ـعر    الضعف   بأننيأش كل ي  . ضعيف شيء فيؤكل ابتسامة     : ثر مؤلمة، كلمة صديق، من يثير   . نظرة شيء كل
ـجو صفو  نيش المصائب   . يويعكر يثير   أللاوتوهننيوالهموم   تهدنيإن بادرة. تغيظنيوالمناقضة   أعصابيم

ـة   دو ـرنيي ـرمانها  تأس طي. يشقينيوح انأفهكذا  و. ينشطنيواالستحسان   يستهوينيوالمديح   تنهضنية  بكلمة
 .النفعاالتيعخاض

يسوع اجعل   ييا المطلق    في، ال  قلبيمن   واطرد. الساميملكك والصيار  غأولئك والباعة، الذين  رباء فة
عامة    ويح سوق إلى مقدسك إل. لون اهلل  حرية   ىاعد ج  أبناء األرض   ئتالتي إلى ألحد   يرغاجعلني. بها خاضع

ه المقسمةذفي ولكنيستك لك إال العالم البشرىوا للحياء يكن علىأيال   . سلطان

وأباليالأليهب النقد أو باالستحسان أتأثر وال الدنيا تيلهينيالأبأمور  . وعالقاتيواجباتيعدد  عنك

 

ال عةباسالمقالة
ال غمرةذابذل في األشغالت

 

بس محاط دير في حياتها النفوس كل تمضى بليحر،وال الرهبانية، النذور سياج العالم تأثير من  ميها
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ـيش    األعمال،          أيع تيارات بين فيما العالم ـي ف ـرها يتو   فيمنهمكًاكث ال خبزه    قنضال لتحصيل إن. اليوميف
ـوال ان   اش تسترعى الخارجية كلهتغل ت   و. باهها التي الشواغل يختارها       فهذه أو الحاجة ترسمها أو الطاعة رضها

ـ ـيوق  ذال تلبث    الشخص الن      أنال طاقة تفوق حتى وتتنوع وال       فتقاوم. سفتتكاثر العراقيل، تلك جدوى بال هذه
التوف     ـى إل ـل النشاط       يتتوص وهذا الروحية الحياة بين روح   أنعن   بدالًفاألعمال  . بالمضطرالخارجيق تدع

بالحر      تخنق فيها تتغلغل ـالة النفس         ىالص تلبث وال ترهقها، أو الروح تخلق       أهذه لم أنها وتعلن وتتعب تكل ن
الصالة  . لحياة

ـى ـب    إل ـاكجان تأت     االنهم ـل العم ـى اخترناها       يوحم التي للحياة المالزمة والمصاعب المعاكسات
التي     ـف تستنفد   نا،  إليأسندتوللوظائ وتج    االهتماماتوهكذا النفس نشاط نها   فالخارجية وتنفره القلب من  ايئف

ال  .خليةداالحياة

يسوع   ـا بص   ! ي الخطر، هذا خاصة   وإن فأنا   يخيفنيرة العق    أ، بهذه يصطدمون كثيرين فيسقطون  برى ة
لها     أو يرثى بطريقة ـرقون تراك   . يغ الصحراء    دعفهل إلى ال   ووتنا فيها لنا فيها،   عجزات  مكثرت نموت لتتركنا

يمكن     ـل بها     األعمالتتسبب   أنوه نقوم علمنا          فيرضائك  إلالتي بل بذلك تسمح ال يسوع، الرب أيها هالكنا؟
هذا نعبر تهاكيف الذي األحمر تغرأمواجهددلبحر  . ناقبأن

المخلصة؟          النفوس ـتها أي ـين تخاف ـاذا للقلوب        وصاسمعيم ال ولكن شك وال كبير فالخطر المعلم ت
 .الطيعة

هدفً    ليست األعمال وسيلة    اإن هلل   أعطيتبل لتبرهن محبتها  للنفس إ. عن ولكن   أن  ذفيجب نمارسها، ن
خيرنا. دالتباع نأعمالنافيفإذا ال تلهأ، ال التي إال تلهيخذن قلما أو اهللينا، عن استعمال. نا إذن  .انصيرتبيجب

ـنا ـد  لكن األتقياء  نج لهم    بين التامة   امن وظا  فيلحرية و   ئتنظيم شواغلهم، وتحديد تتقاذمنفهم فهمذلك
ـواج ـالهم  أم بكل   أعم يلزمهم ترى فمن دوما من -؟اذهالمتزايدة للمتهورينف. أحدما الهاويةنإ!المساكينيا

لتبتلعهم تنتظرهم وهي عنهم، بعيدة  .ليست

ـرا    ت ـن ال     . هم السقطات تلك أمثال ـل بالرثاءجيجه أمث  ديرة الن  ابل ذلك الجحود   ع  ول عن  المتأتيمن
وفي  اإلفراط هعالعمل؟ فيذند تختصر وتمابادئا والتأمل الصالة تلغىراألمر ثم ومن الروحية الحياة  .ين

يتقالعااإلنساننأبيد دذل واحداأناموكر شيًئا هوضروريهناك البذ، هللذل  .ات

ب     العالم ـا مألن و  سإن معارفنا الحكماء   أدهطوع مبشنا وتقديرهم    أثر  وإنااحثنبعمق الشعوب إعجاب نا
الخدمب هذا. يلةجلاتنا كل إلى بشريةاعوبمدفوعين هلل. مل تؤدى بسيطة  مجداال بمحبة تؤدى ما  .بقدر

ض    لعلى زهونا ه  فو: اللإن على ل  ذجودنا األرض ضرورييه واهلل   س ي  قا، لن بدوننا  سوسادر . الكون
الك رحاب    بكب  واوستتابع في سيرها موتنا فماذا        . الفضاءعد األرض، هذه على مصيرها تتبع الممالك وتواصل

نأنستطيع   ذلك    غن في ض     مير مكانتنا إن ذاتنا؟ تلقاء ألر   ئن هذه على هلل       ضيلة نكن لم ما جدا، محدود وتأثيرنا
ـد ـاوا  جس نت            روح لم ما لطواعيتها، حد ال أدوات يديه بين نكن لم ما عن   خ، نعمل    أرادتنال لم ما إال  الخاصة،
ترتضىاإللالعنايةبوحي التي مقاأهية لبلوغ تستخدمنا  .هاصدن

يكوننحي هاعئذ ومعتدالًيكون  ألنهادًئملنا  . إلهيألنهاوخصيب،حلوألنهاستمرم،
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فغال       أعمالها، اختيار يمكنها قلما النفس صعبة      بالكن كثيرة الطاعة، عليها تفرضها بأن   و. ما يسمح اهلل
األعم   هذه و  تفوق مقدرتها، المخلصة،      أال رغبتها رغم تستطيع، الم    متتمأنال األوان في كلها ذلك  . اسبنها ومع

تريدها التي هي المعضلةأفما. فالطاعة هذه أمام مرتبكة ذاتها وجدت التي المسكينة النفوس  .كثر

يريد      فتأعمالكإن  ! اجل واهلل الطاعة، عليك تتميمها   تنكبيأنرضها على ي. بعناية تضيعيال   أريدهو
ش في بهاولحظة يأمر لم بواجبك. اغل قمت هذا فعلت  .فمتى

ـي   النهار         فأعمل لهذا أخر عمل لك ليس كأنه وتصرفي ولكن       أعملي. إذن إبطاء، وال كسل بال بنشاط
في     تقلقيال   بالرغبة عمل     . إنهائهذاتك أول تنهين ثم        ارفعيوعندما اإللهي المعلم نحو برهة عمالًابدئيعينيك
ـرآ يريد       . خ وال مشغولة تبقى أن يريد يتمميتتأنفاهلل الجاما تستطيعين. دحوز ال أشغال ثمة كان إتمامهافإن

رصين            وانكباب هادئة عناية من تبذلين ـا م ـع قد    فاطمئنيم ي     أتممتألنك بذلت إذ اهلل في    ومشيئة ما كل مئذ
عنك راض ويسوع  .طاقتك،

يحكمون          ال قد ـر البش أن ـرف اع ـى النحو،  لكن هذا القليلعلى الرؤساء بعض يطلبونيوأن الحكمة
ـيانًا اهلل     ثركأأح يطلب استياءهمرهويظمما موقف    . ون أصعب تريد       أنستطيع  توهذا ورعة نفس فيه أنتوجد

الذين وأقترضى عليها، رؤساء ضررأيموا تلحق ال الروحيةان  .بحياتها

ـنفس      ال ـى ـب  أنفعل غي      ذلت من طاقتها في ما عليها    وإاهتمامأوقلقركل كان لوم  أنن أو  اتتحمل
ـريع     لتق ـع ناتجبسبتخض انتهائه عدم يكن لم عمل تتقب فهي منها، تقصير عن كدليلبا الصغير الصليب هذا ل

لها      يسوع من خاصة ـبة السالم   . محب ال   الداخليفإن على يذاوالتسلط بتق  ساوت التضحية ومودتهم  ديان البشر . ير
تستفيد    من   وهكذا بسالمها     ناحيتينالنفس تحتفظ األ   الداخليإذ غمرة فتجدد       شغفي المهانة إبان به تحتفظ كما ال
الحالين كال هللبذفي قلبها  .ل

ـنف    ال ـن يمك   ووم ـن م يعي     نس من ومنها مشاغله، اختيار من      شه ومنها الطاعة، أعمالهمحدد  تتحت
ـتهم      معيش ـروف حالتهم   أظ المع  السعيإن  . االجتماعيةو اليومية   وراء المهوبالعيال   واالهتماميشة ةمالقضايا

تستغرق      المتنوعة ـواغل وانتباههم  أهلكثر  أت  اوقأوالش تستطي  . العالم ذلك هنا      عومع تنجو أن الصالحة النفس
حياتها يهدد الذي الخطر من  .الروحيةأيضا،

ـع أذتأنيها  ل يسوعاوقكر بقلق     مِل": ل تتساءلون ولم للغد، ن  ماذأوكل  أنماذا  : تهتمون ماذا   ا أو شرب
ـ األمم،      بسنل تطلبه كله فهذا فأبوكم   أما  أ؟ إليه    السماوينتم تحتاجون بما أبد  . عالم تهتموا انظر. افال إلىا  وبل

وأبوكم           تحصد، وال تزرع ال أنها السماء ـيور و  وملكأوالً  ا  واطلب. يقوتهاالسماويط اهلل تزاد   ذهو .هربت كلها ه
حكمة.23"لكم هي العإلنجيلاتلك يسوع صوت هو هذا المستيبذ، النفس لهسطمئن  .لمة

ـال    ـرعيف نفا  دبأتتس تد  سييا تاألعماعيوال ظه  شل مهما هامة   رغلك ملحة لك نأفي   اجتهدي. ت
ـيتكو تصرفا  تمعن في حركا. كلهاتكدلة الكالم   فوطريقتك   تكولتكن تم   دليالًي نفس فمظهذك  تلعلى كراتها،

داخالخارجي في  .تكاذوسيدةهادئةمادوفتصبحيلكيؤثر

                                                 
 .34-25:6مت 23
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ـو    تألك   أعطىول ف  سوسين لياالهذامملكة ر     س  هتمام تفقدين يجعلك أن شأنه قلامن نف  بحة ألن سكك
ـن     أث م ـن ـا      مم كله األرض ـك سي   فأقيميمال عليك ثم      ـليودعدايسوع كلها بمصالحك االهتمام قدر  أه حبيه
شكت. كتطاعستا العروس إن يقال قصروالالجوعفلن في  .هاسعريالملكعطش
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الثالثلصفال
المحنلبذممارسة إبان الذات

األولى المقالة
الداخلية والتجربة الذات بذل

 

يناسب               كما ويشذبها أبوه غرسها التي المثمرة األشجار على يسهر خبير، بستاني ـوع يس والنفس. إن
األ          فتكسوها تنمو بأن فتكتفي اإللهي اهتمامه موضوع أنها واألثمار  تعرف واألزهار متى    . وراق تتساهل ال إنها

إليها                    يرسل وأنه عليها يسهر يسوع أن لعلمها بصبر، تنتظر بل الميتة، األغصان عنها وينزع ـم المعل ـذبها يش
المناسب        الوقت ـي ف ـز العزي ـليبها فهذه             . ص إليها، الرب يرسله الذي العذاب نوع تعين وال شيًئا تحدد ال إنها

فه وفضول، حسنجسارة يفعله ما كل ألن ذلك له تترك  . ي

ومتنوعة                عديدة الكمال طريق في ليقودها النفوس إلى يسوع ـلها يرس ـي الت ـلبان الص ال  . إن والنفس
مساعدتك                   إلى تسرع الصليب حامالً يسوع لها يتراءى عندما لذلك سلفًا كلها فتتقبلها لها، خصص قد أيها تعرف

حمله  .في

ا المحن بالتفصيل نصف النفوس؟كيف على يسوع بها ينعم  لتي

في     متناهيه ال ـي نفس     فه كل لحاجات ومطابقة يجب       تنوعها التي الخاص الجمال سمة بحسب ومنتقاة
 . تزينهاأن

الداخلية         التجربة بتنويع خاصة ـر يس ـوع يس وال         فهنا. إن يراقب وال عمله يالحظ ال النفس داخل في
يستطيع        هنا قليالً، إال ـاكس ما    أنيع نق          يبتر غير جذر كل منه وينزع القلب صميم في زائد م  يهو نهويخرج

غريبة عصارة  .كل

الض        قلق يسوع يستخدم ـا م ـرا والشكموكثي خل  وير في الحسنة     وك األعمال قيمة وفي النية فتتألم. ص
هلل مؤكدة له حد ال ألما الدوامالنفس على وأمانتها  .محبتها

عند         الخدمة من درجة أقصى ـنة المح ـبلغ وهجرته،          وت خانته قد بأنها اهلل، عدوة بأنها النفس تقتنع ما
وانأوتحسب أعدائها إلى ويسلمها وجهه عنها يحول وأنه بدوره يتركها اهلل يالحقهاغن  .ضبه

ال     من ـدة الفائ ـا م ـن يعمل"صفوولك وان حرا يكون أن يريد انه بذاته األمر هذا اختص قد اهلل فإن
النفس    داخل في يت  .وحده من           وال وال باألسرار، اهلل يحوطه ما تفسير من أحد يريد     إدخالمكن حيث إلى التعزية

 . يبعدهاأناهلل

هلل       المستسلمة النفس ـب واج ـا ذبذد   تجدأنفهو   أم األوقات   ذهفياتها  ل للنفس   . العصيبةه يترك واهلل
ال   القدرة على   ماستلك تستأية بفعل    لن له ف     . أرادتهام عزاء شك وال يحرمها لكنه     عوهو صالحه عنها ويخبئ لها

دائمسي جوهاعد ذلك في ألن تتميمه على الروحيةرا  .الحياة
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قامت    ع     الومتى يتبق ال الفعل، بهذا سوىلنفس وتنتظر  أنيها تحقق     . ربتصو  تتألم قد كله كمالها إن
ـي    ـرهةف ـاالحالب ورض وي    اهللة، فيها ـل ال  ويرميهاها  نقييعم الالتواليى  لعمستعمالوتقة  بفي والنارح، . ديد

ش     وال الشرر ـر ضر  كويتطاي المتتا   بتحت اإللهية مطرقته يبد   بات الحديد لكن ما  في   أعة شكل يلزم  . اتخاذ وال
ت           اهلل يتم حتى ـبر الص ـن م ـيل قل ب   . ةدديجفة  حإال اهلل، ألن فجأة المحنة تتوقف النفسدريبأندعحينئذ غليل

قواها إليها يعيد الغشاءوينعشها بصرهاالذويمزق يحجب كان  .ي

عجيبة         بطريقة يسوع ـا ي ـلب تص ـك أ  . إن ال عملأتنأليينبغيأنههمففلم في تتمم هذهفكركك ي
ا ت   أللاألوقات غيار من وال   شيمة، وتذك ج    أجيبن  أمر، شدة كل اشد     دعند محنة وكل خضوع   إيالمايدة بفعل ،

حيأ  ؟اكثر

 

لثانيةالةالمقا
علأنيجب النقية النفس التعالى عينهامى حنة

 

و       مفيدة، ـية الداخل ـبة المح فيها   يشوع  يسإن النفوسكثيرا  رك ع    . من بها ينعم ال وال   للكنه كلها، يها
ـزوم    ذلك  أنل المحنة          . يحصل حتى عنه، االستغناء يمكن ال شيء من تقلق     الداخليةفليس نفوس وهناك ذاتها،

تقل      أسباب ـود وج ـدم الذي     قلع الدائم الهدوء من وتضطرب الذي         ها المنقطع غير الفرح من وتتألم فيها يسود
قلبها الحبيب. يغمر صليبه لها يرسل أن يريد وال يحبها ال بأنه اهلل تشكو تكاد  .أنها

فال      البسيط القلب هذه    تراودهأما ظه    . المخاوفمثل ومتى الصليب يحب عزيز     روهو كأخ يتقبله له
لكنه          يسوع، بها بعث زهو كباقة صدره إلى ـمه ف    ويض يرتفع أن نفسه  ويعرف األلم هدفً  آلفا. ق ليس وإم نماا

ب           تتعلق ال والنفس ريب، وال محبوبة وسيلة مجرد ـو تعل  أهه من فد     قكثر وأفراحه، العالم هذا بتسليات رهاوها
وتنطل     حرة تبقى أن في   وقهي، المحبةأجتطير إلى         . واء إال هذا اجل من تحتاج ال إياهايعطيهاأجنحةوهي

 . يسوع

ـق ـي  بال ف   انق ـق اإللهي   يأخل المعلم أيها النق! ، في        ي  فالقلب البتة عقبات يصادف وال قيودا يعرف ال
ـ    نح ـه ليس   . اهللوارتفاع ت    أسيرا  ألنه هو وال خليقة رحمة   حألية يقيده     أيت ال يأسرهوال   قشوأيحادث،
ـز    الن ـوى ليسوع  أنى  إلع  وس حطم   . يكون ال      ألقد بعض يقيد برح ما رباط بطرق    أس  ونفخر التعلق وهو ال
ومنها  .األلمالكمال،

يعد       لم فصاعدا اآلن دامت     أيومن ما النفس يهم ي  تحشيء يحسن    كلع،  سوب ما   فيشيء عينيهما
الع     تستدامت   تطلب ال أنها له تعلم          ذسلم فهي بذلك معلمها إليها أوحى إذا إال لذا      ادجياب كثيرا، يحبها يسوع أن
ـن    الع  يستثنيهال كان   إب  ذامن ضذن أن      هيو. لهااوريرلك فقط إليه لتتحم  يعتبتهل القوة له   لطيهما وتشكر ه
 .عطيته

هي،    الحاضرة      أندورها اللحظة لها تقدمه بما هين    تقنع ومر   عصومن حلو من حياتها  روتظه. ب،
ولآلخرين      لها ـة ه. أيضاتافه الواقع      ذلكن في هي الحياة ه    أسمىه على يمكن ألرذما يجنبها   ثيراوك. ضه ما

ا لت    ألليسوع الصليب جعل فقد الحم، القلب  قطيم وتنقية هي   . يود قي  فموأما من وقل  وا توثقها، ومست  بد بسيط يمقها
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ـار       ن ـيه ف ـد تج هو    األلمال بل تلتهمه، هاد      ما اإللهي الحب من جمرة إلى الشعلة   . ةذلذيئةيتحول هذه وتلج
الن     صميم إلى ـيفة وتنقيهفاللط بعديوماس علىا وتذيبها البشرية، للطبيعة المالزمة والهفوات النقائص من يوم

كمح  . الرائحةزكيهقةرمهل

 

الثال ثةالمقالة
المس النفس علي هللتيجب لمة

االضطهادتتوقأن ع
 

يريدون       " ـذين ال ـيع جم يضطهد      أنإن يسوع المسيح في بالتقوى القديس    . 24"نويحيوا يقوله ما ذلك
بوحيبول القدوالرس كل           . سح أن األمر بادئ في تتصور بالطبع الصالحة النفس لها،     ماإن يبتسم الحياة في
ـفتست سلي   س بنية لها لما   ملم الناس    هويهايستويعجبها  ة أن وبسطاء  أجمعينوتحسب ه. مثلهامستقيمون اذلكن
ـ وا   وال يدوم ال تلبث       أهم ال إذ قليالً إال تعامل     أنتتبين   أنسفاه التي وابالمحبة تظه  ها التي ليست   رلمردة لها

غالب بل ومظهصافية، طالء إال تكون ما ستارراا تتخفىبل بشعةا أنانية  .وراءه

في       اكتشفت الناس عاشرت برودةموكلما نفس    عظمهم وصغر مشاعر وضيق ه  . قلب تالحظ هذوهي
يظهر      الذين أولئك في حتى ـنقائص االوال طول بعد أنها كما ومثقفين، أتقياء لها تلبثن ال الشخصية، ختبارات

ذاتهاأن في األمور هذه  .تالحظ

ليست     ـا إنسان      عذلك   فيإنهم كل ألن ضالل النواحي   حمبطبيعتهلى كل من ذكا  : دود في هئمحدود
محدودفو  .وأحكامه. تفكيرفيطنته،

ـم         مفع ـرى البش ـب القل والفكرباألنانيةإن با   ، طافح وضيق    أسفاهوا  . حلطموكذلك النفس صغر إن
وال   ـر في   تالنظ النفوس  ويشالرأيصلب أفضل ري. ه نكون     بوال ال مسؤولين     فيأننا األحيان هذه  عنغالب

ال      في ـنها ولك ـيوب، حقيقية   والع ال   واقع توجد ما ال    صكثيرا بين متواصلة عالقات توطيد في حتىناسعوبات ،
منهم  .الروحيين

النظر            أوجه لكن الطرفين لدى حسنة النيات أن ـرف نع ـن عند      ونح جيدة اإلرادة تختلف، واألمزجة
يتناقض ما وكثيرا يتنوع األمور تقدير ولكن وأولئك  .هؤالء

الص   أن أو      بوعولو البسيط التصادم هذا في تنحصر وتباين     ة المزاج اختالف محت  الرأيفي ةمللكانت
ع     للتغلب يلزم ال عادية   لإذ فضيلة إال واأل      . يها العواطف في الخفي التباين هذا سافر     لكن تنافر في ينفجر حكام
وفي      ـريح، ص ال    اضطهادأو   مقاومةوذم النفس فترى أصبحت   نأالنيةسنة  حمكشوف ومعارضة   مشتبهاها بها

ـة ـي  ومقاوم التي        ف البسيطة النفس وكذلك مشاريعها تتجه   أتعتقداحسن ترى      رأسانها القلب بارتفاع اهلل نحو
موضوع ومراقبشذاتها وانتقادبهة ال: ة الناس    يحتإذ وت  فمتغايرهن  أمل السلوك م  بي عن فارضة  جتتعد معهم،

ساعاتاذعلى وعالقوخلوةتها تسليات عن وممتنعة تاصالة ضرحست  .ريةوب
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شد    سوالنف غيرة تحركها فمقفيمة  المقاوقى  تلة  يدالتي أجدردها  تقنيواأصدقائهضل  أفهملها  ياصدها
و أصفي   القضاء ي: صفيائهاأيخونها ا  نجدوألنهم و   غلتلك التنظيم، عديمة مفرطً  ذلكيرة وهذاالنشاط هادالجتاا،

جانح  االو ـتمام ثتفينع. ولغالإلىا  ه بضعهوتواادالعنباتها  بون وصالا با  بالكبرياءتها  بالرياء حمولطومثابرتها
 . رتمسالم

ـتفونيوال   النفابثإذال  ب،  لواواألق  باألحكامك ه  س  رت سلوكها فذعلى ان  إا، تارة  أدبيداالضطهبل
النف     سوتا   سافراوطورا  ترسمت من للنيل الوسائل كل ويكالسخر: وشلهاستعمل واالفتراء   اة ومن. انًياحألوشاية
ـي كا     أرف  ع التي النفس من ـر ضحية   نكث الوسا   ذت من كم الخ  ئلك، يستطيع البل من   أنيربشث وكم يخترع،
يستطيعا يستطيإطالقهاألسهم الفخاخ من وكم خصمها،بنصع، إلى  مزعوم؟ليسئ

دو       له ليس ـطهاد االض ـن الطا  ملك هذا غالب  فتطرملاع  با يا   بل خفيفًبقما كى هنا  ما، أن الا  سونفكا
ـتط ألن      ييس أما منها النيل وحأو  االجتماعيهاعضوع ت  سلونسفضالها من   دالعردجكها وتسالحو وشه ماإله،

ـياتها     ح ـألن ضر  هتبعدزلة  نعملاية  الخف عن يبقى    و. اتهبا ذلك يجب  اعجهوبية  نحاورالسنفوالإناكيدأمع م
ـ عاجالً   عل تحسب، أن آ  يها حجالًأو من   بد  اضطهااللمحنة   اباس، مس  وأن،  كالشاألشكل جهتهاالموتعدة   تكون

يؤب لخيرهاوما  .ل

 

الرابعة المقالة
االضطها إبان النفس دتصرف

 

ـب    ـدهش     أيج ت ال تالقى   معندسلنفان إا  ضطهاداا الخير   حتى أهل أتاها يجب   ب،   ذا بأنأل تقتنع ن
هوذه الشقاء لضحةجتينا الفكرأفيقتمية الكبشالق ولألنانية فينامرى  . اإلنسانقلبة

ـ ـو  ل لكل   اك وال            ن وسلوكه الغير آراء يحترمون متسامحين، كلهم لكانوا وكبيرة واسعة أفكار الناس
وأعمالهم         اآلخرين نيات ـة إدان ـي ف ـرعون أح. يتس الطبع         ال ونقائص الفكر انحرافات عن اهلل مثل يتساهل د

خالئقه                     من يكتفي وهو اتساعها في متناهية ال اهلل أحكام ألن األخالقية الخطايا عن ـل ب ـزاج، الم ـبات وتقل
الحسنة  . باإلرادة

النحو             هذا على يتصرف فال وجه، كل من محدود هو الذي اإلنسان ويتبع     . أما المظاهر إلى ينظر أنه
ـ ويكره     ثأث يحب ما في الشخصية على    . راته يعترض أفكار    أنه يرافق ال ما الخاصة    هكل وطريقته الشخصية

ويود العمل هواإصالحفي على  .هاألمور

ـب    اقتناعأنيج النفس الحقيقةاتقتنع بهذه تجد. راسخا لن تحفظتتعأنتستطيعاحدأأنها بال عليه مد
مواف ومساندتهاقفي األ  . تها أوفي باالع   إن المرشدين واجدر مودة  . بارتصدقاء المسارين الرؤساء  فوأو. وابلغ ر
ـ ـ  عطفً ورفقً يلب    اا ال ـد نداءوق ال  نن في نع  وقا الذي وسلطتهم    تت نصيحتهم على فيه غير    . مد النفس دامت فما

ـناع    اقت ـنعة ـ  امقت ع  الً   متأص تطلب أن لها ليس هذنًوبأن من للصدماتها حين كل في عرضة فهي األرض،
األملوخ اع   أناإلنسانفعلى  . يبة بين اهلل    تيختار على الناس  تاعوماده على طبيعة   . ماده فياإلنسانإن ضعيفة
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االع      يمكن ال بحيث ـنها عتتكوي النحو              لماد هذا على األمور تكون أن شاء الذي هو واهلل تامة، بثقة ال  لكييها
و فيه إال تستريح وال سواه، سند األمر، أخر في للنفس  .حدهيكون

نهائي     ذاته المرء بذل الع    افمتى يأبه يعد ال البشرتهلل من     ووانتقادهم  . بار تستطيع ال وسخريتهم عنفهم
تقديرهمأنبعد كسب أو استحسانهم نيل سبيل في شيء كل عن يتخل لم ألنه  .تزحزحه

كله       العالم يستطيع ـا المستسلمة   أنمم النفس لي   هلليؤذى فالنفس العال   س؟ إلى بحاجة رضاهوإم  ت . لى
ـي    ـم   وه ـ  ارأىأن  تعل اهلل       ل أمام ـه ل ـيمة ق ال قوي  . ناس ليس ي   إالاالعالم من تهديداته   وافه،  خضد يجابه من

عن يجده  .عاجزاوصرخاته

إذن     ـب ال   أنيج ـردد فيه     سيأتي: لبهاقعماق  أفي   دائمانفست أجد جميع    قوذاتيزمن عنى تخلى د
ـناس    النصح   وال وأصبحتالتشجوحرمت من    وميع شبهة رقضوع من   ذوومرئيساؤبل لن  . أترابيلة ولكنى

الحال هذه يسوعبتسلألننيأخاف إلى إال  .حاجة

ت النفس   ذومتى تمتع  ولك  ذكرت الصالة بشرى        تقت تقدير كل عن واستقالل كبيرة قلب فإذا. بحرية
ـاء    والتعيير   اج ث   والضطهاد وعدم األصدقاء فالنف  قهجران الرؤساء ألن   سة تتأثر تال التي   جاها األجراء وزت

الغيوم     فيها وبتلأنتستطيع سمائهاجد في    . ه تعيش ف   أجواءأنها تسطع الشيصافية التناقض  ف. اائمدمسها يقف
ـز اله     أعاالضطهاديصبح  واعاج وهذا الصفاء هذا أمام يشوش   دزل ال الذي الذي     اوهذ. وء الطباع في الثبات
يتقلب  .ال

ـن    واهلل ال  وجم ـته ـر  ه بالنالك  يت له    ف. نوعفس استسلمت أهملت     ادزداكلما وكلما لها، حمايته ت
وت    الخاصة ـالحها البريمص مأربه           ذاتيرها لتحقيق يستخدم وهو الروحي وبتقدمها بها عنايته أعداءهاعظمت

ـهم    وأحاديثهم      أنفس حسدهم من ـيجعل وحيلهم    الخبيثةف وصوابية      أداةوعنفهم المضطهدة النفس براءة إلظهار
 .موقفها

أعظم     ـا رب  أسراركم هلل      ! يا تستسلم أن إال النفس على هم     ما كل يديه بين ومصالحها  ووتضع مها
لتشعر بمحبته إال قلبها في تحتفظ أنهاوال بأسرها حمايتهامالسماء إلى فتبادر تجاهها  .لزمة

ـلوكيإذن   جدا       فس بسيط واالضطهادات ـات المعاكس ـي يسوع  ف بي     ! يا ارتمى أن سوى على نليس
إليكأنراعيك،ذ تز. احبكأن،بحمايتياعهد واألرض لجأتوالسماء التي النفس تهلك وال  .يكإلالن

تتغير        ال الروحانية، النفس مهمة ليس  ابدأهكذا والهناء        إذ والنجاح االزدهار إبان ةقوموافوالنورلها
بذل           هو واحد ـل فع ـوى س ـر ليسوعالذات  البش ا     . التام غمرة في لها ليس والشقاء   كذلك واالنتقاداتلظلمات

تفعله واحد شيء سوى هللذاتلذتبأن: والشدائد سرهاها كامل هو ذلك مضطرمة  . حكمتهاومنتهىبمحبة

 

الخامسةالمقالة
وقتبذل المرضالذات

 

يس يـإن النفمتوع كثيرةـبطوينقيهاسوحن والج.مختلفةرق واالضطهادات  افـففالمصاعب
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ـاوس    الثروة    الداخليةواألحزان  والوس وفقدان األمل إلى         . وخيبة النفوس لقيادة تعالى يديه بين رسائل كلها هذه
ـال ي  . الكم ـد النفو   فق هذه بعض و         سهم يشتهي، ما حسب يشذبها فتدعه هذه اهلل ا   قمحبة البعض يدهش خرآلد
اإللهييويتذمر العمل تأثير من  .بتعد

ـر   ب تفت ـذا العادية     قه النفوس عن الباسلة و. بتذلةلماالنفوس والافالمحنة واحدة،   فحدة السانحة رصة
ـتعداد    يختلف  الداخليواالس تملك    . وحده نفوس هللا  حسنًادا  ستعداهناك ما      لتكون متقبلة لعمله بهدوء فتستسلم

ومر     حلو من لها نف. يقدمه والشا      ووهناك المطلقة الطاعة هذه تنقصها أخرى بتحف   مس ذاتها فتبذل وتتراجعظ  لة
رغائبهاحالما اإللهية المشينة مزاجهاأتعاكس تكبح  . و

األسمى،                 ب النفوس ومقدس األحداث ومنظم شيء لكل األولى العلة اهلل، في ـريه ناظ ـبت يث ـها عض
ا يعآلوبعضها بهاتبخر تلم التي المصائب عن مسؤولة الخالئق  .ر

يظه الر   فالرال النفوس بين ألخرى    ورق والنفوس يظه   بأكثرحانية مما والمرض   رجالء العجز . في
القداسة  ف محك النف. المرض ونم      ووبعض الفضيلة في راسخة نحسبها التي الد   يحتذياذجوس في والنظام،  قبه ة

أن              كما والمرض، العجز إبان وتتراخى ـتهامل ت ـا م ـرا ذ    قوا  سنفوكثي تظن كانت كالصخر ال  اية مبادئ ت
ـزع ـبحت  تزع المرض     أص ـوم نفوسيأركذلك  . هاجامزوألعوبةأهوائهاة  فريسي ص  نا شجاعة المحنة  قا لتها

تترسوق بالمصاعب االحتكاك األااها يضغط كالطين وتلين فجأة عنهواالالجسديملخى الناجمة  .نزعاجات

ال   هؤالء مز! رضىممساكين ي. جدوعجزهم رغبانهم ويطلبون    ادون مدهشة وعناية  وأدويةأطباءئب
ـلة    ـونًامتواص ينقطع  وع عند. ال ينتيتذمرون ويظه       قما بحق، عنهم يمنع عندما أو شيء صبرهم   رهم نفاد ون

المرض    مدة تطول لهم    .عندما من       فلوأأليست البد التي الهامة الملحة    أوإنجازهااألعمال المشاغل من لوف
ي         ـائها؟ قض ـن م ـد الب ـي أنفسهم  قالت في سي   ": ولون مصادفة المرض أ  ئهذا لو و  تىة أخرقفي كلبلقبلته   ت

شرعقوأما. ترحاب مناسبتد غير فإنه المشروع هذا تطبيق  ."ابدأفي

تقلق              بل فحسب ـبرها ص ـنفد ي ال ـنفوس ال ـذه المر     " :لةئاقه هذا ينتهي كيف يدرى وأيةضمن
ـاعفات    ـمض ـدث    ق تح يتركها  ق  أثاروأيةد هقتقلإذ "؟جسمي  فيد الرغالمخاوفهذها تجد ال وبتكاد تقلواة

بتمارقللكافينال الروييام فتعنها باهللكليازجحية االتحاد  .تامااستسالماباستسالمهاعين

المستسلمة    النفس ـا است  لإلرادةأم ذلك   يكلسالمااإللهية عكس فتفعل، الم  . ا تخاف تسعوض  رال ىال
ق    بحالتقائه تراعى بل مفرطة، وتتكل،     ويطة العادية الوقاية اإللهية     فياعد العناية على تبقى، أصابها. ما ومتى

ـرض    حياتها   تقالم هللذدم إليه    بيحة طالبة وبكل     أن، بجسدها تب  األعظملمجده   أعضائهايتصرف ثم ساكنة  ق، ى
لما         الوتأخذ   وتخضع األطباء تعليمات وتتبع بها الموصى المعيطعقاقير شيًئا    تنلبه تطلب وال بها، هذا  وفون ق

ال في كمالهما بلغت قد الحاضرةبرإذ  .هة

ـت   اس ـا  ادهدعإن هو      يالداخل يتغير ال تسليم   أالذي فقط     ادرإلكمل ليس اهلل، بالمرض    فية يختص ما
والنتائج             المرض فيها يحدث التي بالظروف يختص ما في بل يريد     . يحدثهاالتينفسه بمرضها سمح الذي فاهلل

تعطل أن  .أعمالهاقفووتاهتماماتهاأيضا

سلوكها        البسيطة النفس تجد ـذا االفترا  فيمحدداهك الممكنةكل اهلل      . ضات يريد كما تكون بان تكتفي
األوحد. لها يدأهمها أن اهلل ومهمة له استسلمت الذي اإلله تحب شيءبن كل  .ر

http://coptic-treasures.com



 50

السادسة المقالة
ال الموتذبذل عند ات

 

مشيئته          وتتميم يسوع بمحبة تكتفي البسيطة ـنفس الحاضرة  فياإللهيةال حياتها  تنقضيهكذا  . البرهة
ـبة ال. عيدةسولكنهارتي ألن   قتشفهي عندها  اآلى تتحول تهتم    أفرى   إلالم وال يس  بشيءاح، يفكروألن بكل  ع

تخاتحتيءش وال شياجه، كل ألن شيء من عنتيأءف يييها وحدهعوسد تحبه  .الذي

في    ذهك غائصة النفس تعيش ر    اوأغفي    اهللا تستطيع تدرك، ال تعأصفة  االعيحر بن لكنهابر سطحها،
تستطيع  . الصافيالهاديقرارهاتعكيرال

ياأشهىما الحياة، هذه نهايةأنعن  فضالً! وعيسمثل مقدمة  .سعدأها

ـنذ تفكر  ،هللاتهاذلنفس  الت  بذن   أم على     أقط    لم خيمتها تنصب . األبدية  إلىيؤدماليقالطرذاكن
هو تفعله ما الطرأنكل حافة على برهة أنفاسهاترجسلتيقتتوقف بنظرهاع  .هاتقطعالتيافةسلماوتقيس

ال    ـنفس ال الكمإن تتهيأبسيحية له  بيرة األخير  ذعناية العمل كل     . ا في تموت و تجرب وفيرهة   بهي
هلل          وتضحي ـا، ذاته ـر تنك ـة لحظ ـل و  انكيبك كله هو  بها ما و  كل يمكن    بلديها ما تحأكل ي  صن عليه . امول

ـح ف  بله   يوتض ليعود ال  يأخذهحياتها في ي  وا الذي هوختارقت الظرووه هو   ففي يحددها من  بكل  . التي رهة
ماتحي موها الن   ملاعيشة  . ابقًمسبول  قت هنا على جاء  لبموت   وحرء ومتى نأيجب  ": ليقولا  خيرأاهلل   انقطاع

فبم"تموتي النتجيبنأكن  يم، يليسفه ما بغير سنين"عروسه منذ آخر شيا أفعل ال إنني الصالح المعلم  ؟"أيها

ـ ـتل  أج النأي و   تايح،ع  وسيلمةالمسلسفها دائم موت ننقطع    يحتضك ال كلها،   لذبة . مةئداوذبيحةك
ـذه    م   تنتهييحة  الذبوه فراش وكذلك   يوالضح. كوتعلى ذاأنهما   يضحملاالكاهنة وقد   تكت يسوعبتحدت  ا،

ـكأر إذ   بذبضى  تارف. س لإنحك، لك   شه إلىحتضتضميأنرف يسوع  يتك مو. تضحية الشاق  بطيءالتكمن
الحيتتب واع لك تكفر. خريناآلة ومعه يسوع مع العالم تفتدين الينإنك خطايا تقدبشعن ومعه النفوسسر  ين

يأتذوهك سوف قريببو. يوميا، كان فيهما تموتين  .ا،

نفس     يا ترتعشين ـك الفكرة؟  يمال فيهسيأتيلهذه تقولون يسوعبراعيكذينبكونأس": يوم يا قليل عد
ـل ـرتد  ق ـويالً  انتظ ال  هذ  ط اللذبه من       يرهة قليل إال هو وما حتى   اذة الاهينلوقت الذي   حر عنك  يفصلنيائط

ـى      عل ـى ـفارتم ـمني    قدم وتض اإللهيبلقى  إليك د. ك ال  طويالًم  القد ي  برغزمن يا النفس  . وعسة فاضطرت
ـك    ـو    أعروس ط ـر تنتظ تكاأويالًن كثبن ال  اريد من     اعاكسممن كثيرا وتتحمل هي     ات ها ولكن دقلسخريات

وكوفدفتقا لم    -"تئت عريكال نائميسن ساه  ب: اها كان بغيرة   رال يحافظ ونقائها   عليهما وبراءتها جمالها . على
عي في السماء ليدخليوالقديسدإن يتهيأون الملكون رحاب إلى العروس  .السماويوتا

غير         الكئيبة الدار هذه تترك ـا لم    آسفةأنه فتحفهي يوميس في    اها الشوقراودهالماوطامكانهاأنها
ما       كثيرا السماء، ـى قلبها   طإل يسوع      اإلهاناتعنت إلى وجهت الخطي  فيالتي هذهئأرض سممت   . ة ما كثيرا

أفراحها الشخصية  .خياناتها
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ـن    ـلك مقبل                 ق الربيع هوذا وها والصقيع الثلوج زمن وانقضى الشتاء، ومضى ـذا ه ـل ك ـي انته د
شرعفوالعصا األم    ويس. تغاريدهاإرسالفيتير لعروسه ليقول يقبل النفس     ىإلهلمي": نةيوع أيتها لبنان من
 ."بالمجدلكلفأكبقربيوتعالىحبيبتي

ـا فقد      وداع الغربة أرض يا   صينالمخلأصدقائييا   وداعا! دموعيبللتك   طالمايا وأخواتيأخوتي،
الذين     ـباء ت  جسدييا   وداعا. بأقوالهموشجعونيبأمثالهم   سندونياألح جدرانه   الذي مأغادركأنني،  أخيرانهار

أذآسفةغير النور، إلى يسوعهواذهب إلى أذهب الحياة، إلى المحبة، إلى  .ب

ـتها ـباركة،      أي الم ـذراء ع        افتحيالع على ولدك يقف عندما السماء باب األبديةتبسعة األم  . بة أيتها
يسوعوقودينيونّبحذحينئتقبلينينوالحن  . إلى
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الثالثقال سم
بذلئنتا الذاتج

األوللالفص
ا بةلمححياة

األولى المقالة
بينممحبة والنفسيسوعتبادلة

 

است النفس   سمتى بدوره   أعطىلمت ذاته صدي      المبدأهو   لكذ. يسوع وليس صداقة، كل يسوس اقًالذي
ي  .وعسمثل

ـاء ـذا     ملاوعط ه ـي اإلله ـم كعطاء  ئفاعل للطبيعة و  ق أيضا  أالنفس منه يفو. كثر أدراكةادعقإنه
ـواس ي      الح أن إال ـل للعق ـيس ول اإليمانفشست، يكون فيما كمااوقنًمه يختبر  كثيراالنقيالقلبأنبه، فيهما

تمتع     به ويتمتع ـميم غير         ئفااالص يسوع من رقيقة مبادرة بفعل الوصف عطاءعالتمتاهذأنق الواقع في ليس
هو إنما بل قدره، على يدل هو وال بقلسماوياالعطرأريجيسوع، يحيط فيهاوالذي ويتغلغل النفس  .ى

اهلل        أنوكما   يترفع ال كذلك بكامله، ذاته يبذل بذل    القلب بكامله،   ذعن األ  أقفيأتياته الثالوث دسقانيم
ـ ـالثة  ثال المق       ويس النعمة عطية فيها ويفيضون النفس في إلى     دكنون ترفعها التي اهللمسسة النعمة  . توى وهذه

ابنة وعروسوأختًاب،  لآلنيبالتبتجعلها اهللليسوع ولملكوت للسعادة وارثة وتجعلها القدس، للروح  .ا

ذاتها         النفس بها تبذل واحدة مرة من       حقًاإن عظيم لسخاء مدعاة اهللقيكون كان    و. بل مهما جديد كل
ـريعا ـعيفً  س جديدة     وض إفاضة تتبعه المؤمنة   لأللوهيةا النفس ذ     . في بذل في هذه اجتهدت ارتضى  وكلما اتها

جهة             من النفس يدفع وهو عليه، تستحوذ ـأن ب ـوع بسهم         ثيس تتراخى، عندما قلبها فيجرح ذاتها بذل إلى انية
ع ويلقى تنتفض، يجعلها تشتعللمحبة تجعلها اإللهي لهبه من شرارة حماستها، ببرودة تحس عندما يسوع  .يها

يسوع      يا ـمك اس ـبارك بش     ! ت نحتفظ حتى لنا تهيئ السبل من محبتناكم تحرك. علة وتمألهقفتارة لبنا
ـور     فنتص ـبطة ولكنأنغ ألمانتنا، مكافأة أوغالباهذا سقطة لتدارك أو عنا خطر البعاد وسيلة هذا يكون ما

األرضيةإليلتوحي األشياء من النفور  .نا

ـيانًا فيظه   وتوأح عملك، ـف عروقنارق في فجأة يتوقف اإللهي تيارك وتقلق. أن النفس ألنهافتحزن
ت   أنك وته  بتظن عنها لك  رتعد منها ته  نب ال تغ  رك بل في    وب بزيادة الحواس      أعماقر جمع إلى وتدعوها النفس

صميم    ووالدخ في الخدر   كيانهال إلى وتدخلها شائبة     لت، كل من وتنقيه حبها يسوع     . صفي يا تستطيع أنوعندئذ
ـزداد    العطاء     بذالًت إلى حاجتك وترضى تريد  . لذاتك إنما محبة    فاقلوبفإنك لتمألها ذاتها من النبع  . ارغة إنك

يثمن ال الذي الخفي والكنز ينضب ال  .الذي

وطبيع      الصالح ـو ه اهلل ذاته     تإن يبذل أن إلى تدفعه إلى       .ه يدفعه وقلبه المحبة فيها  إضرامهو . النار
اضطرامها؟ غير يريد فهل األرض على النار ليلقى أتى  لقد

http://coptic-treasures.com



 53

ـتها المستسلمة   أي ـنفس ذاتك            !ال بذل هو واحد شيء إال يسوع وبين بينك بعد يكون الحب  . لن وهذا
و   إليه ف  يسيسلمك إليك، األرض،       ألمه على أخر شيء كل واشبع    وأنهلينسى طويلة جرعات إلهك   يالمحبة من

بمحبته وتثملين الحياة منه تستقين اإللهي، بجنب ملتصقتان  .فشفتاك

ما    ال      أسعدكأه الملك بنت وغنية     إتلتفتييا جدا نبيلة فأنت األرض ملك     . لى مائدة على تجلسين إنك
ملكً أضحت التي جناته في وتتنزهين  .لكاالملوك

 

الثانية المقالة
والنفس يسوع بين العذب اللقاء

المقدس القربان في
 

تأت           ومعه المحبة للنفس ذاته يعطى ـدس األق ـثالوث ال فيها   ي  إن وتسكن الكنوز العطاء   . كل هذا لكن
ـو   ر يف ـي ـواس    قوح األسف  واإلنسان،  جداالح مع من  ! ، كثيرا وسيلة    قو. المحسوساتيعيش يسوع وجد د

ليزداد         بل العقبة ـذه ه ـنب سر       . اتهلذبذالًليتج هي الوصف الفائقة الوسيلة يكون  أنالبد  . "األفخارستيا"وهذه
عن      حنون جد قلب ـنا األفخارستيا   دلمعلم في فكر ارتعاش    . ما كان ما اعظم المخجل      ما النسيان في فكر عندما ه

القربان،           بيوت في به يلحق ـد ق ـذي انتفاضه      وال كان ما اعظم المزمع      قًبسمفرحاما النفوس رؤيته لدى أنا،
األفخارست حبه الدهورحتىييسعدها  !انقضاء

عسانا     ما يسوع ـا بدونك،    أي نكون حضوبن كم    ردون الحقيقي؟ ك   تك عندئذ حياتنا وفارغةئكون ! يبة
ـتريح       أ نس ـنا ك ـن تعبنا؟    فيي أو     أينساعات في التعزية نجد حزنناقكنا القربان     أينلى   وإات بدون نتجه كنا

وقالم السوداء الكابة تعذبنا عندما البعيدآدس، الوطن إلى الحنين  . لم

ألنك       حين كل اسمك التي    باتكذأعطيتناتبارك الطريقة بطريقة      تفوقهذه أيضا نقول ونكاد الوصف،
ـب لقلبنا   ش المنال قريبة كل      فإنكا  ذوهك. رية في معنا أ  أحزانناتشترك حي   فوكل كل وفي سناونفقتتونراحنا،

قلبك   في فتأتأنوأما  . لتنسكب ف    يت لتسكن صباح بط    يكل سرية بصورة وتتجدد المقدس  مازجا  نا  بيعتنا جسدك
وساكبب عروقناطيننا في الكريم دمك م.ا عجيب اتحاد من له ينقهبمر،ثيا قلقلبك  . ويؤلههنابى

المقدس     أيها القربان في الحاضر النفوس      ! الرب في تفيضه الذي الهناء أوفر المسرات   . ما أعظم وما
وتحفظهم وتقويهم لتكافئهم البشر بنى على تغدقها فيهمأوما. التي انقطاع بال تثيرها التي البطوالت  !كثر

ـا    ا     المسيحيأيه العالم، في العائش إلى     لللمعرض  الحقيقي بادر واالضطهاد، في   اقتبالسخرية إلهك
التنغيص وتتحدى بالهازئين وتحدق فتتقوى المقدس، لتووالقربان المحبوبسالمعاكسات مسيحك مملكة  .ع

الساه       ـراهبة ال ـتها أي ـت وال        روأن الكريهة الجروح تعاينين المرضى أسرة عند دوما البشعة  قة روح
المنفرة،     ـراض ثم،         أوالًاقتربيال  أواألم ومن مقدس، بشوق وتقبليه يسوعك حياتك    وأصلىمن جذلة، قوية ،
حبا التفاني في قلبكالرائعة في تحملين الذي  .بمعلمك
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ـت تذكر      وأن الجسور، الرسول الغيور، الكاهن الرسولية    أيها أتعابك وقد     بعيداإبان تحبهم الذين عن
المؤمني          وغير الالمبالين بين ـزلتك، ع ـي ف ـركتهم، أن         ت تذكر والصعوبات، المتاعب وسط العالم، هذا في ن

ليعطى                 المقدستين يديك على ينزل له، دعوتك عند صباح ـل ك ـي ف ـوع، العطشى    ذيس للنفوس بواسطتك اته
بالق... إليه تتمنطق ذلك والوعند والشجاعة جهادكينة في تعب  . الك

ـت ـتها  وأن العزيزة     أي ـنفس ومختفية   أياال مجهولة عيون  كنت، شاق      عن عمل على المنكبة الناس،
ـتعب،    الحز        ارفعيم إبان ملجأك وليكن المقدس القربان إلى أجلك     نعينيك من هناك حاضر فيسوع عندما. ،

النف          سائر بين اإللهية عينه ميزتك السر هذا ـأ نظر     وانش قلبه وتأثر اآلن    فتقدمي. أحزانكس أمامه،  وأنتإليه
أنرغي حقك من ألن ويحبكةوقتناليهيابة، يعرفك ويسوع  .وتعزية

اإللهي      نفوسنا ـديق ص ـا بحرارة،      ! ي ونحبك باحترام نعبدك بر  بإجاللأمامك   ننحنيإننا ةقونعانقك
ـ      ع ـثوا نج ـنان، صديق              نوح ألنك يديك بين بثقة جبهتنا ونلقى وحقارتنا عظمتك نظرنا عند بتواضع قدميك د

وونف الحبيبأسنا يسوعأعطيناكدلق. خونا يا شيء نمتلككإنناوكل ذلك  .مقابل

 

الثالثة المقالة
األمناء الخدام

 

بذل    ف   الذاتفي وكذلك يسوععطيدرجات تحصى        . اء ال والتي له المكرسة القلوب أمناءدام  خفبين
مستترينوأصدقاء وأبناء  .سريون

در      تقابل ثالث مراحل ـك اهلل   جتل إلى االرتقاء سلمتوات تستطيع      اؤلف التي األلفة بها  يرتقتأنفي
النفوس     ـل يدعوها  يسوعإلىك يعطى   . الذي أول     هاتذإنه لدى يعطى       محاولةللنفس كما وذلك له لتكون منها
الصالح األمناءلخداماتهذالسيد  . البيت

أخذة       فن  إ لمعلمه األمين الخادم ـرة العائالت       عنمجتفيالضعف   فيك بعض في تنحصر تكاد وهي ا
م في  .يحيتهاسالعريقة

ـا ومحبة      ألادمالخ بدقة المعطاة األوامر ينفذ ـين ويفتخر    . م معلمه ليس   . خدمتهبيحب األساس همه
ي   ألنه لن    عاألجرة أنه شيءيرف عضو    وهو. نقصه بأنه ممزوجة    بالأهلاألسرة  في  يحس بمودة يحوطونه يت

 . باالحترام

ـادم    إليه         األالخ ويعهد ذلك يدرك وسيده ثمين كنز يعر. مصالحهبأعزمين أمان   أموالهأنفهو في
معلمه           ليخلص الحاجة عند الموت يحتمل بل ـه، يدي ـين يول. ب النعم         يلذلك عليه ويغدق لها حد ال ثقة معلمه ه

الجزي له. ةلوالعطايا المعلم محبة زادت خدمته في الخادم شاخ  .هإياوإكرامهوكلما

كل        نصيب ـو ه ـذا لمصال      إنسانه نفسه ليكرس ذاته عن المسيح  حتخلى اإللهي   . يسوع المعلم هذا
ويع    خيد ـته خدم ـه ويستودعه      هل بيته بحاجات إليه مجده   د ونشر     مصالح كنيسته عن هفويكل. اإلنجيلوالدفاع

وت الرذيلة وتشهير الحقيقة ونشر الضالل الفضيلةشبمحاربة  .جيع
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ال                التي غيرتهم من يعرفون وهم المسيح جيش من األولى الصفوف في يكونون الرجال هؤالء أمثال
ـ      وتج ـل، الكل ـرف وأمانتهم   تع يقول    إ. خالصهموإردهم، كما وعناد    أحدهمنهم، بجسارة اهلل يخدمون ال  . ، هم

يعلمالمساوماتيعرفون واألعداء المهادنة، يخشونهمووال ولذلك هذا كل عنهم  .ن

الرس      العمال ـم ه ـؤالء ملكه         وه توسيع على والعمل يسوع نير لحمل دوما المتأهبون هي  . ليون تلك
هلل      المكرسة ـالحة الص ـنفوس تقض  ال واالع     يوالتي المنكوبين تعزية في ونشر    تحياتها بالمرضى اإليمانناء

البر            . المسيحي أعمال على حياتهم وقفوا الذين والنساء الرجال من العرمرم الجيش هو في  قواهموجعلوا  . هذا
م واستخدموا المساكين، لمساعدة أموالهم وبذلوا القريب، الحقيقةاهبهوخدمة عن للدفاع  .م

ويد            كأبطال، يعاملهم فهو ولهذا بخدماتهم فخور وهو ـمائهم، بأس ـم كله ـرفهم يع ـوع يس لهمخّإن ر
ـزاء،    للعمل   يالج دوما هممهم أنهميلكنهم  . شحذ و  خالعرفون المحبوبون بهم   إدام يثق المعلم ي  . ن فإنهم لونبلذا

اجله من والنار، يريق. بالحديد إنهم بل أخروال اسمهن مجد أجل من دمهم من  .قطرة

ليسوعوإ وهماوفيرعددان األمناء، الخدام السوريشمن اهللالخارجيكلون مدينة يحمى  .الذي

 

الرابعة المقالة
األصفياءاءقاألصد

 

اهلل الخاص         يإن للصديق قلبه يعطى لكنه األمين، للخادم ثقته ـى مرة     . عط ذاتها أسلمت التي والنفس
ـت   ت تجد  ق  وهلل، ـى العطاء  يإل هذا وا  . د والمعاكسات وأآلالوالشواغل تكو    تم اليومية الحياة حوادث فرصة  نفه

بذل لتجديد تكفيكالمادةفالقلب،. هللالذاتسانحة لاللتهاب، شرارةأقالقابلة  .إلشعالهل

كصديقة             يعاملها يسوع فإن هذه، المحبة درجة إلى النفس ـلت توص ـى لذ    . فمت تعادل لذة من ةوليس
بالع ال بالقلب الدقيق معناها يدرك التي الصداقة هذه يسوع،  .لقصداقة

ذاته        ويسلم محبته يعطى الصديق المحبة   كلياإن هذه إلى       . إلى بمصالحه ويكل ثقته، فيعطى السيد أما
ـى        عل ـه يطلع أن دون ـه ليتحدث  هربقيأنأو    أسرارهخادم و    منه بألفة خصص     بإليه قد االمتياز فهذا ساطة،

يسوع        لل ـول ق ـب حس ـيب الحب ـديق دعوتكم   قل": 25ص سمع    أطلعتكمألننيأصدقائيد ما كل من   تعلى أبىه
 . "السماوي

الن       يعامل فإنه اإللهي، لمقامه يسوع من التجاهل ـذا ه ـيب للندفعج الند معاملة كلأليس! س هذا في
األصدقاء           ـإن ف ـية؟ الحقيق ـداقة الص ـل يجب   أ،  متساووندالئ ك  أنو حتى   يوع  سيو. لكذيصبحوا نفسه ضع

ـي ويرفع   حقارت ال. وهيتهأل  حتىحقارتي، يبالسيد وبىبقشرى والسلطان،بينه الرفعة كرامة خادمه ينبماأين
صدي    ي ـنفس ال ـوع فيقتس حاجز،       به من هناك ليس انه مح  بدو فيض األفراحاشتراك  وة  بل وثقة  واألحزانفي
 .تامانستسالموا

                                                 
 .15:15يو 25

http://coptic-treasures.com



 56

الخا    بو ـون يك ـنما بأمر   منهمكًادمي كالمشا، الجالس      غسيده، الصديق يتفرغ الخارجية، من  بل القرب
الروحية   قصدي للمناجاة اإللهي مرتا    يفب. ه كانت خ  منهمكةنما م    دفي كانت وتالميذه يسوع جالريمة هدوءبة  سم

ـند    قد   . المعلمقدميع الك  أفيسوع األخت نبرلهم وهو   معتدالًا  طًاشى يستقران    بخرور  مس، ناظريه لكن دماتها،
ـ على     بح ـاص خ نشاطًأكاألولى  ف. رىغالصاألختنو ف  ماأا،  ثر خادمة      أكالثانية نفسها تجعل واحدة محبة، ثر

يسوع      صديقة لتكون تتوق واألخرى يقل           . نشيطة ال بنشاط عملها، إلى مريم تعود كالمه، المعلم ينهي وعندما
ن ألنهاشعن ، يسوع من أوفر بتقدير يحظى عملها لكن الكبرى، أختها محبةأاط  .كثر

ال        أما  ! أه منها يطلب فهو يسوع، صديقة النفس حال عذوكاألشيءسعد الخا   : ةبثر من أما مدالمحبة،
واألمانة      الطاعة ـيطلب القلب     أوالًف فيطلب الصديق من وأما ت   أعطىومتى  . ، مرة، ليسوع   صالقلب النفس بح

ـعى    ر  فيرضائه  إلفتس الصدي    . اتهغبجميع وأما بحريته، يحتفظ فيضحالخادم و  إلها  بيق صفيه عالءإرضاء
 .مجده

العز   النفس ال    اقتربيزة،  يأيتها فصالحه يسوع صديقته     من ويدعوك يحبك وهو له، خاطئة،  . حد إنك
أب لك تفتح بأن كفيلة محبتك لكن شك، لووال وسيغفر صالحه استطعاريكثكاب كثيراتإن تحبى  .أن

البشر،         عكس على وهو، الخطايا ينسى ـوع يس في     إن يحفظ يسوع   . مرارةأيةه  بقلأعماقال أنىيا
به       أومن بهذا، ـن ذلكثابتًاأيمانًاأوم في اشك أسكبمطلقًاولن ألم المرة؟ تلو المرة صالحك بفرط اشعر ألم ،

اال  قوأعيدا  أقروأناالدمع   مثل و  براءة الشاطر تجاهها؟       الصالحالراعينجيل  إن المؤثر وحنانك المجدلية وتوبة
أ يسوعما يا صالحك  !عظم

لرؤية       تأثر ـبك قل فأحييته        أرملةإن الوحيد، ابنها جثمان باكية تتبع المسكينة شفقة   فو. نائين قلبك اض
ه    ؤلر التي الجموع حاجة فأشبع     تعريتك إليك، لتسمع القفر بأعجوبةتإلى واضطر  . ها نفسك لرؤية  بوتأثرت ت

ومريم       ـرثا م ـزن وأقمت     فح يسوع، يا ال      . األمواتمن   أخاهمابكيت، كخراف الهائمة الجموع على وتحننت
في الرسولية جوالتك من فكثرت لها صادفتبإحسانكوشامالًالعجائبناشرالسطينفراعى من  .كل

عسان حن  عأناإن   أقولأنيوماذا دالئل علىوددت غير  ك بد      خاصة؟ ال عن     ليأنه اصمت أن من
ال        يسوع؟ يا كذلك أليس هذا، ـر تقوده،      إنك! ال! ذك القلب تجتذب أسرارك     هبمختليا  عندما له فتكشف بعيدا،

كتومة غير أذن كل  .عن

ـوع،      يس ـا ـىي خل   أن في صوتك    قلبية  وأتبعك أعرفه     يدعونيواسمع وأنا دعا  جيداهناك فقد   -ني،

ـفاهوا   جدو     ! أس دون ـرة كثي ـرات ضجيج      ىم خنقه ما وكثيرا ليوشواغالباطلة   ومخاوفيالخيالية   أشواقي،
ـة وتنتظر      . الطائش تقرع يسوع يا الباب على قلبك  ...كنت المح  اشالعط  كل إلى يطلب   بن أتوارىوأنانفسية

ـأتو يا  . بره اآلن فأنا    يأما وفتحت   بفتقبلتنيوأنتذاتيأعطيتكلقد  . خصكأسوع فيه  وأريتنيك  بقلليرح،
ظلمكاني طويلةشاغراالذي  . مدة

ـي األ     ملاالطويل   االنتظارذلك   محبتيبفرط   أنسيكن  أأريد   إنن تعرف فلن صداقتنا وأما . ولقؤسف،
ـملني ال  بفاش ـنك ـعي ي  راهس يا وهب   إليأمريأسلمتد  قفأناوع  سة وبالمحأبادلكك عن   أعة المساوئوضك

تجاهك اقترفتها التي  .الكثيرة
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القالم ةسامخالة
اهللأبناء

 

يا     تسمعين يد     نفسيهل إنه أبيك؟ اهلل أل  وكعصوت اعظمإلى يريد     . فة وهو وصديقته، خادمته فأنت
اأن منك  .نتهبيجعل

ـيدإن   صديقه       ييولالس ويخص ثقته األمين ا  بمخادمه وأما فيشركه   بودته وهذا. األبويحنانه   فينه
ال   الجديد من    باالتصال العمق ال    اهللل  قبالغ بذل ثمرة أص  ذهو الذي وط  بات عادة من      بح بألفة اهلل عليها يرد يعة

ج النفنوع فيعامل  .ةبوبحملاكابنتهسديد،

ـ  إ الص صديقه      دن ـزور ي ال متقطعة    إيق فترات بطريقة       والنفس  ال تخاطبه أن تستطيع ال اهلل صديقة
ذلك        عن تمنعها والمتاعب والمهام فالشواغل ـتمرة، تسه. مس الداخلية       روهي تمارينها من اإلكثار على بعناية

و الروحفوتأمالتها وقراءاتها ضميرها  .يةحص

البيت         يترك ال فهو االبن، ـا ليس     األبويأم انه ي     صفيا  إذ ال وهو البيت، ابن لوالديه   قبل بزيارات وم
ب حياته يمضى ورعايتهماقبل والديه كنف في ويلهو فيعمل  . ربهما،

تق    اهلل ابنة ع   ووالنفس يفرضه بما وتقرا            لم تامة بحرية باهلل تلتصق فهي تبقى ما وفي الواجب، فييها
وتتممها       نيعي الرغبات أقل حتى الواجب،     . حاالًأبيها هذا تتمم تزداد        غالباوعندما أن إلى اهلل يدعوها اربقما
 . نهم

مظاه      لكل تستسلم الطيعة ـنفس إلهها  روال ت  . حنان بل        ففال األقوال من بسيل أو باطلة بأحاديث يض
في وحب بهدوء نظرها البسيطأبيهاعينيتريح النظرة هذه ففي كل،  .ولقة

ـديق      الص ـى نفقاته            أنعل وينظم يحسب وان أسرته، مصالح وعلى الشخصية مصالحه على يسهو
ميزانيته   ـرتب جهودها               . وي كل توجه بل الروحية الحياة في بتقدمها االهتمام عن تتخلى ال اهلل صديقة والنفس

خطاياها       تقليل والى ـتقدم ال ـى هلل  إدخال  إلىإل كل  حبها الحياةؤش  في ال     ف. ون وعمل وصراع تمرين حياتها
 . يتوقف

يحت         ال ـو فه اهلل، ـن اب ـا ـرأم يع        ق لكنه به يستخف وال الشاق الجهد من     أنتبرهذا ليس العمل هذا
يع     . اختصاصه واألم واألب البيت، ابن التي    تفهو بشؤونه به       . ونهماؤشهينيان يأمره ما خاطر بطيبة ينفذ إنه

ـوه شيءالحبيبة   أمهتداركت   أخطأن  وإ. أب له   . كل أباه،          أنليس يرضى أن بل به، يهتم أو للمستقبل يحطاط
يظه وأن لحظة كل في يحب العمياءروأن وبالطاعة له حد ال الذي بالحنان ذلك  .له

الناس         عيون على تخفي الحقيقيين اهلل أبناء حياة يخ  ف .إن عن     فياهلل الكنز إن  . الغريبةاألنظارهذا ثم
حياة      يفهم ال ومحبته     قتالعالم اهلل خدمة في كلها الدنيا        . ضى هذه خيرات يحتقر الذي الصديق ببساطة يهزأ . انه

المسيحي    النفوس ـذلك تدرك     ةوك ال فتظه       أالعادية ليسوع، مكرسة حياة سمو سواها من الهائمةركثر النفس لها
لألرض       نافعة وغير العمل عن عاطلة أ      . باهلل والعظمة، والحركة النشاط عن تبحث كرست    أنها التي الحياة ما

اهلل فتظهفيلخدمة والعزلة، بدونرالخفاء للكنيسقلها نفع أو  .ةيمة
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تصل        لم التي اهلل، على والعزيزة الصالحة هي          والنفوس تعجب قد اهلل أبناء يقطنها التي القمم إلى بعد
ـا حياتهابلاحيانًأأيض تظن   . ساطة يتميزون    أنأنها ممتازة   بالقديسين وب  هاأدوخدمات ة،راهبضائل  فللكنيسة،

تالحظ     ـم يكون            أنث ويكاد بسيط ذلك عكس على هو فيها شيء القداسة؟  أينالفضيلة،   أينفتتساءل   عادياكل
ال     ـا ـرىأنه م  عاديووجوداعادية   أعماالًإال   ت وشواغل ت    با من هناك فليس ألن     قتذلة، طويلة صلوات أو شف

سيرة       أبناءسفون تسير بأن تكتفي الناس   اهلل سواد من قلما       إ. العامة لكنها ومحبة، ومهذبة بالحقيقة، بشوشة نها
تك       أنها كما المجتمع، في ـرى العالمية         احيانُأن  وت والمجامالت الجارية الحوادث على االطالع ال  وأحيانًاقليلة

في تأثير لها شهوةأتيكون وال أهمية وال  .رابها،

ما       ـي، إله ـا يخطئ    أي ما تقد  الناسكثر استحقاق   في من      أن! أبنائكير والخالية البسيطة الحياة هذه
ـة الحياة        األبه هي لمحبتك كلها ـلمة المستس األم           المتسترة، عاشتها التي الحياة هي اهلل، في المسيح يسوع مع

والمجهولة البسيطة يسوع لحياة األصل طبق صورة هي القديسين، سلطانة  .المعظمة،

وا      المنسية الحياة هذه إن والصحيح للي   ذعملمزدراة عثرة كانت لأل  هبة وجهالة أيضا  . 26ممود وصحيح
في قداستهاأنها من يقلل هذا هل ولكن العالم، حكماء قبل من والتحقير للسخرية هدف هذا  .سموهاوعصرنا

النف   ـتها ما     االسعيدة،   سأي المستترة، اهلل أ   أقبنة بأعمال اهتمامك الدههناء  بل ! هزئهمووسخريتهم   رذا
عن    إنك وافتراءاتهمذتعرضين يوم   ! مهم يدخلوا لم البهاء        القصراإنهم تحمل تستطيع ال فأعينهم تسكنينه الذي

يسطع     ـذي المسكن    بال هذا هناك        وآذانهمالسماويه تسمعينها التي اإللهية اللغة سماع تستطيع تنتمين  . ال أنك
وتعي عالمهم غير أخر عالم متشإلى اهلل،ستين في  .صطفاةملاهنتبافأنترة

الملك   ابنة شرف    ارتفعي! يا وال    أصلكإلى الروحية    بالتقلقياإللهي بثروتك يتعلق لما تابعيبل  . تة
وت      اهلل، حضن في البسيطة البتة      مشيئاتهمميحياتك تخافي وال حساب بغير في     : واحبيه حقك بحكم غنية فأنت

السما  .وياإلرث

 

                                                 
 .23:1كو1 26

http://coptic-treasures.com



 59

الثانيصلالف
نسيا اتذالنحياة

األولىةالقالم
هلل نسيان معني

 

هلل       ـلمت استس ـي الت ـنفس ملكًال تعد لذاتهالم بل  ولما بذاتها، تحيا تعد لم وجود، نظرها في لها يبق
سيدها مصالح غير مصالح لها تبق ولم له، تكرست  . بالذي

ومعناه         الذاتنسيان   روحية حياة لكل العظمى الشريعة عن    أنهو وصل  أعمالنانقصى ااتنووأوجاعنا
وكل بشرى حساب للذاتأنانيةكل  . ومحبة

ـيان    اهلل      أنيعنى  الذات  نس يد من ببساطة المرء تذمر       يتقبل دون صعوبة وكل عذاب اعأكل زازتو
يصيب             ذلك كان لو كما ومدته الحدث طبيعة إلى النظر عنه  شخصاودون االع  . غريبا يعنى طلب   تإنه في دال

واله الشخصية محرمرالمسرات هو مما ينتقف. منهاب اإللهيةيال العناية هيأته ما إال تبقى  .مما

ـيان    ـذاتنس حقيقتها     أنيعنى   ال على نفسه المرء وخاطئكسقط    أييقدر و   أ، ذاكرته يشغل اكرةذال
و   اآلخرين ومزاياه بل   أبشخصه قلقة    أنعماله، نظرة إلقاء أوهانه  يتجنب إلى يعن. وطويلة عن   يانه االحتجاب

الخاصة وفيفبأعيننا ذاتنا في نجد ال حتى اإلرادة المقدسةاآلخرينعل ومشيئته يسوع  .سوى

يسوع   قال أن    : لقد يريد بنفسه  يتبعنيمن م        . فليكفر نصيب له يكون أن أراد فمن المسيح   نولذا قيامة
ـرض    معه     أوالًفلي ـوت يم ـأن فلين         . ب ممجدا يسوع مع القبر من ينهض أن أراد معه    زلومن ومن. أوالًإليه

حياتا خالص يجد أن  . فليهلكهاهشتهي

ـيانفإذن   ـذات    نس نسيان       واإلماتةنكرانهاهو   ال للعالم، بالنسبة والموت التجرد   الذاتوالتواضع هو
 .الشامل

هلل        المستسلمة النفس يجرد ـذي ال ـا الحب     وم إنه شيء       وهكذا؟ كل يطلب غيور جبار يرد  والحب ال
ـيًئا أ      . ش جعلها كلها النفس على هيمن الخالئقومتى وتهيئة       . فقر المستقبل استدراك تستطيع العادية النفس إن

المشاريع   ورسم تستد      . المناهج وهي ومسراتها شواغلها اختيار تستطيع نهاإبارهم  تواعاآلخرينتقدير   عىأنها
في والصداإبداءحرة حجبهماقالمودة أو  .ة

أضاع           فقد الحب عليها استولى ـي الت ـنفس ال ـا ال  يءش  كلتأم وال     فهي عقلها وال  أرادتهاتسود
ـم شيء         ش لها يترك لم إذ صحتها، وال وقتها وال نزع. اعرها ما     أشواقهاها  منتلقد وكل ومؤهالتها وميولها

ل     ـروة ث ـو لهم  ينخرآله خ     . وفخر إلى انتقل قد كله سيدهادمذلك ترضى   . ة يةؤربفتنعم   التعريا  ذهبوالنفس
مسلوذ منباتها تسترجأوتخشى .اتهاذة وتستعطفن لها هو ما لهايسوعع يرده ال  .ابدأحتى

يسوع يا  .واتناذننسىأنعلمنا
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الثانية المقالة
البسيطةتنسيكيف النفس

في شيءذاتها كل
 

ن     التي ـنفس ال تذيت  سإن اهللأعكن  ساتها في   . ماق مبوحياتها، متوارية   عبالألىساطتها، لكنها جائب،
 .العامياإلنسانأنظارعن

ف المستسلمة   ال النفس بين ال  وارق هلل  ملافالنفس  . سيطةبلنفس بكاملها ن    ستسلمة سوى تملك وظال حدار
ـته اهلل   تثب ـي ال    نإ. ف ـا و   تمه حركة سوى كل    وتةحدالك في دون      ونحأعمالهاجهها فيه، وتثبتها تعود  أاهلل ن

نواتها نحو  .فتنزلها

بطبيع     ـبعد ت ـاطة تفكير  تالبس كل المستسلمة   ف. ها وال      هللالنفس بذاتها تفكر وال   بأعمالهاال الصالحة
ـنقاوة انقطاع       ب بال تكدسها التي باالستحقاقات وال بشأنها       . سيرتها يفكر عما تتساءل ال ال  . اآلخرونأنها وهي

والح     الرضى لذاتها ـب عطف     ظتطل وال حتى تستطيع     إنسانأيوة ال ألنها شي  أ، تدعى ليست     ًئان أنها دام ما
 .بشيء

الم   ـنفس وتظه      ال بحرارة اإللهي معلمها تحب ليسوع الطرق     رستسلمة بمختلف المحبة هذه وتجد. له
طر      حين ـل ك ـي خال      قًاف المحبة ألن يسوع لترضى األساليبقجديدة وال. ة بسيطة أيضا هي المحبة هذه لكن
ذاتها على  .تنكمش

ال              أوقات في كما واألحزان، والظلمات والتجارب الشدائد في تحب ـنفس ال ـذه وإذا. الصفاءونور  ه
واستسالم بشكر عطاياه تتقبل نهي والمسرات بالفرح وغمرها حنانه فيض يسوع إليها  .وجه

يسوع          ـأل تس ال ـيطة البس ـنفس نح    ابدأال تصرفه دوافع كالطين    وعن ألنها ترى    فيها الخزاف يد
ـي      الت ـكال يستطيع        يعطيهااألش هل ولكن مدركة وغير غريبة يسوع لصانعهويقأن  اإلناءلها يصنعنمِل: ل

النفس          ترى كذلك الشكل؟ ـذا ه ـى هل            أنعل ولكن غورها يسبر ال اإللهي مرشدهما فيها يقودها التي السبل
األزلية   إسداءبإمكانها للحكمة تحت       ؟النصح خوف بال تتقدم تجهله      أندون   إرشادهأنها مستقبل في قلقة تحدق
ـتم    أنودون   اهلل    بته في إال اليحيا ا. ماض م       إن تعلق غير من ولكن يشغلها، وحده تعرف   فلحاضر ألنها رط،

الوقت           أن لتمضية جعل إنما األرض هذه على اهتمام وكل عمل التي       . كل المختلفة األعمال بين تميز ال ولذلك
الطاعة عليها يأت: تفرضها اهلل من ألنه عينها في حسن شيء  .يكل

منها         اهلل يطلبها التي الخدمة تكون لرغ  أحيانًاستحبة  موقد وتت     بومطابقة ذلك على اهلل فتشكر بلقاتها،
السرور      هذا ـاطة ببس ـنه عند   م تتوقف غيران صعب  . همن العمل أحيانًويكون مكروهة  لمفاجآتويعرضها   اا

متعبة    نسيت     أنإال  . واضطهادوإذاللوعالقات التي تعير    ذالنفس ال يع  انتباهأياتها ال     ذبما فهي يذلها، أو ها
ـذا    ل ـيش لسيدها  تع بل تأبه    . تها ال وكيف         بإهانةأنها له، تتعرض باحتقار أو إليها ر  السبيلتوجه هؤإلى هذية

الذي          واألم العمل تواصل تراها لذا وجودها، تناست وقد بكل   بدأتهر اهلل عبء    وإهدوء،    لمجد تحت رزحت ن
الش ضربات سحقتها ولو واالضطهادتالمهمة  .يمة
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الن  بإن   ـاطة وفس غتجس الدهشة   االبردها يثيران ش    فيما كل حيث ويحاول. وأنانيةرياء   يءالعالم
ـناس    استحيانًأال فينصب    غا والسذاجة، االستقامة هذه شراكً  والل لها طويتها   وويحاولان بسالمة التغرير لكن. ن
ال التبالنفس ف  يسيطة شيئً   يليست ذاتها والتانظر ت  ذنسيت   ي، ال فيها   ؤاتها، ال  المثر ألن معها   فاجأة ليس تعامل

اهللمسل هع وليست فيالتي، إلقاءها الناس واالرييحاول اهللباكتبالحيرة  . نفسهل

 

الثال ثةالمقالة
الصليب تحب البسيطة النفس

 

الت    ـنفس ال بكل       يإن تقوم بالكلية ذاتها انكما    بإرشادببساطة   أعمالهانسيت دونما السليمة أو  شنيتها
ـية ـا،  أنان دوم   إنه ـكورة وتدابيره    هللاش أعماله كل الي     . على المرض، لو العافية عندها العسر،  أور  سوسيان
تتقأوالحياة دومبأيرضى،بماأللبالموت، ألنه لها، يعرض منشكل يأتيسملاا  .يح

ـانإن   الحجب    اومديكتشف   الحياإليمانينقصه   الذياإلنس وراء من     التييسوع فقليلون له، تحيط
ي   عايشوا المسيح     الذين انه عرفوا أ. الحقيقيسوع بالمظاهر      ثاولقد والمجدلية الرسل دهشة يتر  التير ىاءكان

و       موته بعد ـيها ف ـم معنا      اآلنأما. يامتهقله يزال ال المبالقرفيفهو بصقان خ  ودس سرية العيون   فرة عن ية
ـريال اليقظة     بش النفوس لكن الصليب        التية من للعلم على تتعرف المحبة بهوالذييالزمهذيالغمرتها خلص

و لكلأالعالم نصيبأصدقائهراد منه لهم يكون  .أن

ـتها ي    أي عندما العزيزة، ابم  لّالنفوس قألك يمر  "  :يلوم يسوع وبادر "هوذا تترك   ي، وال منحنييإليه اه
مد     بل حمله ثقل مر        وقدميك  يساعديتحت فإنما صليب حمل لتشاطريه ليدبكتفيك مساعدته  ِكوعك ال. إلى

ـيتتعج ـل      ب الص ـنوع ت ـن ـيان  بم ـن  الت وكثرتها  بعم  ي عليك واف. ها و  آلالمعاكسات النفسية القلب  أحالم زان
والعسر       ـل والفش ـطهادات الجسديةاوالمعنوييق  ضوالالماديواالض ص. لعاهات كلها يسوعورتلك لصليب

نتقبلها، أن صليبهيتبعنيأنرادأمن "علينا وليحمل بنفسه فليكفر  .27"ويتبعني،

ـ    إل ـن النفس؟     ىولك المسيح يقود ـن ك      -أي إن الجلجلة إلى يقودها الصليب    أمينةنت  اإنه على فتعلق
في    عليه ـوت يسوع  قووتم لها ز: ل ال     فيعتك  رلقد الحنطة حبة يا لتموتصاألرض وتنحل  يغيرة ولكن  يفيها ،

ِم وعلىِتمتى قلبك من جديدة ساق وتنبت الحياة منك الساقهتنبعث وتخصبينالحيساقذا  .اة

ـ ـليب    ي الص ـر لس فاإليمان        ! ا لنحيا، نموت أن من لنا إل    يعلمنيالبد يوحيه والعقل والطبيعة  ىذلك
ـهد    تش ـرها ـ  بأس شيًئفلكي. هب وكأنااصبح اتالشى بأن ارتضى أن األرضفيألقىوبأنذاتيأنسىيجب

فيها  .وأفنى

أود    ! آه ـم المدفونة        أأنك هذه، الحنطة ـبة ح ـون يسوع    إني. األرضأحشاءفيك بأن يبقينياشعر
ـجينً ألرض     اس هذه عقيمة  تنقضيفحياتيعلى اهللنأعطاالتيوالقوى  . وكأنها ال   يها وتفنى خدمةفيتضمحل

المقد     ـيمة العظ ـايا ـالقض بل   س نهاية    بفية، بال تبدو قسرية ال  . طالة هو الموت   قبهذا هو هذا ماذا  ! ر، ولكن
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ـيرني يسوع     يض ـإن ف ال  يرعني، ذلك،          بعينه ارتضى متى قبرى من والخصب الحياة يبعث ولسوف ساهرة،
يكون تمجهاديردووعندما قد األرض هذه  .على

 

الرا عةبالمقالة
ذ تنسي أن إلي النفس يدعو شئ هااتكل

 

ـتها مرتبطة       أي إنك العزيزة، ـنفس حتى     فيإلهك  بال شئ عليك      أقفيكل وله أهمية، حياتك شؤون ل
مطلق   ـلطان وجود. س له           فال إال تحيى أن يمكنك وال به إال مشيئتولك العدل    أليس. هبحسب هو  أنمن   يكون

ـور وتورغباأعمالككل   مح كيانك؟      أفك وكل مالك وكل العدول    أكارك من وتمحى     أنليس ذاتك ؟أمامهتنسى
يس        يا ـعيفة ض ـنا طبيعت أن النظام      وإال قلب تحاول وهى اهلل   أنوتسعى   تهوضعالذيع محل من  وتجعل   تحل

المحورذا اهلل  تدورالذيتها حتى الخالئق، كل  . نفسهحوله

أ   ـيب ـعج ال  م هذا يحاول    قر فهو تتطاول          أنمر الرمل من الحبة وهذه الشمس مكان تكون  كييأخذ
لتمألجبالً تتشامخ الماء ونقطة الكبيرا،  .لمحيط

البشرى       الفهم لفساد ـا إله      ! انحرافهوي ذاته من البشرى العقل جعل اهلل  قو،  القد عرش ذاته   لب وقدم ،
و   ـبادة، اهلل    أللع تجاه حقوقه ـن واج  وأمعل عليه وأبلى ب     عاته، قيدهم بأن الحرية البشر وجعل  انالشيطقيودطى

طغا نفسه على أقام بأن بعدةالمساواة األخوي المحبةاأزأنونشر  .ل

المر           فينسى الفردية الكبرياء يوم كل تفعله الجماعية الكبرياء فعلته كائن    وما انه على    مء قائم العدم ن
األسمى        الكائن بواسطة إال يحيا ال ـية، سيد        وإالالتبع نفسه ويقيم بكرامته يزهو فتراه اجله ويبسط  مستقالًامن

بتح           ويرفض به يحيط ما ـل ك ـى عل ـلطانه الخضوع   أنوقح   ِدس واجب مبدعاألزلياإللهيطلبهالذييؤدى
كلها  .الخليقة

وأنصتي   السمأيتهامعياست" تكلم     أيتهااوات قد الرب فإن معلف     . األرض والحمار قانيه الثور عرف
لكن يعرفإسرائيلصاحبه يفهموشعبيلم علىإني. 28لم تمردموا لكنهم ورفعتهم بنين  ."29ربيت

الخطي   قلبت فأص     ئلقد المسكينة البشرية الطبيعة أوضاع وباللذة       بة والعظمة باالستقالل إال تحلم ال حت
ماوالغنى كل بها يهيب بينما وتزهدفي، تتضع أن العالمفيالكون هذا  .مقتنيات

ـا الكثيرة    إشاراتأم اهلل  التيالموت ف  بها    أحاط ليعلمه     اإلنسان إال تسكن الحياة    فيأنلم عن فيها تش
 . الحقيقية

األصوات    نسيان    قتطرالتيكل إلى تدعوه المجد     سمعه إلى ليصل المسال. الحقيقيالذات التيك  كل
الظلمات         عبر إال النور إلى تقوده ال قدماه وما     . تطأها حوله ما العدم    يداخله   فيكل من اخذ أنه رىيفهو  . نبئه

تد    يتداعى ـده يوم   فيويسير  ا  جيريجس القبر يوم  اطريق السعادة    . بعد أحالم تتالشى    التيويرى صباه هدهدت

                                                 
 .3: 1أش 28
 .2: 1أش 29
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ـد ـواحد  اواح عابرة  اف مكرم    . كأطياف حر أنه ظن سلطان  ومحبلقد وذو األ  . ب الواقع تحت    للكن انه يريه يم
ـداث      األح ـة جشع        ورحم وضحية مخيلته بها تلهو ألعوبة ش  وأنانيتهماآلخرينانه كل فيانه   أمامهيردد   يء،

ش كل والحقارة، الصغر إلىيءغاية جدأنيدعوه ويتضع ذاته  . اينسى

والحرية         ـعادة الس ـم أعظ ـا لو    التيم النفس بهما أن    تتمتع الص   تصغيعرفت هذا وترجع  وإلى ت
ـدم          الع ـى إل ـى كل ـع م  الذيبتواض نهائي    نهأخذت تعيد أن واستطاعت بكبريائها    الذيالنظام   ا، خرقته طالما

 .وعنادها

 

الخامسة المقالة
الذات نسيان تسهل المحبة

 

ـيف         يخ ـذات ال ـيان نس النفأإن وتتقبل   فهيس،  وكثر الصليب تحب أن يمكن كيف تدرك إلذاللاال
المقدسة         المحبة سر تجهل ألنها ـتقار، يوجد    التيواالح أن يمكن ن  بدوال بل   ذللحقيقييان  سنها دنيئة  أنانيةات

وك  .اءريبوشهوة

فيعرف   بالمحبأما ضا   اة كان مهما س  أن،  الًلفكر، نبله     بيجد سيسترجع كان مهما والقلب، المحبة. يله،
وحد  الم ـة تنهقدس العظا انحر  وام فتتدارك عنها  طف وتقصى والكبرياء    . فوضىالافاتها بالعطاء، األنانية فتبدل

وضبالتوا اللالشهوانيلسعىاع، الباطلذاوراء والمجد الاونكرباإلماتةت  .اتذن

ـدر      انح ـا م   فيوتمادى   اإلنسانومهم يظل القديم   باحتفظًالخطيئة جماله من يسعى   . أثر طموح إنه
وراء    يحب             أ: ةزائلكنوزوباطلة   أمجادباندفاع إنه تحصى؟ ال خيرات ويملك لها حد ال كرامة ليحرز يخلق لم

ل     ـق ويالح ـتع شديد،   به  ذاتالتم من              أليسعناد يتهرب إنه كدر؟ يمازجها ال وسعادة لها نهاية ال بلذائذ الحق له
ـتعب    العمل  األلميمقت  وال ولسعا   : ويكره لراحة يخلق العبودية       دةكم ويمقت الخضوع يخشى انه توصف؟ ال

القوة ضد دمذ: ويثور لن مللك اقهعروفييجرى  اكيوا فهو اهللب، وقومخلون صورته للملكمعلى  .ؤهل

ـبة     أ المح ـد و    اإلنسانهذا   إلىع بطل إلى يقاوم    الذيالمغناطيس   هيفالمحبة   .ديسقتحوله الذيال
والرغبة               الطموح فإذا المبعثرة، النفس ـوى ق ـل ك ـيه إل ـذب ب   فييج يتحوالن غيرة    الكرامة إلى القوى فعلها

على اهللممضطرمة يسوعجد الرب الرضاء شديد تعطش إلى يتحول اللذة وراء والسعى ،. 

لق المحبةويا للقتال! ة اصطف كجيش  .إنها

تأ     القائد ـوة ق الحماسة    تيإن يتألف،   . جنودهفييبثها   التيمن عناص   فيفالجيش من غير  راألساس،
اللب      سوى بينها يجمع ال والشو  متجانسة والعزم القتال  قاس على    . إلى كان على     رأسهمومتى قادر محبوب قائد

جيشً     منهم يجعل فهو مخط        امرهوبا  تنظيمهم فتتبنى المتفرقة العناصر كل حوله يجمع إذ أل   ط، عقول فوالقائد
وترضخ إرضاءهأرادتهمالمحاربين أنهم، حتى الموتلهألوامره حتى يقاتلون ،. 

النفس     ـذا المثل       تالتيوك هذا تستوحى أن عليها القداسة، معركة جامحة    . خوض نزوات تجيش ففيها
يسيط         ـم ل إن ـبة رهي ذوى ـكل القلر  تش يكون      . عليهانقلبتبعليها السيطرة هذه إلى ادئاقبإعطائهاوالسبيل

وينسامحبوب ويضبطها له القاقيخضعها وهذا المسيحئدها يسوع  .هو
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عرشك       اجعل يسوع ـا تتحول      التيقوايكل  أمامك   وتنحنيأتى   لتقلبيفيي بان وارتض بك شغفت
طاقات    الجحيم   للخيرإلى لدى يا   . مرهوبة فليس   سيدياجل لتنفذ    أتنازلأنبل   طبيعتيأهدم   أنلي، عنها لك

وتنقيها   محبتك أنسى     . إليها لكيما المثلى المحبة        هيذاتيفالطريقة بهذه كليا فكرى أشغل وان احبك فامأل. أن
ـا جوانب    ي تدع   ونفسيرب قلبك      ا   شاغرمكانًافيها   ليال فلك إلى أرجع نوح     اإللهيكيما حمامة رجعت كما
عنأنبعد الفلكإيجادعجزت خارج لذاتها  .مأوى

 

السادسة المقالة
ذاتها، نسيان في النفس زادت بهاكلما اهلل اعتناء زاد

 

األرض      على ـيس متحررة     أعذبل النقاء تامة محبة كل   ممن يمكن      . أنانيةن ال المحبة هذه أن غير
تش       لم روحين بين إال توجد ونقاوتهما   وأن صفاءهما الخطيئة حزنً  . ه تمتلئ تفكيرها   ا  والنفس صدا  فيلدى ةقأن

األرض       على توجد ال كهذه ـيلة فال  . جم ذلك له           قومع تخور وال إليها ويتوق المحبة هذه بمثل يحلم البشرى لب
 .ااءهورالسعيفيعزيمة

إن       ـوع يس ـا ـيي غبطة   قلب ـيض الحبة   . يف بها     التيفهذه حلمنا قلبك     هيطالما يعرفها قائمة حقيقة
النقية النفوس من ربوات  .وخبرتها

يزيد     ـا الصداقة     فيومم هذه يحيا         في،  أنهابهجة ال الصديق ألن متبادلة، محبة لباته  ذفيجوهرها
مفكرقصديفي الصديق   فيفقط   اه، يرضى المجردة     ووتتك. ما المحبة هذه وينصرف     فين درجات على النفس

يس للذاتواهتمام محبة كل من وتنقيتها تقويتها إلى  .ع

كا    المحبة هذه فه      ملكن يسوع جهة من ابتدائها منذ له         ولة تستسلم حالما تحفظ وبال بكاملها ذاته يعطى
ـنفس يك. ال ـتوال ب         يف محسوسة عناية فيتيم عليها سهره يواصل بل بهذا هذه      ، على وعاجز ضعيف كل جانب
وتق               . األرض جهل كل وتبدد مرض، كل فتداوى المجتمع مشاكل تعالج بان المقدسة كنيسته إلى دود كل  ووقد م
 . اعوجاج

العالم         يهمه ما بقدر بمفردها يسوع تهم نفس مجتمع  وكل يا  كله بجانب     : القفهل يسهر من هناك ليس
الضع كالالتيفةيالنفس لها؟ سند االفتراضأيهاال هذا يطيق ال حنوك فإن ذلك، يكون لن الصالح  .المعلم

عسانا      ما ـن فقيرة      أولك النفس تلك كانت إذا نقول ورضى  ن اختيار سام     وإذاعن مقدس جنون دفعها
يسوع،                   يا األخص، على نقول وماذا لك، محبتها بشاغل فقط واحتفظت ممتلكاتها، كل عن يديك بين ـنازلت فت

ال   قامت بهذا   إذا مخلو     التخلينفس عون كل عن بدعقالشامل منك   و، يا    وامتثاالًلرغبتك   وانقياداة انك ألمرك؟
نحو      محبتك تعظم عندما ـوع أيضا         يس شرفها بل فقط قلبها تلزم ال السخاء بهذا ببهاء    . خليقتك تأسرها إذ فإنك

تصبح أن العدل من أفليس تملك، ما كل منها تنزع كأنتصليبك لها شيءوحدك  .ل

العزيزة،      النفس ـتها عن         أياأي بعيدة فأنت تسكنينها، التي القمة يعطيك     أدراككانت الذي يسوع حنان
قلبك      ـذ يأخ إذ ـبه ال        . قل اإللهي للمعلم صداقتك من بالرغم بك      تزالينإنك تحيط األسرار حجاب وراء تعيشين

اإليمان ملكوته       . ظالل في يسوع لك يكشف ال    السماويولسوف األرض        الذي هذه على له كنت ما له انقضاء
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األبد      إلى له ستكونين ـا سمع. وم صوته    تفإذا ذاتك     طالبااليوم تنسى أن فاللتكونيمنك األبد إلى تتردديله
بلرختحاوليوال السر، حرمة اإللهيةقوليق األم مع قولكليفليكن: ببساطة  . حسب

 

الساقالم عةبالة
النفسزكلما نسيانفيادت
أيهاذ اهلل تفكير زاد اتها

 

ب            الروحية حياتها زادت الكمال، في ـنفس ال ـدمت تق ـا تتلخص    بكلم وهي ه   فيساطة في اذالنهاية
إلحدى     التيالكلمات   يسوع بكأفبيفكرى  " خادماتهقالها يعنى. "فكر بكر: وهذا بخير  اأفكر بصحتك، تكامتك،

ـيوية،    ـرالدن بقداستك  كبخالصأفك بكمالك، ش   الذعيسوو. ، كل يعرف شيًئا   يءي ينسى من   . ال يطلب فعندما
ت   ـنفس ـحيال ـي  ض عظ لل   مة التام النسيان مثل نفذة على يأخذ فإنه التيسات المتاعب كل تدارك عنهاقه تنتج د

النف. شرياب على تمتنعوتطيعأنإالسفما  .المستقبلتفحصعنان

ـت    مدقففي "فهرص" أرملهكان النبيوم  يع  قر لديها  و. ايلياقابلت يبق م  ىوسلم ليلقويقالدقنحفنة
ـز    ال ـن الرمق      يتم به ـد مفر    ابع  متس وال ا     . عاجوتالمومننها ذلك سألها عندما ذلك، طعاماب  لغريومع

عندهاهطتأع قوت جن. أخر ذلك العجالبشربعرفونًاكان مبعث وكان اهلل، أمام حكمة أنه إال  .بةي،

الب   ـنفس حقًسوال هذا    ايطة على اهلل  تسلك مع ال. النحو إال    فهي ع   تبالواجباتفكر تفرضها يهالالتي
ـرة    الحاض ـتها تعر  . حال ال و    ووالمداورةالتحسب   فأنها يتعهدها اهلل ألن والكملاالمخاتلة يعجزذكر عن  اب ن

ـر بهاااإلض يظن   وق. ر حتم     حيانًأخادع  ملاد واقعة البسيطة النفس بأن ح  اا ظنه     بفي يخيب ما سرعان ولكن اله
يفتضحإ منتدحابأمرهذ غير أووبأورظث كلمة  . عفويةإشارةاسطة

ـال   لتالميالق تهتموا       : هذرب ال العالم هذا عظماء أمام تمثلون دفاع  بمعندما ستقولونه . أنفسكمعن   اا
القد   ـروح في    نسفال يضع يجب    أفوفسه ما قدراأن   ولو. تقولوهأناهكم عوولرسل لما   أعمالهمب  اقا الجريئة

بالبشارةقامو ال. ا فأتموا يشاء حيث يقودهم القدس الروح تركوا كملبلكنهم على  .جهوشارة

يسوع      ـة حكم بالتفكير   اإللهيةإن تكتفي كل   بسالسالنفأمورفي   ال التي    تتداركيطة، األخطار أيضا
ـن    ـا      أنيمك له ـرض جهلهابسبتتع ت: ب يوجد   . صرهابوعدم كان    إنسانال مهما وفطكيذ، ال   نًيا في  ا، يتعثر
ـاه التعثر  . خط ـذا م  فه تعرضوا       ذوأحزانع  وضويكون وربما البشر عامة عند والشماتة  بسل للهزء لكن. ببه

تشاء اهلل وتقأنمقاصد التضاعهم وسيلة هذا اعوجاجهمويكون صلفهموالحديم  . من

عن          يختلف اهلل فتصرف البسيطة النفس ـع م ـا التعثر    تماماهذا   وأم ببعض يسمح ح  -إذ كل   وفي ياة
ذلك على أمثلة التعثرأنإال -قديس والتقدمقيب  هذا للخير يكون ما كثيرا بل المفعول عالم  .ى

مطلقً    تخسر ال ألجلها     والنفس يفكر اهلل تدع إذ لما    سفالقدي. ا يمشى     أنأدركبطرس كان الذي الشبح
ـىع فأخاف  بمياه   ل طبريا، نفسه      هحيرة نسى يسوع، كان إن  ": قائالً، معلم أ  فمرنيهو   أنتكنت   يا إليك  أن تى
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ـياه    الم ـى بطبيع  . 30"عل بطرس وقتً    تإن يضع لم العفوية لما           ه انه إال المياه، فريق ومشى بادر بل التفكير في ا
الطا      ـواج األم ـأة فج وبد     غرأى فشك وبضعفه بنفسه فكر بل القدير بالمعلم يفكر يعد لم تهدده ولكن. غرقيأية

الحس ليتنا هناك يسوع كان خطرلحظ كل  .دارك

ف    النظر يلفت يقف    أنس  دالمقاإلنجيليومما والمفترى     مدافعدائمايسوع الضعفاء عن ولو. ليهمعا
من وما  كانوا يأنالخطاة حتى الثقة بعض نحوه الشخص عنهبأنهعرشيبدى بالدفاع  .ملزم

تالميذ     ضد وقف ـه األمهات    . فإن جانب ححتااللواتيإلى أوالوشدن مع الحاسدينو. ندهله تجاه دافع
ك               مع مروره، عند ليراه الجميزة إلى صعد الذي زكا الجديد ـتدى المه ـن للسخرية،     وع يعرضه العمل هذا ن

الز   المرأة واحمى شك   أنية الذين رياء و    وخجل مؤمنة، تائبة وصرفها الجم   مها صرف في تبع  وانع التي إلى  تع ه
رسله        عن ودافع جائعة، ـر الج  الذيالقف أخذهم فون السناطقع على        بفوا حمايته وبسط السبت، يوم الحقول في ل

ال شرةجدليممريم عنها أحبيمضطهدودفع ألنها يغفرأتقتحسفا  كثيراتها كثيران  .لها

مجد        عائالت أعرق من ـريم م ـت دون    وبفجواشتهرتاكان لكنها، الذي   أحداتخبر   أنرها بالتحول
ق        عند ـثت ج ـا، له ـل لتقدم    دميحص هوس   ااتضاعيسوع البعض وتطرفًحسبه دخلت   . اا ع  غريببيتًافقد هانا

المدأثارت بين االضطراب وسببتعفيه البيتخجالًوين  . لرب

ـتها تهت  ! المجدليةأي لم ممبت  بوسأثرتبما   ميإنك ي   شن كان عندما وقوعك   حاضراوع  ساكل يتوقع
مرةمقدعلى ألولى تكفل! يه يبعلمملافقد عجيأن  .نكب

يتوا ا  يسن  ولم عن عن    بم  لقياوع فدافع تالمجدذلك، يهوجالية الذي   ذه فأ. باإلسرافتهمها  اا ثرأكل  عنه
تأنرتضىافقدهذانم البيسجل في يكرزبخيريحتىدسقملاباتكريرها حيثما فعلته  .اإلنجيلرةاشببما

أيضا،    وأ ـت ويلاستسلمي،  األمينةسالنفأيتهان ذاتكسوع فيفكرانسي ألج  ، يقو. لكيسوع أبدالن ال
كاإن ضعيفًنًئثمة محتااا خاجأو فرجع حنانه إلى لجأ يق": ائبا خارجاأالىإللبمن  .31"خرجه

                                                 
 .28:14مت 30
 .37:6يو 31
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الثالث الفصل
التفاني حياة

األولىالمقالة
التفاني؟ هو ما

 

له           الذات  بذل   استسلمنا بالذي إال نفكر نعود ال حتى ننساها أن يعنى اإللهي  الحب   يستوليوعندئذ  . هلل
األخر            تلو واحدا الباطلة األفكار منها ويطرد عرشه فيها وينصب النفس خضع. على لسلطا  تومتى ،نهالنفس

االع          وعن الشخصية شؤونها تدبير وعن الخاصة منافعها عن اهلل      تتنازلت لخدمة بكاملها لتتكرس بمستقبلها، ناء
شيء بكل االهتمام عبء له  .تاركة

ـذل ـذات  ب الت   ال يعنى طاع  هلل في ال    تفاني األهداف لخدمة والتفرغ جيش     نه في والتجند والمقدسة، بيلة
الممكنةعالويسوع الرسائل بكل ملكه توسيع على  .مل

الكمال هو ذلك هلل، بذل هو ذلك نتفانى، وأن ذاتنا، ننسى وان نحب،  .أن

ـل     أفض ـإن ـن    معن يمك لحياة    أنى سب    الفاني. الضعيفاإلنسانيعطى في التفاني هو اآلخرينيل  ،
ليسوع محببة يزداد كيما ذاته  .ونسيان

قوى            كل وبذل ليسوع، حياتنا كل تسلهم يعنى ـي قل    جالتفان حماسة وكل له، عزم    بسدنا وكل أرادتنانا
فكرنا نتاج  .وكل

يعني    إيا        أنالتفاني سائلهن كياننا، على سلطان كل ليسوع يه    أنهنسلم و  عيتصرف يشاء سببحندما
لمهضار اسمج، مهماد أواقته جهد من ذلك منأضى أونلم، تعب من راحة، أو صومإشاط أو  .ماتة

ـي      يعن ـي دعانا        أنالتفان إن اإللهي المعلم تصرف تحت ـون الدير    فسواء   :نك خلوة عزلة   أمي في
ـ اهلل      حالص إلى ـرفع لن المزد     يراء، العامة الساحات في متضرعين، تقتضيه      حدين كما الطائش العالم لنذكر مة
ـ والتزام،       الح ـانة رص ـن م لنحمل    البواديفي   أمياة ظالل       اإلنجيلالساكنة في الجالسة المسكينة النفوس إلى

ـوت،    الغالمشفيالم الصاخب     أمسيط  بل المعمل لنكسب    وخالكفيأمفي من     رعبالحقير يومنا كفاف جبيننا ق
وكزالخب المستقيمنبنيمايألسرتنا وحياتنا يكل ال الذي بجهدنا لالعالم ال التي  .يهافموة

ومالنا           ووقتنا وصحتنا شبابنا بذل ـى يعن ـي واالع    الالتفان الجهال وتعليم البؤساء بالمرضىتعانة ناء
الضالين وهداية الفقراء تحصىآلالاومداواةاليتامىوإغاثةومساعدة ال التي البشرية  .م

ـيالتفا والعمل           ن العالم، في والجمال والخير الحق سلطان نشر وو  قعالإقامةعلى  يعنى محبة امئات
والسع   األمم، الشعوب   قلتقريب   يبين في           فيلوب والحق العدالة قيم وتعميم يسوع، بالمسيح كلها اتحادها سبيل
ومحاربة تقنعبأيالضاللالمجتمع  . شكل
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ال      الطبقات بأوضاع االهتمام يعنى الكافالتفاني فقرهم   فتخفيواإلسهامحة،  دقيرة ي  والفكرالمادييف
ـي ر     والخلق ـي ف ـتراك واالش على      مستفع، والعمل العاملة، الطبقة الف    قاألحإخمادوى بين تفرق التي راءقاد

العامل بين العملوواألغنياء،  .رب

ـى،      يعن ـي وو        ونكأن،  أخيراالتفان منا كل دعوة بحسب دائم، جهاد في الضالل    قن ضد ووسائله، ته
بقعة           كل في الخير راية نرفع لكيما ـم ونجمع     واإلث األرض هذه فيخض    قمن المحبة برباط الناس كلهم  عولوب ا

الدهور ملك ليسوع األوحد، للمعلم ويسجدوا الحق  .لنير

وما العمل مجال أوسع هأما إلههذرفع بحب شغف الذي للقلب المثال  .ا

 

الثانية المقالة
في النفي يوجد تفانيهااهلل

 

فخً        يخبئ التفاني ـال أعم ـدد تع لكإن منثا السمحة  ير لتو  . النفوس معرضة تزفهي وقتهاوكيرها  فيع
ـى      عل ـاطها المختل  أونش األعمال النفأ. ةفلوف يسوع    ملاسيطة  بالسما لمحبة الفخ    فستسلمة هنا تجنب تستطيع

 .سهولةب

و        لحظة كل ـي ف ـا له تتممهخاجباإن عجلة    قدباصا وبال الت   أة ألنها تباطؤ، ال    زو ولحدة قضية مت
عنها    بديل التفايغنى اهلل   نيوهي سبيل هذ     اصروإ. في المستمرة األمانة حياة على النوع     هرها من هو الهادئ،

ـ ألنه   بالص فيها   أفضلور تبرهن مح   طريقة عن ه. تهابهلل ألحد      واالنسحاقالخفاء   فيا  ذكل يمكن ال أنه حتى
مظاهأ من يرى هذهرن ستار تحت تخبئ أنها والالها محثبادقة عظيمةبت  .لههاإلة

خط  ف اعظم يا   مالأما عيرء الأطن  يدما  نسوع س  فانيتن يتطلب   بفي رفيعة   راهبأعماالًيلك ووظائف ة
خاربومناس و   قةات خاصة للواجب    المضعة  اتوملاة  ياالحإن! مالئمةبيئةومؤهالت كلها أمامناع  ووضالمكرسة
ال واقعية،الحقيقيةحياةهي واشدها معانيه أقوى في التفاني  .هو

ـ   م ـ  أه أق المتواضعة         لا الوظائف عن يترفعون الذين أولئك والواجبات   واالهتماماتتبصر البسيطة
الحياة      بها تمتلئ التي الحقيرة والشهوة     ! اليومية العظمة يريدون ويعجبوإنهم بالرجال   والنفوذ الذين  المن قتدرين

حمثي العالماسةيرون هنا عظماء مجالس ويلجون ببالغتهم  .الجموع

أيها     ـا أن ـا أعظم        أم إعجابا أعجب فإني الصالح، النفوس   بللعلم في     المتلك حياتها تقضى التي جاهدة
وع          صعوبات من صادفها ومهما متواضع ـي خف ـل ال    قعم فهي تنفك    تني،وق يكن    وأ  مخلصةأمينةوال لم ن

وا عطف نظرة إليها ينظر من  .انسحستحولها

ا ا      ولإن الظروف تفرضها التي واألعمال اليومية، مد  اضلحاجهات هي هلل    ارة المكرسة النفس نشاط . ر
كانتف اهللأمينةإن عملهاحيانًأيسمر مجال بتوسيع أعبأشغاللهاييوحوا مدىظأخرى وأوسع أهمية  .م

ك والذا النفس   ان اهلل  بتنتظر   أنجب نداء كرمه،        دعاهافإذا  . هدوء في وتعمل لتذهب النهار مطلع منذ
مست   ـون وتطيع   عدتك حتى   وإذا. فرحبة الكرم سيد ليد   انتظر عشرة الحادية مسرورة،    عالساعة أيضا تكون وها
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الوقت                هذا قبل خدماتها إلى بحاجة يكن لم اهلل أنه ـى عل ـيل دل ـذلك مشيئته       إو. ف أيضا فهذه البتة يدعها لم ن
ا يريدألكوالداللة انه على الأنيدة لها وحده. للتأملقتويدع وله السيد يالئأنانه ما مجدهيحدد  .م

المرء            وعلى يشاء ـيث ح ـب يه اهلل روح يضع         أنإن أن من حذرا لهمساته االستجابة سريع يكون
تعالى       عليه خدماته فيفرض اهلل إرادة مكان ـه يعرف. أرادت استطاعأنكلنا بول دى منصور يحققأنالقديس

النف               وتبشير األوالد ولتعليم التعساء عن البؤس ـأة وط ـيف لتخف ـرة كثي ـاريع الؤمنين    ومش وتقدم المهملة، س
القديس       يقول ذلك ـع وم ـي، البدء       : الروح قبل ا دوما انتظر الخطوة     أنعمل،   بأيإنني اإللهية العناية تخطو

اإللهية. األولى للمشيئة التام الخضوع هذا من أهم شيء هناك  . فليس

و               بفرح تستسلم بل تتردد تعود ال النفس فإن بوضوح مشيئته اهلل أعلن ـى حساب،    ومت بال ذاتها تبذل
شيء     في تطمع وال المستترة المتواضعة وللحياة للعزلة بمحبتها الحاجة، عند له، ـحي تض ـا أنه ـا في: كم ال

الشه في وال رضاهرالعظمة عن عبر قد اهلل دام ما شيًئا تخشى ال أنها كما النفوذ، في وال  .ة

تقتد   ال الج  بيأنها النفوس تتعلل   بتلك التي المتخوفة ل  وتبانة كاذب التي    تاضع الفرصة اهلل  يترك قدمها
درن       تمر الخير ـل منها  أنلعم طاع          . تستفيد أمامها تضعها التي الوظائف رفض على تصر ال أنها هللتكما ها

ليس         أنها بحجة ورفعة، كرامة فيها لها كانت فيها   بتولو تفضل    أارعة أنها المتواضعة  او المستترة وال. لحياة
ل   ـرفض، ـت ـن    خ م مع   أنحدودها  وساطتها  بتفقد   أنوفها الدهأهلتتعامل هذا وعظماء وانقوأرالعالم ويائه

ـته جيد         رتش تعرف ألنها ذلك، الظروف ـتطلب ت ـندما ع اهلل        عالتراجأنا، قضية خيانة يعنى الحال هذه في
الاوريوالسع الراحة المجدذء له السيد مصالح حساب على  .اتية

 

الثال ثةالمقالة
بد محبة تفانال ون

 

أ            شيًئا يعلم لم العالم هذا إلى يسوع ـى أت ـا التفاني  حلم من الزه   . ب هذه نبتت الصروتد إن  -يرةغة
االسم     بهذا تسميتهما ـحت عند    ال  على -ص خ     قجلجلة التي األرض وفي الصليب يسوع  صدم دم ذلك  . بها ومنذ

الزه      هذه تختف لم ـين أصدقاء        رالح هناك ألن األرض وجه عن كعية التر  . نايةتعهدونها يعرفون التي  بإنهم ة
ـ بها    هابتح تتغذى التي ـارة ته  . والعص أنها مناخ    ريعرفون من المحبة     الجليدياألنانيةب مناطق إلى وترتاح

فمك الحارة، يااإللهية محبة تغمرها حيث هو المفضل الحقيقي  . عسونها

ـت ـتها  وأن الزه     والنفأي هذه تعرفين هل المتحمسة هل   رس أفال    بجمالهأعجبتة، عطرها؟ وتنشقت ا
فتقبأنتريدين يسوع قلب إلى السرور بعنايتك؟لتدخلي فيه وتتعهديها قلبك في  يها

والتفا ن    رزهنيالمحبة وقد واحدة لساق الحدي   قتان من يسوع السمقلهما إلى   اة فنمتا   أرضناوية القاحلة
ـرع    وتف ـيها و        تف الوضيعة الفقراء وارض العظماء حدائق ودخلتا وتكاثرتا تفرعا فضا   فيتمنها مكان لئكل

ـة ووداعة        : رائع وتضحية وتواضع ذات نكران ـن سابقً    حتساموم المقفرة األرض، وامتألت بالمستشفيات  ، ا،
ومالج العجزة والمالجئومأوى والمدارس الخير. العامةئاألطفال صانعو فيها  .وكثر
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تفان              بال محبة من ليس أنه كما محبة، بال تفان ـن م ـيس يسوع. ل في      يا محبتك تبعث أن احسن ناما
التفاف  ! الحقنينعرف

 

الرا عةبالمقالة
العتاألنانية مالقود

 

ـ ـر   ن  اك يح  البش يسوع محبيا ت  إلهيةة  بونك كثيرة    زالوال تحنقلوب س   بقية في وتتفانى حتى  بك يلك
 .ماتالم

ـ  و فقلبيع  م ه   بض  بينذلك عدد ألن محب  سالنفوذهاألسى أن    عد  بيوماقل  ية  الملتهبة إذ األنانيةيوم
قيا   إلى العالمتعود المجتمع     اشندة في سمومها ت. أسرهبرة الحياة  اآلنفذ  نأنها إلى  رالتسوتحاولة  يالعائلإلى ب

نفسهايسالكن مح  يجديفهل  . ة عاد    بسوع متى العالم في ه  إلة ألرضى؟   ذى سع   أينماوإنكه ترى وراء  يااتجهت
وبذخًا وطعما واضطمفرطًالملذات وازدراهاهادا الفقراءا  ونفوربالتعساءللضعفاء  .من

ال     التفاتي زهرة يا نق  يصغآه التي يسوع   لرة السماء  ناإليها البب  ذلتجتمن أراكإنني   !عطرهابشربنى
ومضطه   اةردمز عليك تستط. دةومفترى البستاني          ن  يعيفكيف إلى اطلبي باألنانية؟ مشبع جو في تعيشي أن بعد

ـردك       ي أن ـي الجنائن  اإلله ـى الشيطان    يواالسمإل ألن وال  سكنة ح  ظهنا يتكاثف والوالم قرصيرد  بلنا ازداد
تعووالوثنية مهددةبحبكشدالشنيعة عظيمتأنبشع ككفن  .لفنا

يسوع   ترأف يا مقبل    ": بنا المساء فإن معنا ي     32"أقم القائم والليل النهار، مال ابقف،  بأشباحهزعنا  فوقد
 .معنا

ا    أيها تنظر المتكرر    ال عقوقنا إلى الرحيم من        . لسيد الضئيل العدد هذا إلى انظر ةالمستقيمسلنفوابل
بينن      ـك ل ـي ه ـي عأواالت إلىبتكلمحبذلتدقأنها. ناليشفق تتبعك وهي تحفظ، اأيبال في وفيلمكان حياة

ـاتالم ـر   . م ت ـل ال    ذفه السيد؟ ـا أيه يسوع. لها ت  وول! يا فأنت       بلم محبة واحدة نفس سوى عنا  ق تحجب لن
 .رحمتك

فقد    أناأما   تم     قيارب استسلم لن اآلن منذ و  ماررت لمحبتك متفانيأا طاع  كون في بقلوب  . كتا وسأتيك
كثيرةأ وأخرى حأنقي جوبكثر لنؤلف لك يرقًا إفا والتسبيحلع الشكر حين كل في  .يك

 

ال امسةخالمقالة
الةصبالنيالتفا

 

فيشيءكل استسلمايؤثر التي ويلنفس هلل حياتهافيهمست خصبأجعل عملهاكثر إن صالتهاأا،  و

                                                 
 .29: 24لو 32
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ـ   م الطابع      . الهاثأو يحمل فيها شيء وتفيضاإللهيكل النفو، على وتنسكب جانب كل من منها التيسالقداسة
 .هابتحيط

لها                يستجاب ورعة ـية نق ـس نف ـن م ـيطة بس ـالة ص تضحيات    أإن من العالاآالفكثر ةدينفوس
ـك    ذل ـتهاالتهم ـ    " واب ال ـبة طل تقتبألن فعلها   دار في كثيرا و33"ر يسوع   ق، هم  ": القديساتإلحدىال أصدقاؤك

تحأصدقائي من واحب أنفعهمأمنىفاطلبيينب،  ."ن

ـو اهلل   يس مجاالت          بأأحيانًار أمامها ويضع خاصة، مساعدات بكاملها ألمة يقدم إليه   ون لترجع اسعة
ـبة ح  . تائ تالحظ، هذا  آد  بعا  نًيلذلك في أو    خر، ال  أناك  ذالبلد يعمل   قالروح وبدس اهتداء    أقوة تيارات هناك ن

في             فجائية وتحوالت الجذور عميقة وتغييرات تفسر ال الحقيقة ـى دون       الرأيإل والدين، الكنيسة نحو أنالعام
ـ منافي      . منهاأليخارجيمبرر   أيريظه شيء كل يكون العكس، على في    . ديراتناقلتا  بل، يوجد عضبلكن
بكا       ازو استسلمت نقية نفوس ـالم، الع ـا ألجل      مي تصلى يسوع لمحبة األمم    أجمعاء   اإلنسانيةلها إحدى ألجل و

التخصيص وجه  .على

تعود           ال إذ القديسين، من خال انه لو العالم لشقاء على    قهنا   يا قادرة من  اإللهيلعدل  اساعد   إيقافوة
ـزال ـ  العإن ـبوبة  ق الطائش  ذه العالم ال  الماأ. ا قادر     رالطاهيطبسقلب وحده اهلل   قيوأنصالته  بفهو غضب ف

مراحمهوي  .ستنزل

ـي يبيد   اف الرب كاد موس      ثرأكالعبرانيعب   الشلقديم يكن لم لو مرة عشرين فيه  ىمن ناوك. يتشفع
يق لعواهلل وال    دعني: هبدل وستزعجنياعمل ه   أ  ألمةسارئيجعلأ، من يصلى      ذقوى كان موسى لكن أنإلىه
الغلبةارص  . للرحمةت

ـت    ال  العالنفوسأيتهاوأن ألجل        بكاملها   لمةستسمزيزة صلى الخطاة، نحن ألجلنا صلى يسوع، لمحبة
غير    األ ـم ال   المم ألجل صلى العالم          المعوب  شؤمنة، ألجل صلى الكنيسة وحدة ألجل صلى كفرت، التي سيحية
ـألو اهلل     يح ـى طل      بعل لك يرفض ال فهو ـالتك ت  يسولبا  ص اؤشفيثير  أمن تأثيرك  لبون يعادل هذاب. شرية
الخيرخت قضية  .ألوحدادمين

النفس    ه    بإيثارك  ستتمأنإن الصالة بخدمة ودعوتها      وهذكلى رسالتها منها تجعل هفان الحياةذي . ه
ال  ف ـع على     بالواق يدل ـرى ي   أش ال الجميع عيالهم      أتطيعون  سن ويتركوا ويعلموا يعظوا للسعوون اءوريطنهم

ـنفوس وهدا  ال الصالة    تيالضالة يستطيعون الجميع لكن التضر    هناك. ها، لرسالة حياتهم كرسوا دون   عمن هذه
ـأوا      ولج ـواها ـىس ال   إل ليستطيعوا على    قاألديرة بذلك وجهأيام يستطيعون     أنوبما  . كمل ال االقتداءالجميع

و         ذلك أحبوا إن بوسعهم فإن هؤالء، ـبطولة يكرسوا  أب أن الخطاة   رادوه، ألجل للصالة يقدم  حياتهم هللووان ،ا
ـك،        ذل ـبيل س ـي إلى        وأتعابهمأعمالهمف كلها حياتهم تتحول وهكذا جوارحهم   والصالةومشاكلهم، كل تنطق

 .باالبتهال

النفس          ليدعو الرب يختارها ـات أوق ـناك وي  ا  دنً  تزدادكيوه قلبه عسمن حنانه  لكب فيض نهاإ. يها
عذ   ـات نقية    بلحظ نفس كل تعرفها القلب    . ة ازداد يك     الًبذوكلما بأن الرب سر ويطيلها  تر  ثونقاء اللحظات . لك
النفس هأوعلى من تستفيد  . السعيدةاألوقاتذهن
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الن    النفس أيتها وم  أنسيية  قفيا الخاصةصذاتك يسوع    الحك من بالقرب تكونين أمان    -عندما في ألنها
ـي    المعلم  قف ـب فيه،           -ل تهلك التي المسكينة بالنفوس بالعالم، إال تفكري العديوال فيه،  دبالخطايا ترتكب التي ة

ـألي،    بشعبهأيرأناإللهي   يالفادواس إلى      . ف صالتك في لجوجة لك  أنكوني ألجل   . يستجيب متفانية كوني
الخاط يحاصرونهافتخلصيئةالمسيحية الذين األعداء من المقدسة المدينة كهيوديت، ،. 

 

السادسة المقالة
بالقد ةوالتفاني

 

أن     ـب ـىيج ـن  تتفان تأثيرا    فيس  فال للصالة ألن اهلل  كبيراالصالة، يجب   . على هذا   أنكما ينعكس
البشرى القلب على كبيرا تأثيرا للقدوة ألن لآلخرين، تقدمها التي بالقدوة  .التفاني

يستطيع      ـيء ش الن  أنال ال  فيدفع إلى تدفعها    قوس كما م  قداسة حياة الفضيلة  ثدرة على ديقصفال. ابرة
ل األمين وتبكيتوالرجل النقية للقلوب وحافز دائمة عظة هما للخاطللمتهاونواجباته ودينونة  .ئوتأنيب

الواجب         لتتميم المكرسة الحياة ـذه ه خفي     اليوميإن كان مهما سواه، متعب  ادون في    اأو األمانة وهذه ،
ـال ـليام  ق نظ               بأق وجهة وبكل خاصة منفعة بكل العجيب االزدراء وهذا تراخ، غير ـن م ـروض بشرية  الف ر

ـة ال       ... محض البناءة الحية للفضيلة المحببة النواحي هذه ففكل وتستهوى    ياعلة تجذب مباالة   أنا ال الناس . كثر
ي  و ـا با  ؤم فيهم الطبع        ألكثر في واالتزان الدائمة البشاشة هو بها      فيوالوداعةثر تتحلى التي واالستقامة العمل

التي النفوس  .هللذاتهاأسلمتتلك

ليس   كان رافقوه،     وقد الذين على عظيم تأثير عرفوه      وع الذين كل وتواضعه بصالحه يأسر لقد. وكان
محسنً    يسوع ـان ظه       اك لقد حتى الدوام على الجميع الخير      رإلى عمل في محصورة وكأنها رسالته أنبيد  : ت

ا          اإلحسانهذا   وبصلح زكا فيهدى الخطاة، يكتسب كان يكل ال والسا   لمجالذي الزانية ويعيد سواء   دلية إلى مرية
والحزانى           .يلبالس واألرامل والمرضى األوالد إليه يجتذب كان انه معافين    فكما ويصرفهم ومملوءينيباركهم

 .بالتعزية

ـا    ـذأم المحبة  قح أيتها يستطيع  أشياءتعلمين   فأنت! ك أمامها  أنطيب   قلب  أي  ال وديعة  . يصمد إنك
ـعف      ض ـراعية ر  اإلنسانم مملوءة وتهذيبق، تحترماة و     ، رأيه في مخلص كل العق  تنفين إلى المتمردة  ونين ل

والض            الحقد من وتنقينها المغلقة القلوب إلى وتلجين تهور، كل منها يخض  . ينةغوتطردين شيء لسطوتك،  عكل
ـى    أحد              أحت يستطيع ال إذ قلب، كل إلى مقربة تصبح تتملكينها التي النفس ن  يقاومن  أن إال    فسلطان تحيا ال س

ول الخير والتعبتجواآلخرينأثقالففتخلتعمل الملل  .نبهم

ـم يعار   ! نع تراه ـن الوحيد    انفسضم تبج  اآلخرينتفرح   أنهمها بال والمكاره الضيق تتحمل جوان
كأنها     بساطة يقبل       أشياءوبكل ال تراه من فضيلتها          يحبأنتستحقها؟ لسطان يخضع ال من النفوس، هذه أمثال

فيمو يجد ال  بدوره؟إرضائهان

بها            ،  هكذاو يفتكروا وان بالمثل يعاملوها بان الجميع اجتهد وتناستها، ذاتها النفس بذلت اهلل  . كلما ليس
ألجلهم              بذاتها النفس تضحي التي الخالئق أيضا هناك بل بها، يهتم الذي هو كل      . وحده عن تخلت أن بعد أنها،
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ـيء أعظم       ،  ش بوفرة شيء كل ـد أثبتوبصوتج األ   . رة التحقيق هو يسوع  وهذا لكلمة نفسه   ": بدي أضاع من
ـدها قريبه         . 34"يج نفس أيضا يخلص بل فقط نفسه يجد ال فهو        . وهو أخوته ألجل حياته بذل ألنه تفانى، وألنه

كبيرة ذرية األ. يرى ذكر مباركًاناإن فيكون لآلخرين عاش الذي الصديق ذكر أما معه، يمضى  .ني

 

السابعة المقالة
األم طريق عن ةانالتفاني

الواجباتإتمامفي
 

ـ   الوق التفاني         وإن بين القائم الصراع إزاء المتفرج موقف دور   مغير   واألنانيةف للنفس ألن استطاع،
شاءتأنيجب يسو،أبتأمتمثله، قال ليس":عوقد يجمععلى  فهومعيمن ال ومن يفرقمعي،  " فهو

ـارب       إ يح ال ـن م فهو     فين المسيح الشيطانيج  فيجنديصفوف شيء      و. ش كل عن يتخل ال من
الخير   لعمل عدد    يليتفرغ نفس   . الشروأصدقاءاألنانيينزد أما       مسؤوفكل فتسهم المعركة نتيجة عن عقد  فيلة

ـ ـر      ول للخي ـر النص الشر     وإاء راية رفع في ـا ال  المه  ذهوفي. م ليس دوم    قعركة، يقومون الذين هم بأهم  اادة
في        الفصل، الدور يعود فقد األثكأاألعمال، إلى      ر بسطاء، جنود إلى بالم   أحيان، معرفة النفوس ونحشد يانسبة

ـر   والتفكي ـي  هلل ـا   ف النف  . اآلخرينلحمص هي أعظم     ولتلك تحرز التي الن  االنتصاراتس ستسلمةالمس  فألن
هيب ليسوع  . الجحيمأعداءأعديكاملها

رجوع    ف من يد      إلىكم على تم تبس  نفاهلل البوم  قسيطة المرضى   أربقتواضع  بة  محبواجب فيسرة
تحدثهأوما! المستشفيات الذي التأثير لوفأسرتهافيعظم مخلصة، زوجة و تقية أوالدهاأمتاة بخير  .مهتمة

ه     في يذكر ال ـن متأذم المجال قرثا القديسةا وحولتصة زوجها هدت التي سأغسطينوابنهامونيكا
الطائش    للكني  إلىالملحد وسمعلم عن   . ديسقة يتأثر لم م  قراءدمن معاصرة،    اكرذة سيدة ليسباليزاهيت رويث

E.leseur           اإليمان ـى إل ـتهدى ل ـت تفان ـي اإللحاد  دعحدأالت تزأعد   باة إلى    ون ليجرها كان   إلحادهجها كم ؟
وكم   إخالصها عظيمين من    ذرفوتجردها زوجها      خصوصابذلتوكم  ! عالدموت نفس لتخلص المحبة لقد. من

المثالية        الزوجة ـك تل ـت ع  كان حق يفكر   أحسن  ":التقا  ندمعلى واإلنسانن من   أ، لكن   أنلك  ذحسن يصلى،
شيء   الم كل هي ـبة والتفكيرأ. "ح الصالة فيها ألن شيء كل هي المحبة كما. جل، ألنها، شيء كل هي المحبة
ـرأ التفاني         ي أمام يصمد كائن من وما والتفاني، النبات نسيان الوحيد    ف. نا، السالح داالمهو سالح   امئنتصر ألنه
للطف القديسونبائق إال استعماله يحسن وال  .يعة

ـا      أ ي ـوقين تتش هلتعيشينفسيال التفاني هناكالأه؟ذحياة ليس أنه منوأجملأترين يعملأقدس ن
ـان ـداإلنس ـى    وم عل و   أنا ذاته من    أينسى يكثر الشر    وحوله   اإلحسانن يقابل غير    بان من يطلب  أنالخير

تقديروأالجميلبارافًتاع  ؟اينتظر
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ـذات   إن   ال ـذل ـ  ب كل      ب ووضع ـظ تحف تصر      :رءالمإمكانياتدون تحت وعقله وقلبه ووقته فقواه
ـرين ـ  لخداآلخ ه       م هو السبيل، سواء وهدايتهم ـزيتهم وتع ال   دتهم منه   أف يرفع وال تظه. سمى البطولة  رهنا
ت     أقوىفيوالتضحية   عندما هنا، مهل   الذات   وبذمعانيهما، الم  فيعلى الش   خدمة تذوب كما على  مصلوب عة

 .المذبح

الر ـغ   ؤأرى مش ـاء بالدهم،     وس حكم في يحولين تقوولاالسياسيين مرين األمم،   صر الشعوب  أير رى
التف   ـنازع ف   وتت العالم في بجن    ينقضق بعض على وحشوبعضها الناأ،  ين والباليجوبونسرى اوليجمعرحبر

حياتهم     يفنون لي  أعمالفيالثروات، إلى   صلشاقة باطلوا أري    أناأما  . مجد فال يسوع أحب   أإال   ديا ،وأتفانين
ـي إلى   توأحتىبالمحبة   والنمفيتنحصر   آمال ذاتيصل فأبذل إن   . ثرأككثر لكنه     طموحيصحيح له، حد ال

ـزدري التي         ي ـة فالمملك ـالم، الع ـد أن   أبمج تو   . قلبيهي   أحكمهاريد يكون أن ومطابقً  ي  انقأريد إليك، اكله
الأن. كلرضا إالأبتغيا األرض هذه وأأنعلى بسهاساحب في المحبةطم  . مملكة

 

الثامنة المقال
يمأل لهبالخصاهلل المستسلمة النفس حياة ب

 

ـيالتفا هو  ن طيعة     اهلليديينباإلنسانيكون    أن  الحقيقي أفأداة النفس   فركلما غاية    غت كل من ذاتها
سهلةأنانية، وماالستخدامكانت ثمر، ومن بأنجنة، اهللتهيئديرة  . مجد

يب    إن التي ـود الذالجه ل    فيشربلها اهلل مجد النظر     يسبيل تلفت التي تلك عادة مع   . ست اهلل، فملكوت
ه       من ليس العالم، هذا في العالمذكونه ول  : ا روحي فهوذإنه أما  ا حولنا  أننا  نظن   ماخفي منه مجرد  فهونرى

ـ ـ    رظواه ال ـخاص ـ  ذواألش يح ظاه  تلين فيه، مرمو  ،راون ش  قمكانة ويديرون يحاأضدون  ويعونه  ؤة ونبو
إال     م ليسوا ـالحه، على     وترظالالًص برهة وتجئ ال  المسح لتدع أخرى  مرح لظالل يرفع    . كان ال الستار ولكن
ـدأ ويب ـتما يظه  دالتمثيل   رس أن لناالمرون ه. مثلون الالالما  ذومن في      وحدمسرح المسجونين نحن نرى، ال د

وال      الضيق ـنا نتجاسر   . ضئيلةاصيلتفأفق الوضع،   ذهفينحن  ون،  إذفكيف دو  فينبحث   أنا منا   رقيمة كل
وحده فلله الحياة؟ هذه الأفي الجهد يوجه الذي وهو ذلك يعرف واحدبن هداف إلى كله  .شرى

نظن        إذ ـئ نخط ـنا و     أإن منها فائدة ال حياتنا جهو      أعمالنان  أن يكلل لم النجاح ألن كفهنا. نادعقيمة
ـاء ـ  عظم ذفوقون  دوعدي في         اا أو العالم في إن الخير لخدمة با   الديرتهم ذلك ومع مشا  ء، كل ظرت ايرهايعهم

م   بوو. لشبالف واحد كل وسي   أسماءيذكر   أنا  نسع دولة ق  وأساقفةيين  اسرجال يحار   ضووكهنة حياتهم كل ونبا
ـ ـدوى    ب ج ـارأال ونفوئدساا  فك النجاح      مسذًاة لها ضمن ومخططات نصي  .اسبقًميطرة، هذا    فمهبفكان كل ي

المشروآلمالًكااهدمودائمةهزيمة  .عةمالهم

لم       ـك ذل ـع هؤالء    وم مثل قط أحد ال  ينتصر كانذالرجال مغلوبينا  وين أحد  يحصولم. دائما   عليل
ـاح    ـينج ه   حقيق ـثل األبؤم دائما،طالالء التمدن         المعيرين قضية أحد يخدم ولم العنف، قهرهم طالما الذين
دائما     الحقيقي المغلوبين هؤالء مثل الزمن            . واإليمان مع أمال الذي الثقل كان قد ظاهره، في العقيم تفانيهم، إن

المضطهدة والبراءة المسلوبة، والحقيقة المظلومة العدالة جهة إلى الميزان  .كفة
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طغاة           ملوك عتو قرون طيلة سحقها التي الشعوب تلك انتصرت واإل   . هكذا واآلالم الدموع صرارفإن
انه                  يعتقد كان الذي المعقل فاندك األرض، تحت ضبطه طال كنهر كلها فاضت واالستشهاد، النفي تحدى على

أساساته حطمت قد يتزعزع  .ال

وطنيتها                في واضطهدت األقوياء، جيرانها جور تحملت طالما التي الشعوب تلك أيضا عاشت ـذا هك
تئن أن عليها وقضى وشردت فسلخت الديني، السلبيةوشعورها وحريتها التالد مجدها وتبكي  .عاجزة

ق           وعلى الوثني االضطهاد على المسيحية ـبت تغل ـذا وعلى     هك المدنية السلطات من  قاء  ريسوة سم
هأبنائها  .تهمقطرأو

ـ يوم  ذهك سينتصر المسا اع  نالمضطهدويون  يحا ومشاعرهمتقمعزفي التي   . داتهم ذلتبفالتضحيات
و     سكبت، التي ـوع التفعماأوالدم تكا  ال التي س  ثني في ع    قيل  برت كونها مع المقدسة، الظاه  قيمضيتهم في ،رة

وتحدق          اهلل، عرش أمام ـرتفعة، م ـاعد ي   بتتص ال كجيش ماذا   غه يع   بلب، كان الذين أنه   تأولئك لهم   ققد كتب د
الدائمة، وأحرزوادقالهزيمة الكفر على الروحيةبالنصر الحياة  .عثوا

ت      التي ـور األم ـذه مت  ووضببهره كل للوفحها تتح   قحص العظيمة التاريخية سريقائع كل   فيا  ق حياة
تع   فن التي النفس ل             تس، السيد يختارها قد التي هي األعمال، لجالئل مؤهلة وغير نافعة غير ذاتها أسسضع  تبر

خالص. البهيةأعماله سبب تصبح قد حياتها نفع لعدم سرا تتأوه التي الخطاةأللوتلك  .وف

ـب     ري الن  أنال نصي    فهذه يكون ال المسكينة دائما   بوس ا     بتشاهد   أنها هنا وال النصر هذا . عثلبفرح
ـد    ـرك   تفق تنوء   أرضنات وهي اخ  بهذه وفثقل ساه    أاقاتها اهلل لكن المتبددة، سيكا. رحالمها تضحياتها  فئوهو

أوانهو في البذار هذا مامرثيولى  .ضعافهأاتئيضاهي

بعض   و التاريخ حفظ هذ  اقد الحوا  من إذ  ده العجيبة كيف    أنناث جاهالت    عماالًأننعرف وبنات فقراء
ـوالت      مجه ـبات لهم    ورجاالً  وراه كفاءة نوال قد     فال مال، وال تعود       أنوذ عظيمة أعمال نطاق وسعوا أو شأوا

الكنيسة  .يلزالجربالخيواإلنسانيةعلى

جانب    وإ ـى اهلل       هذهل أراد التي القليلة عنيطلعأنالوقائع حتى       يلا بسرها محتفظًا بقى كثيرة وقائع ها،
بدو فأيها قامت تكون التي النفس  . البطولةرتجاه

ن   ـل مركز       فك تصبح اإللهية للعناية مستسلمة له      تشعأر  شتنتتأثيرس حد ال ما إلى وتمتد فإن  . ه ولذا
القلب    تكون      وأالنقيصالة عمله أو متزايد         إشعاعمثله عدد إلى تأثيره يمتد حوله هذا    نعمة ويتسع النفوس من

المح عن ابتعد كلما مرالتأثير ينبعث الذي  .نهق

النفوس       ـات عالق ـا الذي        فيأم والتأثير المتبادل، وتفاعلها بينها األخرى     تمما على واحدة كل ارسه
تم          نجهله نكاد كله فهذا الشر، أو الخير ـية العموم،       . امالناح وجه وعلى نقط نعرف الواحد   أنلكننا يقدس ةاهلل

ـرى    النف    وإباألخ ـنح يم ـه نور    ون الخاطئة أو الضعيفة عاس العزيزة النفوس بصلوات غيرلوقوة هذهأنيها،
بالظالم       مغلفة تبقى التضامن وهذا الخفية النفس   . التأثيرات يبهج مما خ   أإنه المرء يعرف ول   فن حياة تاريخ وايا

ـبالن ي     س وان واحدة ـنفس ل طاع  تبة مقدار اإلل  تبين للمشيئة ب  ها وخصب هلل  ذهية ذاتها من      ل لها ما يكتشف وان ،
للطتأثير هذابفائق تطور يتابع وان بها، تتصل نفس كل في تحدالتأثيريعة ال تكاد التي  !وتشعباته
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ي         ال انه هذا؟ كل ينفع ماذا ـن إلى    ؤولك إال باطل  إثارةول يسوع،    فحسبي. فضول إنني   أنيا اعرف
تهتمبكامليلك بينما الحياتيبجعلأنت، اسمك لمجد فتثمر  .سدوقخصبة،
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الخاتمة
هلل االستالم حياة مثال العذراء السيدة

 

بذل            في كان األبرار جميع ـة قداس ـر س هللذإن و     واتهم قلوبهم، كل مشي  فيمن واالستسالم  ئإتمام ته
ذلكأ. لعنايته غير عن تفتش التي النفس يجأما عما فتقعاو  . والضاللأالخطفيوزه

سلقو كل   د تعنى              ىديسقك ال التي القداسة إلي وحدها تؤدى التي الطريق هذه والجديد القديم العهدين
الخارقةاالضرورةب والعجائب المعجزات  .جتراح

الطاه    الخالئق بين قداسته      روليس في يعادل من ف  . اإللهوالدةة ذلك حياتها    قومع كانت جدابد : سيطة
مرت     ـد النساء   اكل  بلق وترعر. قتهابط  مناللواتيحول عمرها  كاألوالدوتعلمت  عت  فعاشت من كانت. الذين

ـة    وأمبرب و    يت تتمم تزور            فيجبهاتها  اا وكانت العاديات كالنساء للتطهير الهيكل إلى وذهبت الحالين من كل
عا حسب سنة كل اليهوددأورشليم  .ة

المت            بيتها بتدبير تهتم كانت ذلك ـدا ع ـا م ـي بتدبير    ساعديوسف،  يوكان  . اضعووف الشاب، يسوع ه
ألسرة النجارة. حاجات دكان في سوية يعمالن  .كانا

ي    بو ـوت م ـد وحده     وع يسوع قام يد       وليس. أمهبإعالةسف أو النظر يستلفت ما هذا كل إلى  عوفي
ـاب يجد   فاإلعج ـم عاإلنجيليل مدة يسجله، عملشما أو أعجوبة من مريم، حياة من سنة حتىخارقرين أو
بارز ببساطةفق. حادث ينمو: ال يسوع خاضعافيكان وكان والحكمة  . ألبويهالسن

بين      يكن ـم يعرف    أقاربب  أقرول من ومعارفها غير    أمومتهاسر   مريم لم. اتبليصاأأسرةاإللهية
على          يدل ما تصرفها في إذن ـن اليهود    و. مكانتهاسامييك اتخذها إنه        ايمفلقد قال حينما يسوع ضد حجة بعد

يعوك. اهللناب تامرأةبرونهاتانوا عنيمتال شيء في الجتماعيةأفرادز ا  .بيئتها

قيا     قبل نرى، ال يسوع   مإننا فيهم     أأنة بما أصدقائه كانالرسلخلص يو، الكنز   ردقا يمتلكونه  الذيون
ـي تنفتح   . درهقحق   اإللهوالدةشخص   ف الر    يعأولم حلول بعد إال القدس،   ونهم والرفع  أا  وخصفح حنأخالئق
محبتهم    األ بخالص العذ    أنيسوع   رأىلقد  . لبنويةامهات عذراء حياة وخ  اتكون بسيطة ألنه   فرى مثاالً  ية أرادها

يجنب      .لحياتنا بأن يشأ االضطهاد       رؤيتهالنقية   أمهفلم تقاسى بأن ورضى ألنه    واأللممصلوبا نأأرادالمرير
ـا    و  أميجعله شمكثر  أاألوجاع، الخال  قين لن   ئمن تكون حتى فيق، حياتنا  عب   المصاوفي  أحزانناا المالزمة

واس خضوع مثال األرض،  .المتسعلى

شع       عند لفظته ـذي ال ـالم يمكن    بأرها  والك فرح فيما    يرشبابقليخالجأنعظم رددته خضم  فيعد  با،
ـا   ققل الكلما  ففي. "لكقوسب  بحليكن  يل": لهائلاه كل     يالقلتهذه سرها، كل هللتالذاتهابذلأنها: داستهاقلة ،ام

أ مىوفأنها واعظم ارق أنها لعنايته، نحباستسالم احة  .اهلهوإنهابو

علم  اهللأمما  في الي، ونصير     أهليناساطة،  بنا نرجع واستسالم       أطفاالًأن وطاعة خضوع كل منك نتعلم
شأنكهلل كان كما كلها، حياتنا سر مشيبمح: ليكون وعمل يسوع وتقئة يديهبته من شيء كل  .ل
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ـا ت   وأم ـا كشفاع    بم يسوع لنا فيضمنه و   أخذًا  ك،  تقى همومنا عاتقه ومتداركًأثعلى حاجاتنا   اقالنا كل
األخصاومنقذً وعلى المصاعب، كل من عقو: إيانا الدوام، على لنا، وخطاياناقغافرا  .نا

ـم يجب     ! نع حياتنا كل واحد    أنإن شيء في والبو  بمح: تنحصر اهلل المحب   بله،   حة بهذه انقطاع، ةال
قلو على السيطرة لها تتم أن تامةسابنإلى  .يطرة
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