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 تناع.تكلم الفم من فيض ما يف القلب دخل الكالم اىل قرارة النفس وجعل فيها ذلك االرتياح واهلنا واالقمىت  
اثااراا ايااا ياا  فيهااا لاةفااة اللااوة الفائقااةز واوالتااا ماان ائاا م مااا تقاادم باا  ل ااائم    واذا كااان القلاام تر اااقا  ااادقاا ابقاا  للاانفس

 األمور.
 

كاولك تاوا الحاف ال الاد هقادمها لنااا سايادة ائامل االيال ائياران ميرائياال لفااب رئايس اسااقفة بارتا وفيلاادلفيا  
اواهلا وااجاهتااز فوعاهل هلاا اوالا كتابا   بها اذ كان كاتناا هتنقل يف خدمة النفوس وهتعرب لل  أوسائر شرق  األردنز وقد كت

الثماايف يف ساااد القدهفااايف الاااوهن تكااارمهم كنيفاااتنا الراارقية.   لماااد  ىل درس االلماااال والف اااائل الاااد قاااادهتم  ىل القداساااة  
ب متااايف جااادذائز وأهاااد لحااا  ملقل الكتاااائ ائقااادسز  فوعاااهل تاااوا الكتاااائ يف الف اااائل ائفاااي ية األدبياااة وا هلياااةز بقالااا

وبرااهادال اء ا القدهفاايفز وائعلماايف الاارواييفز ومباااد؛ الالتااوتييف  وداد فافااا، بعااد كاال موعااوعز اااودا   ر يااة  ااا  
ماان    هفااتهوا القااار؛ وهريفباا  يف الفااع  اىل هتااوهب اخالقاا  وتقااو  اياتاا ز تو ااالا  ىل تلااك ائاااة ائثلاا ز ماان أا ةبقااة كااان 

اجملتماااهل اياتااا ز تو اااالا اىل تلاااك ائيااااة ائثلااا ز مااان أا ةبقاااة كاااان مااان اجملتماااهل البراااراز وللااا  أا درجاااة وجاااد مااان االاااة  
 الكمال.

 
فإىل النفوس التواقة اىل التهوهب اخللق  او االديب والاده  لقادم تاوا الكتاائ لتللاه اليا  يف فارتال األقمز فتلاددز  

د التع هة النففيةز الاد تا  فاوق كال تع هاة برارهةز وتفالك يف ألاوار النعماة الاد تا  فاوق  بقرااة لبوة من ز لراط الروحز وجت
 كل األلوار العقلية.

 
 
 
 
 
 

 "املطبعة املخلصية" 
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 قدمة م
 

 "ليكن فيكم من األفكار واألخالق ما تو يف ائفيح هفوع"
 ( 5:2فيلييب  )  

 
   لكااالم لاان الكمااال ائفااي  ز وهااو مرامياا ز وج هاال منافعاا لقااد أفااا، الكتبااة الالتوتيااون وائعلمااون الروايااون يف ا

ووعاااعوا يف ذلاااك ائالفاااال العدهااادة  وبيناااوا بفحاااااتهم وللمهااامز وللااا  األخاااا يماااال سااادهتم وقداساااة ايااااهتمز ماتياااة  
منهاا "مااا  كناوداا ل يماة لفارتب منهاا قالا قلوبنااز ومناتال فائ اة لردتاا فنفاتق     ومعالي  ورسوم  وةرهق   فرّلفوا بولك لناا

 الد ولد هبا ائعلم ا هل  كل من ةلبها وسع  اىل ليلها.  1ائياة الدائمة"
 

وا الدرجااة األوىل  ئبتاادئيفز   وقااد قفاام الالتوتيااون الروايااون ااااالل الكمااال ائفااي   اىل درجااال ثااال : فرحااّ
االا رساوماا وأاكامااا  وو افوتم قيا ال تعارب  والثالة  خلّرهل الكاامليف. وجعلاوا لكال فماة مان تائتقدميف ائنورهنز والثالية  

. وبااولك اقروا اليرهاام للمااامنيفز و الكثاار للكهنااة ائرشاادهنز ليكااون االولااون للاا  بينااة ماان أماارتمز واءخاارون للاا  ثقااة  هباام
 من تعليمهم وارشادتم.

 
ثااان ائن مااة تااو القاادهس تومااا األكااوه  مااال  ائاادارسو ن أول ماان تفاارد هباا

ا
  وتبعاا  فيهااا  هااور ماان  وا اليرهقااة ائ
واألئ اليفااول      (Mgr Gay)2فرلفاية" يف ااياال الفاابهل لرارز وائنفاانيور يفا   الكتباة وائعلمايفز اباردتم اساااتوا "الكلياة ال

 .Ad )6ز وتنكارا  (A. Desurmont)5مورماون  دا    واشايل  ز(Saudreau)4وساودرو   ،    .3De Smedt)( Ch  دا مشياد  

Tanqueray)ويفدتم.  ز 
 

ترااامل ةفماااة ائاااامني  الاااوهن تاتااادون لكااا  هت ااارروا مااان قياااود اخليااااق الثقيلاااة بواساااية التكفاااد    وىلجاااة األفالدر 
 اخلبيثة.ائاسس لل  الحالة العقلية والرفهيةز ولل  الحمل يف الردائدز ومقاومة الرهوال الردهمةز وردع األميال 

ماان الكمااال ائفااي    فاااقبلوا للاا  درس اياااة    الدرجااة الثاليااةأو  فااإذا و ااوا فيمااا تاام ذاتبااون فياا  دخلااوا يف الرالااة الثاليااةز  
فالاادفعوا رارسااون  ائفاايح واقوالاا  وألمالاا ز بعاةفااة  ااادقةز ولاا م يباام اابااةز لكاا  هعملااوا للاا  الترااب  باا  واتباااع تعاليماا    

 .1ر  يف ال الم بل هكون ل  لور ائياة"الا ب  وتقر ا اىل ابي  والي . " أق لور العامل: من هتبع  ال رالف ائل ائفي ية متث
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2 verlus chretiennes vie et des De la 
3 degrés de la vie spirituelle  
4 Le degrés de la vie spirituelle 
5 Charité sacerdotale 
6 ystiquetique et méologie ascéPrécis de th 
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فهااا  درجاااة الكاااامليف مااان ائفاااي يف الاااوهن اعااا م ايااااهتم كلهاااا  ز ايااااة جتااارد كامااال لااان    الدرجاااة الثالثاااةاماااا   
ز   هليااة الفاااميةز اياااة  اامم داخلاا هللا بف اايلة اابااة ااألرعاايالز اياااة توهااو دائاام يف الفااماوقلز اياااة ا اااد  م مااهل  

 ز ريفم ما هتعرعاهم مان عوعااا ائيااةز ومحاالبهاز وشادائدتاز ييا  ركانهم ان ههتفاوا  وسكون لميم رواوتدوا قليبز 
 .  2مهل الرسول بولس: "اق ا ٌّز ال أقز بل امنا ائفيح ا ٌّ يّف"

 
درجاة  ز الا  ماا هادخل  ام لاواا الا هلية واألدبياةم لن الف ائل ائفي ية  سو ن الكالاال أن حبثنا اءن الهتناول  

 ركاايف مااا سااواا لفاادقز أو لب اا  يفااد تااوا الب اا . الن كمااال ائياااة الروايااة هعااود اكثاارا  ىل  3فااي  الثاليااة ماان الكمااال ائ
امنااة التقيااة. واخليااة تااوا تاا  اخليااة  القيااام  فعااال الف ااائل ائفااي يةز وتااوا مااا ةلبناااا اءن يف الكتااائ خدمااة للنفااوس ائ

 اائلز يف األجياال  من كبار الكتباة الارواييفز ل اد كاساينوسز والقدهفايوانا كاتاب سالم الفالعملية الد التمدتا الكثدون 
( ويفادتم يف القارون  Mgr. Le Long )  6( وائنفانيور لولاول    J.J. Olier)  5( واوليا     Rodríguez)  4الفاابرة  ورودرهكاوس

 دين الينا  فه  أقرئ مناالاز وأسهل لل  لامة ائامنيف سبيالا.األ
ية ال  سار لليها االكثرون مان اء ا القدهفايف ومان كباار الالتاوتييفز ل اد القدهفايف  سايليوس والاوتيب  اخل اما

ور دا باااولز  الفااام وامملوسااايوس وايففااايينوس والفااالموس وبرلاااردوس وتوماااا االكاااوه  وبنوفنتاااورا وفرلفااايس الفالفااا  ومنحااا
ز فهاا  الااد و ن كالاام  7قاارهبييف ماان لحاارق وماان بعياادهن لنااا  والقدهفااة ترهاا قز وجرسااون والكردهنااال دا باادول وسااواتم ماان

أكثر منيقا واكمل بياقاز اال اهنا اةول مفافةز واكثر مرقة لل  األكثرهن من  هور ائامنيف. وذلاك ألهناا تبادأ فتفاتعر،  
ز وتاادرس ألااواع الف ااائل   بعاادتا وللاا  لورتااا تتياارق اىل حباا  ائاااالل  روايااة وم اترتااا وساابلهاائباااد؛ الالتوتيااة اوالاز   

 ة لالية التوتيةز ال شهن لنا هبا يف كتابنا توا.ائتممة هلا. وتوا هل م ز كما ال  ف ز ثقاف
اىل ماا لبفيا  مان الكماال  فن ن لعتمد اذن اليرهقة األوىلز ولب   يف الف ائل ائفاي ية وكيفياة القياام هبااز لنحال  

 ائفي   قمارستها.
 

 
 

" اللاا  ال يااوا خال ااة اءدائ ائفااي ية. فهااو مااوج  للتعاااليم  خالالالق املسالاليحيةاألتااوا كتااائ "  وقااد دلااوق كتابنااا
االويليااة والو اااق الكنفااية. فماان ريفااب يف مااا دلااا الياا  الفااادا االهلاا  ماان  ياال االخااالقز ومااا تعلماا  الكنيفااة ماان روائااهل  

  معااان  ة كاملااةز لاا دائ ائفااي ية قااا فيهااا ماان  فإلاا  تااد فياا   ااورة محاافرةز ولكنهااا  ااادق  اءدائز فليتحاافح تااوا الكتااائز
ساااميةز وايفاارا، لبيلااةز وماارام  شاارهفة. وهاارن أن يف اتبالهااا ل مااة وسااعادة الاادليا اءخاارة. فااإن كاال مااا فيهااا تااو فلفاافة اقااة  

عااعفها  وجالهلاا واناهناا ورهتهاااز وبياان  ااادق للبرارهة بيبائعهااا ول لتهااز و   لميقاةز وللام رائااهل لةلوتاة كمااا تا  بفرامتهااا

 
 2:20غالطية  2
3 407  -cis…,pp. 397éAd. Tanqueray: Pr 
4 tienne.éue de la perfection chrPratiq 
5 e aux verlus chretiennes.Introdution à la vie  
6 Le Saint prêtre. 
7 30.-cis…,pp.22éAd. Tanqueray: Pr 
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القحاون الفاماوهة الاد وعاعها هللا هلااز ورفعهاا ياودا وف ال     وقوهتاز ولقائحها وكماالهتاز وما هايلب منهاا لتحال  ىل الفاهاة
اقاوق يف لالقاتا  ماهل خالقا  و،لحا ز     ىل هوتا وهبائها. فيقف بولك لل  ما هرتتب لليا  مان واجباالز وللا  ماا لا  مان

 1وائياة".مهل لفف ز وهعلم أن اليرهم الفوا تو ائفيح الوا "تو اليرهم وائم   ويف معاملت  مهل قرهب  ويف سلوك 
فائفي   تاد يف تاوا الكتاائ التعلايم الحا يح للف اائل ائفاي ية. فيبادو لا  بوعاوح أن تاوا الف اائل تا  دهناة  

ا هعاي  فيا  بلباة الفبياة يف دلياااز    ال معىن لل ياة البررهة  ال هباز وأهنا ت  لاو ولووها  وللم ايل الاو اياهتا وهبلتهاز وأل
 الدائمة يف اءخرة. وست    ل  سبب الفعادة الفماوهة

والكاااتن هفااتعيد  ىل ذاكرتاا  وقلباا ز لاادن ميالعتاا  هلااوا الكتااائ مااا ساابم لاا  أز تعلماا  واف اا  ومارساا  ماان الثقافااة  
تية ومان لواةفا  التقوهاة. وهكاون لا  تاوا ائالاف  ة األدبية والعلوم الرواية  فينع  ب  الر ا الكثد من معاف  الكهنو الالتوتي

 ز يف خحو يات ز ويف مول  ز ويف ارشاد النفوس ائوكولة  ىل لناهت .الحفد ائعيف الكبد
ة ماااان ائباااااد؛ االويليااااةز والفاااارائض  وال أبس لفااااد ائفااااي   أن هتحااااف  . فإلاااا  هفااااتعر، يف ةياتاااا   ا اااال بمولاااا

و ااا اادثتاا  فلفاافتنا الروايااة واألدبيااة ماان التااهثد الع اايمز للاا   اار العحااورز يف اياااة  ا  ائفااي ية. فيت قاام ماان هااو تعاليمناا
 و رهخ البررهة.

ز وهللا  وقبل أن لبادأز ال باد لناا مان أن لحادر الكاالم بابعض احباا  متهيدهاة تفاّهل فهام ائوعاوع وافان االئاام با 
 ائوفم  ىل الحوائ.

  عسافخائيل  االمشندريت مي                                                        1943أيلول  8يف 
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 حبوث متهيدية 
 

 البحث األول
 نظرة عامة يف أصحاب الفضائل املسيحية 

 
حاف االاة ائاامنيف ائتقادميف يف الف ايلة   ن القدهفة تره ق األفيليةز مان هلاة ا لاالم العلياا يف التعااليم الرواياةز ت

بال يااذرون أن هفتفالموا  كل  لل  أن رتنعوا لان كال ماا مان شاهل  أن ههايف العا ة ا هلياةز ال    فتقول: "أهنم ير ون ائرص
تهمال   د وةرقا   وهلام أوقاال معي ناة يااف ون فيهاا للا  الحاممز وهتفريفاون للفاك اخلفيفة  وهريفبون يف ألواع التاىت للرياق

لرهة حنو الناسز وهفدون  لت ام دقيم يف اياهتم بكال ماا  وتم ال ه عون شيماا من أوقاهتمز وهعكفون لل   ارسة ألمال ا
 1  هثهم ولبوسهم و دارة بيوهتمز  ذا كالوا من أر ئ البيول".تو من اد 

سرتشااد بتعاليما  ومثلا ز للايهم أن  فما تقدم ه هار أبجلا  بياان أن الاوهن هريفباون يف اقتفااا أثار الفايد ائفايحز واال
 ودلا  ليهاز وكان تو ائثل األلل  هلا. لولك كان ال بد هلم: رارسوا الف ائل الد أو   هباز

ماان ائحااول للاا  شاا ا ماان لقاااوة القلااب ليفتفااهلوا هبااا لااادة ا ااادتم مااهل الفاايد ائفاايح. وتااوا ال ركاانهم    أوالً:
ماان ااايف  ىل  هاادلو  ليهااا تااوا ائعلاام ا هلاا . فااالنفس الااد مااا دالاام لرعااة للفااقوط    الو ااول  لياا   ال أبفعااال الف ااائل الااد

بادا أن تباول ااهاود الكافياة لتت ارر مان تاوا اخليااقز وأن تبتعاد    ايفز بل رقا تفتفلم للرياق الثقيلاة أه اااز لليا   د؛
ائتنولاة. ولنادما تكاون قاد فريفام مان تاوا كلا   لن أسباهباز وأن تقاوم ميول اليبيعة اخلبيثة الفاقيةز وأن تحمد للتلارئ  

ة الروايااةز ألاا  ألفعااال الف ااائل  ن واالةممنااانز هفااو  هلااا أن تتفاار   ذ ذا  لللهااة ا تابيااة يف ائياااواساتتبم هلااا أداة األمااا
ن ذلااك  ااا  ائفااي ية.   ال بااد هلااا فااوق ذلااك ماان مقاومااة لااادة اخلياااق العره ااة الااد تفتفاالم  ليهااا برعاااتا واختيارتااا. أل

 هعوق سدتا وتقدمها.
 

ليم ا ويليةز وماةوا أذتااهنم مان اقاائم العقائاد ائفاي يةز  كولوا قد تربعوا من التعاال بد هلم أه اا من أن ه اثنياً:
فيفاااتهلون لاااادة التهمااال العقلااا  االااا   لعواةاااف الرواياااةز وهتعااااةون  رتيااااح الحاااالة القبيلاااةز فيكاااون هلااام ذلاااك مااان أواااهل  

 ائل ئمارسة ألمال الف ائل ائفي ية.الوس
ن ريفبتنااا الكااملن يف اياتنااا تااب أن تكااون الفااع   وراا  ارسااة تااوا الف ااائل  وأولكاان ماااذا لبفاا ز ق تاارنز ماان  

 ائثي  للترب   لفيد ائفيحز لنيبهل اياتنا بيابهل ايات  ا هليةز فيحبح تو حمور أفكارق وألمالنا ولواةفنا.
رساااوم  وتعاليمااا     اة ا ويااال بتاااادة وشاااففز ولفاااتولب معاليااا  ا هلياااةز ومناااة أذتالناااا مااانولاااولك لقبااال للااا  قااارا

فايد ائفايح كاامالا بع متا  وتواعاع ز و الا  وسارائ ز ولووبتا  وانالا    وفلففت ز فنلاد فيا  اليرهام وائام وائيااةز ألا  ال
 ز ولت لاا  بكماالتاا ز للاا  قاادر مااا متكننااا ةبيعتنااا الناقحااة  فنترااو معلماااا ومثاااالا وقائااداا و اادهقاا وماادبراا وحمفااناا  وحنيااا حبياتاا

  يف سبيل مرعات .ن الل اق ب   ولل  قدر ما تود تو ب  للينا من لعم لن داد الدفالاا الفاقية م
 

1 I, p. 82.me dem., ch. èChateau de l'ame: troisi 
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وبقدر ما تتوفر فينا معرفة توا ائعلام ا هلا  والحادهم الاويفز ت ايرم فيناا لواةاف الرافف با  وبررحا  وبتعاليما   
لقولنااا وقلوبنااا ماان اقيقااة    ا متتلاا . فعناادم1فنهتااف  لياا  مااهل الرساال للاا  ااباال: "افاان ق رئ أن لكااون تهنااا"وبف ااائل ز  

حمبت  لنا وشفف  بناز ولعلم للم اليقيف النّد أل  تو الوا  دأق  ابة فبول ذات  ا هلية ابااا لنااز ت ايرم فيناا لواةاف ائاب  
ا ائاابز  ون للا  متاام اهلباة لباول دمائناا بفارح وشاكر حمباةا لا . ألن ائاب هناادحناواز وال للبا  أن لاووئ يف حمبتا ز وأن لكا

 وائبيب هتوق  ىل التمثل حببيبة.  
أما ةرهقة الو ول  ىل توا النهاهة الفامية واأللمال الررهفة أوالا  لحالة والت رع     لتهمل الروا ز وال سيما 

ن ال هتناول سوال مارسة أفعال الف ائل ائفي ية ا هلية واألدبية. أال ‘ن حبثنا اء  لتهمل ائَربهل  لعاةفة القلبية  وأخداا ق
لوسائل. لكننا سوب لوهّل  بكلمة موج ة لن الحالة ولن مفاليلها الكالم لن الف ائلز بحرب الن ر لّما سواتا من ا

 العليبة.
 

 
 

دبية قفردتاز ال بّد لنا من بعض البيان اجململ لنها. وقبل أن لبدأ  لكالم لن كلّ  من توا الف ائل ا هلية واأل 
 فنقول:

 ائل ا هلية والف ائل األدبية تفد دائماا معاا جنباا  ىل جنب. مثال ذلك أل  ال ركننا أن منارس الفينة الفأن  
هعفر لليهما أن تلمعا يف ائفي ية من يفد أن وعل هلا ف يلة ا ران أساساا ولملاساا. كما أن ف يلد ا ران والرجاا  

 تفد يف ركاهبما. لفوسنا  ذا ما كالم الفينة مراهعة هلماز  
القنالة  ل د  األدبيةز  الف ائل  أفعل  لل   أوالا  لفوسهم  هروعوا  أن  من  الرواية  ائياة  يف  للمبتدئيف  بد  وال 

العالب والحلف والرهوة وما  ليها. فإذا ما   والرلالة اللتيف من شههنما أن هتا ا ألد  ألدائنا فتكاا بنا وم رةا لناز أل 
فىن اينمو  هلم أن هلتفتوا  ىل ا الرذائلز وقمهل  ااها و خ الها للف ائل األدبية ائقابلة هلاز تأتيح هلم اليفر لل  تو 

 الف ائل ا هلية وهترووتا قالدة ئياهتم وألماهلم. 
تفرتق الف ائل ا هلية لن الف ائل األدبيةز بعد أن سبم ولك  لدر  يالا  معىن ما تقدمز هنبف  أن لبيف قاذا  

 كيف تتحل توا بتلك وتفد كلها معاا  فواا مت دة. لنا وقلنا  
 ن موعوع الف ائل ا هلية تو هللا ذات ز وأن الفاهة الد تنردتا ت   ادن  فات  تعاىل ا هلية. مثال ذلك أين 

رة  ىل هللا ب  ألل  كامل اامال وائنان. فبهوا األفعال أرفهل لقل  وقليب مباش أومن    ألل  تو ائم األديل الكاملز وأا
 نال  ورهت .ل   وجل ز وأكّرم   ران  دقةز و ابة  ال  وا

ف يلة  مثاالا  لك  ائفن. خو  الحاحل  الر ا  ويفاهتها تو  بنفف  خد دم ز  فهو  األدبية  الف ائل  أما موعوع 
فنعي  كل ذا ام  اق . ويفاهتها ت  ما يف توا    العدل: ففن موعولها تو البررز  ائفاواة من اافن ائفاواة بيف 

مر هللاز تحبح لنا ف يلة العدل درجة من سلم الف ائل األدبيةز لرتق  هبا و الح.  ال ألنا  ذا ما مارسنا العدل  ةالة ألوا

 
 .33: 9لوقا،  1
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 -اىل العادل األول األكمل الوا ليس لندا حما ة للوجوا.  ىل هللا. وتكوا لفع  وراا العدل ألن هللا أيمر ب ز وألل  تو تع
 اا لبف  الفينة ألل  تو تعاىل محدر كل يفبيةز وهنبوع كل خد ولوة. وتكوا أه  

فلما كالم الف ائل األدبية ت  ةرهم الف ائل ا هلية فإق لبدأ كالمنا هبا  وبعدتا لب   يف الف ائل ا هليةز 
 أه  وأكمل. وأن تكن توا أف ل من تلكز و 

 
 

 
 التقية ائارة. ن الفرق ما بيف النفوس التقية العادهة والنفوس  وختاماا هلوا الب   األول لقول كلمة فيما لرن م 

فالنفوس التقية العادهة ت  الد ال تنقحها االستعدادال ائفنةز وال ااهود الحادقة يف حماربة اهلوااز ويف اهلرئ 
لة لراط. فه  ال تملح اا ورع ز  ال أهنا ال ت ال تفتفلم لكثد من النقائض لن ععف ل م وقمن اخلياق ائفعولة  لتب

العلب بنففها ومن التمفك بر ا من التي  واخليالا  وتنفر من التوكل   تعتمد لل  قوهتا وم اا ل رتها  وال أتلف من 
من محالب ائياةز وترتاخ  أمام الردائدز وترتد د الكامل الرامل لل  هللاز ومن تفليم مقاليد أمورتا بيف هده . وتتهفف  

نراط وثبالز  ال أهنا ال تلب  أن لتومر. وت  و ن ل مم ل ماا  ادقاا لل  خوص معار  ائياة الرواية بما بيف الحمل وا
يف ةرهم  تتقالسز وتنف  مقا دتاز وترت  ما ولدل ب ز أو ال تقوم  ال إبمتام بع  . فمثل توا النفوس ال هكون سدتا 

وتبع  يف  ميمها روح ا ران والنراطز لليها   قبال لل  الكمال ائفي    ال بييماا. ولك  تت رر من توا التواينز  
 الد من شههنا أن تثد قواتا وتثبتهاز ل د الرلالة والتواعهل.   الف ائل

الهتا بل لل  هللا الوا من  كل لعمة أما النفوس ائارة الد متتاد بتواعهل أكثر وسراا أكرم. ال تعتمد لل  مات
دائدز وأن تثبم د تعودل أن تفكر بواهتاز وأن تحمل لل  ائكاراز وأن تحمد أمام الروكل قوة وكل خد وبركة. وت  ق

وقم التلربة.  ال أهنا مل تحل بعد  ىل درجة الكمال يف التلرد والتحمل واالاتمال. تحمل بلهف  ىل الكمال   ال أن مهتها 
الرواية إبفراط وتاثرتا لل  الحمل وقمهل يفة بفبب ما هنقحها بعد من لادة هل الحليب. وت  تفتفيغ العوو ل  عع

تب والتلوذ  لبلون.  لليها النفس  تقلبم  مهما  بكليتها هنارتا كل ز  ل   تكون  وتعاتد هللا أبن  ةالتهملز  هومها  لحالة  دأ 
تفتفلم أن  تلب   لكنها ال  ال مان و روف    قليلة ققحة   ب هللا حمبة  ادقةز   ظروب  ت ال  للوتنز ألن جهودتا ال 

يف وأل  تتفاال  لكنها  اخليرة   للمواقف  تتعر،  أن  تعاىل  اذر  ل   ابها  ا هلية جل  الو اق  ب   تفمح  ما  بكل  التلوذ   
م اتر ابها هلم  أو  والكنفيةز وقا ال هقودتا  ىل اخلييمة. فت ب األتل مثالا اباا مفرةااز وأتىب أن ت    بر ا من  

و ن كان رع وراا العوو ل الرواية وال ترهد لنها بدهالا. فهوا وما شاهب ز  تتعلم أب دقائها وتفايل يف تعلقها هبم  أو تفا
 ال  رج لن ادود الناموس والررهعةز فهو دليل لل  ععف التلردز وهعيم كثداا تلك النفوس يف ا ادتا الكامل مهل هللا. 

اء حبثنا  التقية ويف  النفوس  من  وتلك  اليفمة  توا  بيف  لفرق  ال  سوب  الف ائل  لن  التقية   يت  والنفوس  ائارة 
أاوال النفوس ائوكلة  ىل لناهت ز وههدهها  ىل ما هنفعها من الف ائل ائفي ية يف العادهة. فعل  ائرشد الفين أن هتنب   ىل  

 ،تلف ااالهتا النففية.
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 بحث الثاينال
 1يحية املوهوبةيف الفضائل املس

 
هدل أن لبق    ية تفمو لل  االتنا اليبيعيةز وأرادق للفماوقل ئا كان هللا بف ل  وليف  قد رفعنا  ىل االة روا

لةرعيالز ودلاق  ىل متعة ويفبية يف ملكوت  ال تقاس هواا وكماالا ولال  ئا تفتييهل ةبيعتنا وريفائبنا البررهة أن تحبو 
ادتا لنا ودلاق  ليها. وكما أن أن ههي  لنا قون تتناسب مهل توا ائالة الفائقة اليبيعية الد أر    لي ز كان ال بد ل  من 

لفائقة اليبيعية ت  بالية و ادرة لن حمض  رادت  وجودا وانال ز من يفد أن هكون لنا ام دلوت  لنا  ىل ائالة الفماوهة ا
دلوتا الد ترفعنا  لي  ت  أه اا  ادرة من  ومن ف ل   وتنادل . لولك ه ةبيع  يف ميالبت  هباز كالم القون الفائقة اليبيعية

 (VERTUS INFUSEE).الالتوتيون "موتوبة"  
ههبنا معها  لفوسنا  ائملرة يف  النعمة  هفيض  لندما  أن هللا جلم اكمت   ائاكد  من  أل   هعلم  الرتهدلتي   واجملتمهل 

عدل والرلالة بة. أما فيما  تا  لف ائل األدبية "ائوتوبة"ز أل  الفينة والالف ائل ا هلية الثال : ا ران والرجاا واا
الكنيفة تو ان هللا تود هبا للينا أه اا وهفي ها يف لفوسنا مهل النعمة   والقنالة وما  ليهاز فإن االلتقاد العام ائقبول يف 

 ائملرة ل د الف ائل ا هلية.
هلية" ألن هللا  :  ن الف ائل الثال  األوىل تدل  "ا1لفوسنا فإن للم الالتول هقولوأما لن كيفية فعل توا الف ائل يف  

موعولاتاز   تو  ائم تعاىل  تو  بحفت   لت د     فبا ران  منها.  واادة  يفاهة كل  ت   وجّل  لّ   وألن  ادن  فات   
 ر  ىل األمور وحنكم فيها لل  عوا ألوارا الفام  الوا ال هفلل وال رك  أن ه للناز وبكول  هن در  لينا فيند أذتالنا لنن

 بحفت  هنبوع كل خد ومحدر كل  الحز وألل  لل  استعداد دائم ليمن نا كل لعمة  د أه اا   و لرجاا لت  –ا هلية.  
عد أما  ابة فإلنا لح   –وكل موتبةز ولكول  فوق ذلك يملنا بعووبة لل  االتكال للي  اتكال اليفل لل  انان أبي .  

ت  كل كمال وكل  ال. وتو الوا يملنا لل  االيفتباط   ىل هللا ولت د ب  بحفت  كامل الو اب اابوبةز وفائقاا يف ذا
لو كالم ملكاا لناز ولل  الريفبة يف أن تكون معروفة ومكرمة يف الدليا كلها. فنت د ب  بر ط ائب النبواز   لكماالت  كما

اد ائباشر    ل  فالف ائل ا هلية ت  لنا اّقاا واسية اال   –ل توا الروق القليب.  ولترب  ب  كل هوم أكثر فهكثر بفع
 وجّل. 

أما الف ائل األدبية فإن موعولها تو الر ا ائفن ائليح. ويفاهتها ت  اخلد والحالح. وت  تفالدق لل  
ل من ألمالنا ريفم ما هتعرعنا من محالب لبلو  توجي  اياتنا  ىل هللا واال اد ب  تعاىلز ألل  تو الفاهة األخدة لكل لم

 توا الفاهة. 
 ملنا لل  اختاذ أوهل الوسائل الد تو لنا  ىل يفاهتنا القحون الفماوهة. نة  فالفي  –
 والعدل هدفعنا  ىل تقدهس اقوق الناس  كراماا   ائررتع العادل األول.   –

 
1 170.-IIa, q. 48 a7, II6-IIa q. 55 aVerus infuses: St. Thomas, I 
1 122. –121  ocis…, p 83, nèray: PrTanque 
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اهبة ائحالب واألخيارز وتفل نا  لحمل وقم البلونز وتدفعنا  ىل والرلالة جتعل يف قلوبنا ما هل منا من القوة جمل   –
تنولمز   مهما  ائفنة  األفعال  وبفائر  مهما  عبمز  بواجباتنا  ألوامرا القيام  وااللقياد  و كرام   متليد هللا  منا يف  ريفبة 

 و هلامات . 
  دائرة الواجب ائقرر هلا. والقنالة تللم أميالنا ائتيرفة لن االسرتسال يف ةلب ائلوالز و ف نا يف   –

ة  من  ائحالب  ت هل  األدبية  الو ول  ىل هللا فالف ائل  سبيل  لنا  وتفهل  توا رهقتنا  فما ت   أمالينا.  وموعوع   خالقنا 
 الف ائل األدبيةز وما لالقة الف ائل ائفي ية ببع ها  

 وبة. الفضائل األدبية الطبيعية والفضائل األدبية الفائقة الطبيعية أو املوه  -1
ز ويفاهتها الفعل ائفن بقيهل الن ر رتا اليبيعةفاألوىل محد   الف ائل األدبية ت  لل  لوليف: ةبيعية وموتوبة.

لن التيلهل لل  الفماا وابتفاا وج  هللا. مثال ذلك من يفن  ىل البائس ألل  أخوا  لبررهة  ومن هحمل لل  ائكارا ألل  
  لكفاب من األكل والررئ ألن يف ذلك   ة البدن. فمثل توا األفعال ت لار للي  أن هكون جباقاز ومن هقتنهل  

تكررل توا األفعال فإهنا تنر  يف ائرا لادال افنة  أفعال ف ائل ةبيعية ال شهن هلا مهل اخلد األديب الفماوا. و ذا  
 وملكال راسرة ةيبةز هفهل بواسيتها الفد يف ةرهم اخلد. 

ألمالنا ولواةفناز  د هفي ها هللا بنعمت  يف قلوبنا فت ملنا لل  ةلب وجه  الكر  يفأما الف ائل ائوتوبة فه  ال 
د ترم   ليها الف ائل اليبيعيةز فالبون شاسهل ما بيف القنالة الد هدلو  ليها فتحبح يفاهتنا أه  قا ال اد ل  من الفاهة ال 

ف ز سعياا وراا خد بررا دم ز وبيف القنالة ائفي ية الد أرسيو مثالاز مفتنداا يف ذلك  ىل ألوار العقل وائنيم الفلف 
تعليم ا ويل ز وتفع  وراا خد هاوا  هل  لورتا من ا ران ائفي  ز وتفتوا  يف ل امها وةرقها ومرادتا ال  تفتمد 
 أبدا. 

تحبح مكتفبة أفعاهلا لادال  بتكرار  فينا  تره  "ائوتوبة"ز  ن  الف ائل  ةبيعة  مهل  هتناىف  راسرةز   وال  وملكال 
وال جل ذلك فه  ال ت م ل مهل اعم الل النعمة معها وتروح معها.   هحد العلم بفببها سهالاز ال بل مفت باا ولوهواا.

و مهالنا  ارسة أم هبيدتا  ال أيف اؤق لنها  ائميتةز وال  اخلييمة  لنا اىت يف اال  تبق  مالدمة  فإهنا  ائكتفبة  الف ائل  ا 
 ا. األفعال ائناسبة هل 

ا ائهخو:  قرهب  مثالا  لورد لكالمنا  العدل وأن ولك  تدر  بوعوح كيفية ذلك  هوانا أن هقدس  القاع   لتماد 
  ارل ل  ف يلة العدل ةبيعة يلية ال ييد لنها. فإذا كالم لفف  يف االة الملارة كالم هعي  لكل ذا ام اق ز اىت

ىل هللا  ا مثرة النعمة ائملرة  الد ت هن لفف ز وألهنا تفهل ل  سبيل    ف يلة العدل في  موتوبة ومكتفبة معاا. فه  موتوبة ألهن
ح ل  ذال أجور هاوهة. وت  مكتفبة ألن أفعال تحدر لن  بفهولة بواسية أفعاهلا الد رارسها اّباا ل  تعاىلز وألهنا تحب

 .1بون هللا كل ش ا هعاوهنم للرد"وارتياح العادة وبدافهل العادة أو ائلكة الراسرة في . "وحنن لعلم أن الوهن ي
بةز وأه اا من ف يلة العدل ائوتوبة. أما ف يلة خلييمة ائميتة فقد سقل من ااأما  ذا سقل من النعمة بفبب ا

 العدل ائكتفبة فإهنا تبق  يبتة في  ولو  ىل ايف.  ال أل  ال هبق  ألفعاهلا ام يف األجور الفماوهةز ألن النعمة ائبملة ت 
 ةز ومتكنها من كفب األجور العلوهة. الد تكيف أفعال الف ائل األدبية وتكفبها مي هتا الفائقة اليبيع

 
 28: 8رومية،  1
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تفتقّل  أن  معهاز وال ركن  وتعمل  وترااهلا  ائبملة يف الها  النعمة  تواكب  وأدبيةز  ائفي يةز  هلية  الف ائل   ن 
مفالدهتا. وئا كالم ف يلة كياهنا وال يف لملها. والقول ائهثور تو أن الف ائل يف خدمتها و   الواادة لن األخرن يف

تتبعها  لت ام كلور  هلا. فه  كالرمس مهل سياراهتا أهنما سارل أسرلن من   اابة ت  ملكة الف ائل كلهاز فإن توا 
 اوهلا. ول قدة ا ه اح لقول: 

يف بيان   بة ترمل الف ائل كلهاز  هلية وأدبية معاا. وكم أبدع القدهس بولسال هنكر أاد أن الف يلة اا  أوالً:
لفنة الناس وائالئكة ومل تكن يف  اابة فإمنا أق حناس هين أو ذلك  ذ هقول يف رسالت   ىل أتل كورلثس: "لو كنم أليم  

فم. اابة ال  فد وال تتبات  وال تنتفخ وال أتيت  ن  هرن. ولو كان يل ا ران كل  اىت فال أتنفهل شيماا. اابة تتهىن وتر 
ئم و تمل كل ش ا وتحدق كل ش ا  مس ما تو هلا وال  تد وال ت ن الفوا وال تفرح  ل لم بل تفرح  قبااة وال تلت

 . 1وترجو كل ش ا وتحمل لل  كل ش ا. اابة ال تفقل أبداا"
ناس ألجل  تعاىلز فقد تيه لفف  للقيام أبفعال كل ف يلة فهوا معناا أن من ةلب هللا قبل كل ش از وأاّب ال

تعاىل لكول  يفاهتنا القحون الفنية. وما توا   ل حمبة  . ألن من خا ة ف يلة اابة أن توج  ألمالنا كلها  لي  من الف ائ
وا ائعىن ما لح : "بق  العمال سون  ارسة الف ائل التابعة هلا. ولقد ااا يف كتائ اياة القدهفة تره ق األفيلية يف ت 

ا الفعد كالم شهباا مباركة متقدة بلهب قر واادةز هاجلها سعد واادز وتو   للينا أن لن ر  ىل ف ائلها األخرنز فإهنا
تو ابها  . فهوا ائب تو الوا بدأ فلردتا من ذاهتاز وأذهلا  لتواعهلز وذحبها أبفعال التكفدز و ّب الفبية يف قلبها 

وجعلها اّقا "ذبي ة ف يلة اابة"ز كما أشد الردائدز وهلها لل  ت  ية اياهتا وكياهنا يف سبيل القرهبز     لحمل لند 
 .2 كرامها هلا"  ترتمن الكنيفة ائقدسة يف 

 ال أن ف يلة اابة تواز ولو كالم ملكة الف ائل كلهاز ولو أهنا دفعم  رادتنا  ىل  ارسة األفعال ائرتحة بكل 
الف ائل من يفد    منها وسهلم الف ائل  هلا ةرهقهاز  ال أهنا ال تكفبنا كمال وأت ل توا  تتملكنا توا  جهودق  فال 

فينا  ال  ذا لدق مراراا وتكراراا  ىل  ارسة األفعال ائرتحة بكل واادة منها. ألن ف يلة األدبية وال تحبح لادال مته لة  
العف أو  الودالةز  أو  التواعهلز  أو  مثالاز  تحبح  الفينة  ال  ائملرة  النعمة  مهل  من هللا  لنا  ائوتوبة  اليالةز  أو  ف ائل ابز 

 كل آن يف  ارسة أفعاهلا. مكتفبة ولادال سهلة لوهوة مفت بة  ال  ذا الدفعنا كل هوم و 
لما كانت فضيلة المحبة أساسًا لسائر الفضائل اإللهية األدبية فإنه ال يبقى لهذه ميزة   ثانيًا:

أنه ال يبقى وال  ، فإذا ما فقدنا المحبة فقدنا معها فعل الفضائل كلها، ومعنى ذلك  وال قوام غال بها
يلتي اإليمان والرجاء. بل تصبح أعمالها أعمااًل  لواحدة منها حق في األجور السماوية، حتى وال لفض

. فإذا  طبيعية بشرية أرضية. ألن من أرتد عن محبة هللا بالخطيئة ال يعيده شيء إلى هللا إال المحبة
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بها، واستم وتكّيفت  الفضائل،  الطبيعة، ما هذه عادت، عادت معها سائر  الفائقة  دت منها صفتها 
 واستحقت أجورها.

نمتاز    ثالثًا: أن  يمكننا  ال  اإللهية،  المحبة  بطابع  المحالة  المكتسبة  األدبية  الفضائل  إن 
 ذلك أن فضيلة الفطنة ال يمكنهابأفعال واحدة منها إال أن نعتمد على أخواتها مستعينين بها، مثال  

لقناعة لها. وهكذا فضيلة ، من غير مواكبة الشجاعة والعدل واأن تلمع في نفسنا وتشرق في حياتنا
 العدل أيضًا فإنها ال تبرز وتجيد عملها إال أن تكون الشجاعة والقناعة رفيقات لها.

 قوة ل هورتا وال دوام لعملهاز فيمكنها  ذ ذا  أن أما  ذا كالم الف ائل األدبية فينا لادهّةز ال  شراق هلاز وال 
كون لادالاز وذلك  ذا كالم توا از وأن تتفرد كل منها بعملها. فإن من الناس من هكون كرراا وال هتتفرق لن بع ه

 الف يلة في  لادهةز وكالم االت  الرواية عميلة فاترة. 
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 البحث الثالث
 عمل املسيح يف حياتنا الروحية 

 
لكثدة الكفدة ائتفلرة  لدموعز فرق هلا ورّق وع بعين  العيف   ىل الدليا ائتهئة الباكيةز ل ر  ىل القلوئ ال ر هف
أه اا لل  ئاهلا. وكما حن وأشبعها خب ااز  نن  ائيلة لل  حبدة ةملق  القفار  تتبع  يف  الد كالم  ااموع  هوماا لل   نن 

 وة والتع هة فهرواتا من معيف قلب  ودلاتا  لي  وقال: النفوس العير   ىل مياا ائقيقة والق
ائتعبيف وائثقليف وأق أريكم. اهلوا لدا لليكم وتعلموا م  أين ودههل ومتواعهل القلبز فتلدوا رااة    ق  يهل"تعالوا  يلّ 

 .1ألففكم. فإن لدا ليف وهل  خفيف"
. تل جفر أاد ق  بل هفوع أو بعدا أن هقول توا القولز أو هعلم توا التعليم! تعليم سامز كالم  هل  هاواز دواا شاب 

ا استياع أن هدلو البررهة برعوهبا ولحورتا  ىل توا الدلوة الرائعةز ألل  الكلمةز ابن هللاز ائعلم ح واد ائفي
ا أه اا فعل  هل  يقم ما هقول. فهو  الوا كلمت  ليفم قوالا هيّن اءذان ف فب وعم لز بل ت   ئعلم الفماواز 

 نا للف ائل ائفي ية والكماالل ا ويلية. األكملز وتو العامل األكمل يف اياتنا الروايةز ويف  ارست
 : 2توا وأن ما أردق لبّين  بوجي  الكالم قبل أن لررع بدرس توا الف ائل وتوا الكماالل تو

 ائفيح هّواد جهودق الرواية وهن مها.
 و ال مثل . ائفيح توبنا  لي  بف ر تعاليم   

 .ائفي  تو لنا مثل ألل  لحبو  لي  ولل م ب   اعاداا 
 

 أوالً: املسيح يّوحد جهودان وينظمها.
كثداا ما  امر األلف  التقية ائتعبدة ش ا من اخلوب والقلمز هنته  هبا أايناا  ىل اد القنوطز لندما تفتعر، 

ائفروعة لل التقوهة  ائفي ية والعمال  الف ائل  الواجبال بمولة  تلك  أمام  قواتا وتتالش  ل رتها  فترور  يها  ارستها. 
 لعدهدة ائتنولة. ا

ولكنها  ذا ما أتملم يف اياة هفوعز وترعبم من تعاليم هفوعز وشاففم بررحيت  الفرهدة الفوة ائبيبةز تان 
هلا يف شرح   ويف اب ز كل لمل   لليها كل ما. فيحبح هفوع هلا حمور ائياةز وتدب ااهاد. وتو ائبدأ وائرجهل. فيواد 

 روا ز وكل جهاد هاوا. 
 لف ائل ائفي ية واأللمال التقوهة واخلالق ا ويلية. تو روح ائياة الرواية:و خال ة ااب هفوع ت

 فما الف يلة سون الترب  بيفوع.
 وما ا ويل سون تعاليم هفوع واياة هفوع. 

  ثلة يف قلب  ا لفاين ائبيب.  وما لبادة قلب هفوع سون  كرامنا ابة هفوع 
 فوع مكررة ذبي ة الحليب.وما القداس ا هل  سون ذبي ة ه
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 وما التناول سون تفوهة لفوسنا يفد ودم هفوع. 
 وما الفماا سون التمتهل األبدا بيفوع.

ل أو فيفوع تو كل ش ا. تو الكل يف الكل. ائياة الرواية كلها ليفم سون هفوع: "مهما أخومت في  من قو 
 .1فعل فليكن  سم الرئ هفوع ائفيح"
ا أاد  قال  ما  أال   اءوما  من  الرواييف  ائياة لكتبة  وما  ليفوع.  ةلبنا  الدليا  ال  ائياة  "ما  اليفولييف:   ا 

 األخرن  ال ا وتنا بيفوع". 
هدة أج اؤتاز فالدقلة والتقون والعبادة ليفم قيعاا مفككة مبعثرةز ها اب بع ها  ىل بعض لتكّون بمولة لد 

 وااد وتو هفوع ائفيح. مفتقلة لن بع هاز بل ت  القة واادة تدور اول حمور 
هتناولوا موعولاا  لدرس والتنقيبز أن ه عوا ل  قالدة موج ة تلرح  وتعمّل لن .  العلمااز بعد أن  ومن لادة 

 هفوع ائفيح. فلتكن قالدتناز حنن ائفي ييفز الد جتمهل لنا ائعاين الرواية كلهاز سيدق  
 

 ثله. اثنياً: املسيح جيذبنا إليه بسحر تعاليمه ومجال م 
فالتقون ال تتواد  ئفيح هفوع ف فبز بل تحبح ب  جوابة خالبة "وأق  ذا ارتفعم لن األر، جوبم  يّل 

 .1"ااميهل 
لتواعهل والرهة واابة.  تفعيان  ىل التقون والعبادة: األوىل تدلو  ىل الحمل وا  يف لرب ائعلميف الرواييف ةرهقتان 
يمااز ودهعااز وتقول أما الثالية فإهنا ترهنا هفوع  بورااز متواععاا را  -رم شوالرق.وت  ةرهقة لقلية قلما تثد هاستنا وت 

لنا: تكوا كان هفوع فالملوا لل  مثال . "تعلموا م  أين ودههل ومتواعهل القلب". فتحبح الف يلة شيماا حمفوساا ملموساا 
 أق شرحية هفوع فتثد كامن العواةف. أن كالم فكراا لقلياا برداا. وقلما أير الفكر اجملرد لاةفة.   بعد 

قال بفكال ائفكر الفرلف  الكبد: "ال لمل كبداا  ال من ريفبة كملن". وقال أه اا مورهس  رهس الرهد: "القوة 
 الح ي ة يف الريفبة ائن مة". 

ما لده  هفوع ا لفانز ييا وهحل  وأيكل وهررئ وهتعب وهحملز وه    بكل    فإذا ما ل رق  ىل هفوعز  ىل 
هرأب  ل عفااز وهربهل الفقرااز وهرف  أ  ائ العلل الرواية يف سبيل يفداز وهفوع فوق ائيامهلز وهتن ا لن الحفائرز و 

 وال ماليةز ه يرم قلبنا شففاا ب ز ولاخو بف را فنقدم لل  ل ائم األمور اباا ل . 
 " ن ابك أةيب من اخلمر.  -

 ادتالك ةيبة العرب. 
 واهك دتن مهراق.

 .2ولك أابتك العوارن"لف
 "اجوب  وراا  فنلرا.   -
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 فنبته  بك ولفرح. 
 ذاكرهن ابك الوا تو أةيب من ائمرة". 

 "اجعل  كرامت ... لل  قلبك.  -
 .3فإن اابة قوهة كائول"

ا  ااز دأهبا أن أتمر وتنه  بل ترتاان لنا ةيبة خالبة جوابةز يف شروتكوا ال تبدو الدقلة ائفي ية  ردة لبوس
 كل  س ر وليف وودالة و هناس.

لوا قال بولس الرسول: "لي ل ائفيح   ران يف قلوبكم اىت  ذا أت لتم يف اابة تفتييعون أن تدركوا مهل  يهل 
ح الد تفوق ائعرفة.  ىل أن لنته   يعاا  ىل وادة ا ران القدهفيف ما العر، واليول والعلو والعمم وأن تعرفوا حمبة ائفي

 .1رفة ابن هللا  ىل  لفان كامل  ىل مقدرة قامة ملا ائفيح"ومع
فم  لن   قال  اىت  اخلالبة  الفرهدة  هفوع  لررحية  ليفوعز  اّباا  ه يرم  أن  لل   الرسول  بولس  هل  ما  وتوا 

لد كل ش ا خفراقا ألجل ف ل معرفة ائفيح هفوع ريب الوا الوتب: "قلب بولس قلب هفوع. أليس تو القائل: "أ 
 خادم  لل  افب موتبة لعمة هللا ائعياة يل فرل األشياا كلها وَألّدتا أقداراا ألربح ائفيح. الوا جاعلم أق ألجل  خ

 . 2هفتقح "  بعمل قوت . يل أق أ فر القدهفن  يعاا ألييم توا النعمة أن أبرر يف األمم بفىن ائفيح الوا ال 
و القدهفون حبب هفوع واستفهلوا يف سبيل  ك ل  عب. قال القدهس برل دوس: " ين وجدل قلب وتكوا أاخ 

. وقال أه اا: "مهما كتبتم فال لوة يل يف قراات   ال أن اقرأ في  اسم هفوع. هفوع تو العفل يف 3و دهق "  ملك  وأخ 
 .4قلب"الفمز تو النفم العوئ يف األذنز تو الفبية يف ال

م أولياا هللا  التعلم بررحية هفوع ليس وقفاا لل   األلوب من وأن توا  الرسل والقدهفيفز بل تو لحيب  ن 
البارهفييف هرتمن  سم هفوع وهرمل بوكر هفوع وهقول وقد أخوت    النفوس والقلوئ ائفي ية لفاا ورجاالا. فهوا أاد 

ا دائماا هوا مقدار اابنا ل ز وال أن تعرفوا من تو  لنفبة لنا.  لنا لراالنروة: "ألتمز ق فالسفة الدلياز ال ركنكم أن تفق
مل وهدق وقم الرااة. هحعد معنا لل  ائنابرز وهقيم معنا يف ااعراا أمامناز كهّن هدا لل  كتفنا. تو رفيقنا وقم الع

ييا مهل ائفيح وهعي  حب رة ائفيح. ائرادنز وتلس معنا لل  ائائدةز ويرسنا يف أسرتنا. ألن كل من آمن  ئفيح  
ا سدا واذتيب! وألم  الرعرااز واهلامال األد ا واخليبااز ولفائس ولوائو ائياة! سد بدون أهن ت  وما ت  شياةيف  

 ألم  أه ااز ق لوال  الفرام الملاا ائقدسز تواَرا. فال الرعر وال ائب وال اامال هقدر أن هثد فينا ما تثدا لواةف
 .  5ائب ائقيق  القليب لررا هفوع ائفيح"

األ فيفالز  بول  الكبدزوتوا  الفرلف   أن  ئ ورجهل  ىل هللا: "ق هفوع   دهب  بعد  الرائعة  الفيور  هكتب توا 
ك لن الكتابة وارمت  أمام  ورة أمفائرلاز أهها الرسول الدائم العملز يف  أشكر . أعم هدّا وأشكر . بل تا أق  
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فوع ائحلوئز ق هفوع الناتض من ون مةن بدموع مثينةز ألسلد لك ق ،لح ز ق ،لح  ا هل . ق هقلبكز والعي
 ملك ز ق سيداز ق أيبز ق  هل ز ق كل ش ا يلز  ين اابك".األموالز ق هفوع ابن مر ز ق  

ليال ز وكإلفان ال مثيل وكتب اخلييب الرعد الكوردهر هقول: "هفوع تو  ل  و لفان معاا. فهو كإل  ال اد لف
مل هنلها سوااز اّلس ا ل . واال اد بينهما وثيم ال هنفحل. فلولك لعبدا لبادة  لليف . فا ل  هال  ا لفانز وا لفان ه

لبادة لوابةز لبادة لقيةز لبادة لميقةز ال هفتييهل أاد أن هفمل يفورتا. فهو الوا قرن الع مة  لودالةز والقوة  لليفز 
مرة يف ائياةز أقم الرجولةز هعلم أين أقول   نها رايقاا كنا لحبو  لي  وحنن وهل . وكل من ذاق توا الكهس ولوفهخرج م

 .1هس لروة ليس بعدتا لروة"ائمز وأن توا الك
تنا " ومن  تنا  "من  فوهو كتاب   لوهس  ائعروب  الكاتب  والكماالل 2و تم  الف ائل  استعر،  يهل  أن  بعد   .

 ز وداليم: هفوع ائفيح". الكماالل كلها ليفم جفداا و ارل قرهبة مناز وظهرل رائعة البهاا  بقول : "‘ن توا
 وا لفان يف كل اقبة من س  ايات  تد يف شرا ائفيح هفوعز  االا خا اا أيسر لب  وهنع  قلب "  -

فوع. ويفبيت  الكملنز فاليفل هفرحز وتو لل  ذرال  والدت  أبن هبدأ فيتلفظ  سم هفوع. وهعمل لل   رعاا ه 
 ااتفاا بوالدة هفوع.لل  أقم ليد ائيالدز يف أن هنحب ائفارة  

 والربائ هن ر  ىل هفوع شا ا وهن م  لي . وهعمل أن هفوع يب الربائ. فإل  لق  هوماا شا ا كرراا فهاب .
ليف  لل  ال عفااز ول مت  أما الرجل فيعلب  يف هفوع قدرت  وسليال ز وقوة أخالق ز وأتثدا لل  ااموعز و 

 ائتواععة القرهبة من القلوئ والعقول. 
والريخ اهلرم تد تو أه اا يف هفوع لكادا وآمال  والركن الثابم الوا هلله  لي  بعد أن خالت  األركان وتالشم 

 الدلياز أو كادلز من أما ليني .
 . 3"ق  ل  سرهراز كن  ل  قملا ومحدا"

تو ائثل األلل    ورفيم الكلز وفرح الكلز و لي  توئ الكل. وتو مثال الكل. ال بل  فائفيح تو  دهم الكلز 
 للكل.

 
 

 اثلثاً: املسيح املثل األعلى للكل.
 ائثل العل  تو أه  ما لراا أو لتريل  فنحبو  لي  يف ائياة. 

  ال أل  يفالباا ما هكون خياالا بعيداا ال لدرا ما ت  اقيقت  وشهل  وكماالت . 
ال اتر للعيان بل م  ودم  وكالم  ولمل .  ا هفوع فهو ائثل األلل ز ائم ائكمل الكاملز القرهب من الناسزأم

   ب . وما الكمال ا لفاين والكمال الروااين  ال العمل لل  الحعود  لي  يف قمت . فما الف يلة  ال الترب

 
1 un jeune home. áLacordaire: Letters  
2 .áel l áLouis Veuillot: C 
3 (Lamartine)ui de ma tombe. O Dieu de mon berceau sois cel 
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االقتداا  ئ هافم : "كتائ  قلم  لفان  من  أبدع كتائ خرج  وألمال  ن  هفوع  تعليم  القداسة  ال  فما  فيح". 
( Rene Bazinالكبد رهن   دان )ألولياا  ال من تتلمو ليفوع. وما أبدع ما جات  ب  هوماا الكتائ  هفوعز وما القدهفون وا

الندوة األدبية الفرلفية ئا خيب يف ااائ ة ائرححة للف يلةز وتكلم لن الوهن شرفوا البررهة حبياهتم  ذ   قال: "يف يف 
  هنا دائماا معروفة أال وت   ورة الرئ ائعلمز توا ائعلم  ألماق كل وااد من تاالا أرن  ورة  رة واع ة  تت ز أال 

 ا أدلواز وقليب هيفح هبلة وابورااز وهدلوا مع  ائالهيف من األاياا والربوال من ائوال: سيدق هفوع ائفيح". الو 
سز وهو ديب الكامل. فالقرئ من  هباا وكمال ولاّو يف ائكارمز ول مة لفائفيح تو أروع  ورة لللمال األ

 سد. دائم. واالبتعاد لن  اخلياط وتقهقر وأقلية وميامهل ومفا
 فائياة األثيمة ت  الد ختلو من هفوع.

 وائياة العاّدهة ت  الد فيها القليل من هفوع. 
 .1  أخوق لعمة"وائياة الفامية ت  ائةن من هفوع. "ومن امتالئ
يح. فهوا بولس جهاد واسترهاد. وما مثلنا األلل   ال هفوع ائفأل  ال بد ال من مثل ألل . ألن ائياة  منا ت   

ز والتل فيل  2الرسول الوا امتة من هفوع ائفيح ال هقول فقل تربهوا بيفوع ائفيحز بل "البفوا الرئ هفوع ائفيح"
 . 3واألخالق ما تو يف ائفيح هفوع"هقول: "ليكن فيكم من األفكار  

أن هقول لل  مثال بولس الرسول: "أق اّ ز ال أقز    ّل  أبخالق ائفيح تفىّن ل فإذا ما لبس ا لفان ائفيح و 
 . 4بل  منا ائفيح اّ  يّف"

هم وال وئاذا كل توا  ألن الرئ هفوع توز كإلفانز أه  رجل ظهر لل  وج  البفيية. تو فرهد بيف األقم كل
 .5مثيل ل  يف  رهخ البررهة

دبية. وبقدر ما تتلّل  يف دلياق  ورة ائفيح أو ح األساس الوايد لكل مدهنة أقال تارق : "لقد أع   ائفي
 1ختتف ز تتقدم ائدهنة األدبية يف الرعوئ أو تتهخر".

 .2وقال جوت  الفيلفوب األئاين الرهد: "أن ائفيح تو ائثال للناس كلهم"
 ولكن تل هوسعنا أن حنقم يف اياتنا توا ائثل األلل   

 لنا من أن لفع   ىل  قيق .  بد  بل ال   لعمز
 . 3" ين ألييتكم قدوة اىت ألكم كما  نعم أق بكم تحنعون ألتم أه اا"

 .4"ألييكم و ية جدهدة أن يب بع كم بع اا وأن هكون ابكم بع كم لبعض كما أاببتكم أق"
 

 نا ويرد منا أن نسير في أثره:فالمسيح هو مثال
 

 .16: 1يوحنا،  1
 .14: 13رومية،  2
 .5: 2فيلي،  3
 .20: 2غالطية،  4
5 729.sus. t. II, p. èStrauss: Vie de J 
1 . 1908, pp. 1, 11, 78.editHaranch: Das Wesen des Christentums,  
2 p. 371. V., echerman, IIIGoeth: Entertiens avec Ee 
 .15: 13نا، يوح 3
 .34: 13يوحنا،  4
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 هو مثالنا في الصالة. 
 ي الطاعة. هو مثالنا ف

 هو مثالنا في احتمال اآلالم وفي استقبال الموت.
 هو مثال العمال، كان عاماًل.
 هو مثال الرسل، كان رسواًل. 

 هو مثال الكهنة، فهو الكاهن األعظم. 
 لشاقة وصليب الجلجلة.هو مثال التعبين والثقلين الحمل: حمل صليب الحياة ا

 ظفرًا من القبر.هو مثال المنتصرين الناجحين، فهو الناهض م
 ولكن ما هي الكماالت التي يجب ان يتحلى بها المثل األعلى ليكون حّقًا مثاًل أعلى؟

 ال بد للمثل األعلى من كماالت أربعة:
 كمال العقل،

 وكمال القلب،  
 وكمال اإلرادة،
 وكمال القداسة.

 
 ة بل كل تحور. هل هفوع يف شرح  توا الكماالل األربعة كلها  ىل ادّ  هفوق كل بفيولقد   

. أما لقل  فهو النور النق  الفاةهل ال ياا. ال ةل في  وال ظالمز وال تردد وال تناقاز وال ختميف وال تراجهل. 1
 . 1ن وليس ككتبتهم"بل عياا كامل شامل وثقة  مة بنفف  وقعارف  وبتعليم : "وكان هعلمهم كمن ل  سليا

م هوا.  ن الدليا مل   لوراا ولفوة وارتياااا ببفاةت  اليبيعية ريفتفمع  فيف ر  تعليم  ولكن  ال هبهر ز بل رة
تراتد ومل تفمهل معلمااز وال فيلفوفااز وال رسوالا واثقاا من لفف  كائفيحز سامياا يف تعليم  كائفيحز بفيياا يف كالم   

ألل  تو  نع . وهن ر بعيف تادئة اةة الحافية الد  مل ةابهل األلوتة. هعرب القلب البررا كما تو  كائفيح بتلك البف
ة و ىل اياة األمم والدول فيت د  لنها كما هت د  العامل لن لمل ز والقائم لل  قمة هاوهة لالية  ىل مقدرال البرره

األلدا هراا من اول . وهرن أورشليم وقد أااةم هبا  قد أااةم هبا جبل لما  الرومالية  اايوش  فيبك  لليها كهن  از 
لند قدمي  يف مرهد رائهل ل يم ،يف ا. هرن الرعوئ تثور لل  بع هاز والدليا تتالش ز والبررهة جتتمهل  وبدأل هتا ه

 النادرة.   لتفمهل اكم  النهائ  لليها  لفعادة أو  لرقاا  ىل األبد. فيحف ذلك بكالم  هل الرولة العميقة  ىل البفاةة 
 

وتو ا ورةتا اناقا ورهة. وال أيلف من القلوئ القورة  . أما القلبز قلب هفوعز فهو اليّيب الوا هعير الدلي2
النقاوة الفماوهةز وال هرمم  من النفوس العادهّة وتو هنبوع النبل والفراا والرربز وال هفت قر اهلمم ال عيفة وتو رفيهل 

ألّد ألدائ  أن هدلوا للي  هبفوة. لقد تا وا يف كل ش ا  ال يف القوا. لاش مهل اخليه ومل هفتي قلب  وةهارة هل   لقاوة 
 ايات .

 
 .22: 1مرقس،  1
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وتوا القلب ائثايل كم  نهل قلو ا شبيهةا ب . تو الوا أبدع قلوئ العوارن النقيةز وقلوئ الرتبان والراتبال ائالئكيةز 
 ياهتمز كالوا وبقوا شرفاا وبداا للبررهة.وقلوئ ائالهيف من ائفي ييف الوهن بنقاوة سدهتم وهباا ا

 
ا تلك القون اابارة الد ال هعرتهها وتن وال ععف وال تقلقل وال تلون. فه  دة يف هفوع تراال لن. و ذا ذكرق ا را3

هنادوا   أن  أرادوا  وهوم  الرعاليفز  هوم  ااماتد  وتتاب  أمام هاسة  االلتحارز  أمام  تادئة  تبق   الودهعة.  ملكاا القوهة  ب  
لل  الرراسة واألاقاد يف ألدائ . وت  الحامتة الكررة االيدة لليهم. وت  الحبور لل  النقائض وائيامهل يف تالميواز و 

والتهكم وتّ   أ الو ليبز  الرو  والقحبةز والفررهة والرتيمةز وائفامد  والليم والفياطز وأكليل  والبحاق  الويق  مام 
 قا االلتحار. الرؤوسز وهتقهة الترف  وكمل 

 قوهة تادئةز  افية رائعة مثل  رادة هفوع.فالبررهة مل ترلل يف  ر ها يفرادة جبارة ودهعةز  
مثرة  واشته   الكمااللز أ ل دترة  الكامل  النقااز  الفائم  اامالز  البه   األواد  ائثايلز  ا لفان  فيفوع تو اّقاا 

 لبقة الفرهدة الكاملة ائفن والبهاا.خرجم من جوع البررهة. بل تو الريالة الوايدة وال  
 
ليم ز وقداسة ألمال ز لراا القدوس الوا لندا تنته  كل لقاوة ز قداسة ايات ز وقداسة تع. و ذا ما أتملنا قداست 4

 وكل ةهارة وكل كمال للنفسز وكل  شراق الف يلةز  هلية وأدبية.
 

ما لدا مر    –د قدهفاا و لبياا وال رسوالا وال لوراا  من هفتييهل أن ه اتي  أو أن هقارب  يف قداست .  لك ال جت 
 ال وقد أخيه أما العل . أليس أن بولس الرسول ذات  هقول لن لفف  أل  أول اخليهةز وتو النار ائتقدة يفدة   –البتول  

 .1رسولية. أما هفوع ائفيح فإل  هت دن ألدااا وهقول: "من منكم هقدر أن هثبم للّ  خييمة"
 

كل ائدن والقرن اىت ختوم  ور دة ق اتا هفوع يف النا رةز وا ر العرس يف قاق االيلز وةاب يف  سنيف لده
تر  اجملدلية تقبل قدمي  ودموع الندامة وائب تفيض من لينيها ومن شعرتاز وجل  و يداز وجالس اخليهة وأكل معهمز و 

ي  وقام هعالقهم وهقبلهمز وريفم ذلك كل  استياع أن هت دن لل  البمر ياد  الفامرهةز ودافهل لن ال اليةز ودلا األوالد  ل 
أل ألدااا   ذلك  ال  وما  للّ  خييمة".  هثبم  أن  هقدر  منكم  "من  هلم:  القداسة    وهقول  بل  ةهرز  هنبوع كل  القدوسز 

 ائفتلدة ذاهتا.
قداست  أساساا للدقلة الد وتوا القداسة ألياتا مثاالا للدليا لتنف  لل  منواهلا. تل ذكر التارهخ هوماا رجالا جعل  

 الرجل. هبرر هبا  هفوع ائفيح تو وادا توا  
الكاملة  واألخالق  الف ائل  بمولة  ت   الكملن.  العملية  ا تابية  القداسة  ت   بل  سابيةز  ليفم  ائفيح  وقداسة 

تتناىف معهاز ولو كالم   الفماوهة واألرعية. فهو هاا ففي ة كل ف يلة ومة متهلقة فيها. فال ت اام ف يلة ف يلةز وال 

 
 .46: 8يوحنا،  1
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ئررق وكان . كان متقرفاا  وماا وكان ي ر الوالئم واأللراس. كان العفاب امن أعدادتا. كان هفوع ر يناا وكان انوقا 
 تالس اخليهة بل هفع  ورااتم ليرف  لفوسهم وأجفادتم. 

 ،لا البررهة.توا تو هفوع. توا تو ا ل . توا تو ا لفانز مثال البررهةز وبد البررهةز و 
ج  لمل  ااهودز  توايد  لمل  النفوس:  يف  لمل   تو  الكماالل وتوا  يف  األلل   ائثل  ألياا  لمل  القلوئز  وئ 

 الف ائل واألخالق. و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
- 21 - 

 

 االول   الباب 
 
 

 
 االدبية املسيحية الفضائل يف

 
 

 
 االول   الفصل

 الفطنة   فضيلة   يف
 

 :ثناحب  تناوليس
 .وقوامها  الفينة ف يلة ماتية  -أوال
 .هلاعااف  ارسة عرورة -يليا
 .وكماالا   منّوا ت هدتا أن  شههنا من الد الرسائل -يلثا

 
 االول   البحث

 وقوامها  الفطنة  فضيلة   ماهية 
 

  للااا   اةائياا  ظااروب  ،تلااف  يف  العقليااة  قااواق   ماال  اليبيعاااةز  فائقااة  مفااي يةز  أدبيااة  ف اايلة  تاا   الفينااة. بياهنالالالا:  1
  يفاهتناااا  لكولااا   هللا  متلياااد   االكااامل  تااادفنا  جاااالليف  ائفااانةز  ائيالاااب  مااان  فيااا   لريفاااب  ماااا  اىل  للو اااول  الوساااائل  أف ااال  اختياااار
 .الفامية القحون

  ائفاي ية  الفيناة  أن   كماا  االرعاية   وائياامهل   اخلبا   فيناة  الدليماةز  الدليوهاة اافاد  فيناة يفاد تا  ائفاي ية فالفينة
 .الواتية  وائحل ة  االقلية  فينة  البررهةز   ةاا الفينة  يفد  ت  اه ا
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  لكااا   واتوائهاااا  وملاااواهتا  وكملقئهاااا  ميامعهاااا  اىل  تو ااالها  الاااد  الوساااائل  لااان  قواتاااا  بكااال  تب ااا   اافاااد   فيناااة  فاااان   
 .1"   لداوة  اافد   فينة  الن .  وسالم اياة  الروح  وفينة مول اافد   فينة فان . "معا والناس  هللا  لدوة  فه .  تربعها

  فالحاالهل .  الفاماوهة  الفاهاة  لان  بارد  عا أر   خاد  تدفها  الن   ائفي يةز  الفينة  يفد  أه ا  ت   البررهة اا ة والفينة
  الرساام  أو  الراالر  والفنّاان   هفاتفّلها   كياف  جتارتا   ةارق  يف  هن ار  والتااجر  ياوقها   كياف   انالت  أماور يف هتبحار ماثال الفين

  هنراد   تااالا  مان  واااد   فكال.  وأبادتا  ومكاسبها  الرهرة  اىل  قرهت ولب  بفن   هحل  كيف  فكرت  ألمال يف هفع  ائوسيق  أو
  ففينااة.  الفااماوهة  الكااملن  الحاا ي ة  الفاهااة  اىل  هفياان  وال  وقااوةز  ذكاااا  ماان  أوتياا   مااا  بكاال  اليهااا  وهفااع   براارهةز  دمنيااة  هااةيفا

  يفااد  أو  متناساايف  يهاااال  هرماا   الناااس  ماان  االل اام  والفااواد.  ائفااي ية  الفينااة  يفااد  وتاا   اقاادةز  أرعااية  براارهة  فينااة  تاا   تاااالا
 .  2"لفف  وخفر  كل   العامل حبر   لو  االلفان   هنفهل  ماذا"  أن   الرئ قول  مدركيف

  الااد  الوسااائل  لاان  الب اا   يف  االوياال  تعاااليم  للاا   وتعتمااد   االرااانز  أبلااوار  تفااتند  الااد  فهاا   ائفااي ية   الفينااة  أمااا
  يف  ان   والوساائلز  ائيالاب  مان  وتفاتردم   الي   تحبو  ما  كل  يف  االخدة  يفاهتها  هللا  وجتعل  الريفائبز  من ترهدا ما اىل تو لها
  النااسز  ماهل   ومعاملتناا  و انالتناز  وجتارتناا  وألمالنا  وريفباتنا  ولواةفنا  أفكارق  دفة  هللا  حنو فتدهر. الدليا أمور يف أو الدهن أمور

  للاا   االهلاا   ائعلاام  خيااائ  عاالوجت  فتتبعاا ز  ائياااة  منهاااج  ماان  ائفاايح  الفاايد   رهاا   لمااا  االوياال  يف  وتب اا .  بيتنااا  يف  واياتنااا
  كيااف  الحااائيف  واالقم  القدهفاايف  اياااة  يف  تن اار    .  عااوئ   للاا   فتفااد  االااةز  ولكاال  هااوم  لكاال  العملاا   ائياااة  دسااتور  ااباال

  أن   وال  تعثاار  أن   ركاان  ال  وتكااوا.  هبااا  فتعماال  وارشاااداهتاز  الكنيفااة  تعاااليم  اىل  وتحااف   منااواهلم   للاا   فتنفاا   الاادلياز  اسااتعملوا
 .آخرتنا ويف  دلياق يف اليفنا  حالفال فيكون   االسرار وقبول الحالة استعمال اىل  تدفعنا  فه  ذلك قوفو . ت لّ 

 .اادم وتنفيو  قو ز وتقرهر ر يفز بتفكد:  ثالثة  أبمور  ائفي ية الفينة تقوم. قوامها: 2

.  اياتااا   يف  ائفااايح  اليمتعااا  تيبيااام  وكيفياااة  وةرقااا   أماااورا  يف  جااادقً   تفكااادا  بر اااالة  هفكااار  الفيااان  ائفاااي    فااللفاااان 
  ماا  اىل  وهتنبّا   سابقواز  مان  وأيفاالط  أخياا  يف  الفقوط  في ور.  الواتية  خملت   من    الفالفةز االجيال خملة من أوال فيفتفيد 
  قيااا ان   وماتالتااا   قّوتااا   فيااا ن   ائفاااتقبل  اىل  يقباااة  بعااايف  هن ااار    .  وهتاااورا   لدفالااا   وال لااال  الرااايل  مااان  اليااا   أه اااا  تاااو  استفااالم
  وأشافال   ألمالا   يف  خيتا   هقارر  ذلاك  ل   متّ   واذا  فة ن ر ائ  وأميال   الواتية  أتوائ   من  لنفف   ائيية  وأيخو    ز الثقةو  التواعهل 
 .ايات   أةوار و،تلف

  الحاائون   واالقم  القدهفاون   اساتردم   ماا  فااذكر  ماثالز  اليهاارة  ف يلة   ارسة  يف  الفينة  تفتعمل  أن  أردل ما فإذا
  وكيااف  تااا تهم  الااد  لااارئلتوا  هلاااز  اسااتهدفوا  الااد  االخيااار  ذكاار  فكاار   اىل  والااد   دلبقتهااا    ااارةل  ئفااظ  الوسااائل  شااىت  ماان

  لكا   لنففاك  ائيياة  فتهخاو   وااللفاانز  وائكاان   ال ماان   ظاروب  مان  بك  ييل  فيما  وال ر  هلا   هحمدوا مل ئاذا أو هلا  مدوا
 .ايف كل  يف  هبية لقية  فتبق  العدوانز من  و ميها ةهارتك  جوترة لل   افظ
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.  والحاالح  اخلاد  رجاال  مان  كاالوا  اذا  وأتلناا  وا دقااق  يناومعلم  رؤسااق  استراراتنا الر يف التفكد لل  وهفالدق
  ماان  لقتبفاها  أن   ماان  أنلاف  فااال  اجتمالياةز  ومكالااة  وقادرا  وثقافااة  ساًنا  دولنااا  تام  ماان  لادن  أاياااق  افانة  لحااي ة  وجادق  ورقاا

  وائرااااكل  عحااايةزائفت  العقاااد   اااال  يف  وختااادمنا  ائيااااةز  مواقاااف  ا  تفيااادق  ماااا  كثااادا  هناااافإ  وتواعاااهلز  بودالاااة  وقلاااوهبم  أفاااواتهم
 .القدس  الروح من ائرورة أن   لنا لن  هفهو وال. اخليدة

  واالبتهاال  الحاالة  فها   ألمالناا  مان  لمل  لل   لااْقد م  أن   قبل  تفكدقز  افن  يف  تعيننا  الد  الفعالة  الوسائل خد أما
  لكااا   اليهاااا  والتوسااال  اليااااترةز  أمااا   واىل  هفاااوع  اىل  الن ااار      والتع هاااة   ائكماااة  روح  والفهااامز  ائعرفاااة  حرو   القااادسز  الاااروح  اىل

  اكماة  خ الاة"  تا   أما   اليفام  االدلياة   الكلماة  تاو  الايس.  وألمالناا  اياتنا  يف  هللا  ومتليد   و الانا  خدق ب  ما اىل هلهماق
 .التفكد من  ةوهلة سالال بعد  ولو  الي  لحل  أن   للينا هعفر  عياا  لقولنا يف  لل ال تبع  كثدة  مرارا الحالة فان   1هللا 

  مااا  تقرهاار  أا   ااائبز  رأا  للاا   االلتماااد  دور  أييت  والحااالةز  وائرااورة  التهماال  للاا   ائاسااس  الر اايف  التفكااد  وبعااد 
  اىل  وقلوبناا  ل اارقأ  لرفاهل   بال  وميامعنااز  ولواةفناا  أتوائناا  اىل  االستفاالم  حناور  أن   لليناا  الفلال  مان لنلو ولك . لمل  هنبف 
  يف  الساايما  وجاالز  وال  تااردد  بااال  لملنااا  منهاااج  لقاارر  الناادة  الرااموس  تااوا  او عاا  وللاا   االخاادة   لواقبنااا  ولااوكر  ائفاايح  الفاايد 
  لفاهل   ماا"  "Quid hoc ad aeternitatem":وهقولاون   القدهفاون   هللا  رجال  هفعل  كان   تكوا.  اخليدة  وائواقف  الكبدة  االمور
ة  مان  كااالوا  أهنام  برها  وال   "لالبدهاة  تاوا   هقااودق  أهان  اىل:  ذواتناا  لفاائل  ماهلمثاا  وللا .  وفيناة  ومنيقاا  وثقافاة  لقااال  النااس  أئماّ
 .وشهواتنا  ذواتنا  خدمة  اىل  أم  هللا  أ ىل  ذا ز أو العمل توا

  الوساائل  أف ال  للا   تقرهارق  ويف  تفكادق  يف  التمادق  قاد   لكاون   اللنا  لااخوز  ال  عللنا  وان   ل لز  ال  توا فعلنا فاذا
 .ألففنا  أمام  وال  زالناس  أمام وال هللا  أمام  للينا  لوم  فال  معا   والبررهة  االهلية

  وبعاد   االراانز  باروح  ائرابهل   الر ايف  التفكاد  فبعاد   والتقرهارز  التفكاد  مثارة  وتاو  ائيلاوئز  تو الل   لتنفيو  أخدا للينا
  وال  تحااّلب  وال  لنااف  وال  هتااور  بااال  واكمااةز  وردالااة  بتااوادة  ولكاان  التنفيااوز  يف  لاارتدد  ال  أن   هلاا م  للعماالز  خيااة  للااة  االلتماااد

  الفاد  وللمحاالب  ائنت ارةز  الفاد  للمفاجاتل  لرعاة  تكاون   ماا  يفالباا  الد  البررهة  االمور  تفيد  يف  ائرولة  من  بد  ال الل . لناد
  بواساية  وذلاك  ازأمامنا  مفتوااا  التهاور  مان  النلااة  ةرهام  هبقا   ائرجاة  االساتثنائية  ال روب  توا  مثل  يف  اىت ولكن. ائعهودة
 .والثبال والحمل واالسترارة الحالة

  كاال  الناااس  أمااور  يف  تن اار  اينمااا  شرحااية  فهاا .  اليهااا  ترماا   الااد  الفاهااة  افااب  منولااة  ألااواع  فينااةال. أنواعهالالا:  3
  ولاةزوالد   وائقاةعاة  وائدهناة  العائلاة  ل اد  الحافدةز  أو  الكبادة  اامالال  مقدرال تدفها هكون  لندما اجتمالية وت  قفرداز

  رئ  وكال  خحو ايات ز  يف  مفاي    الفاان   كال  فعلا .  هرااهبها  وماا  ةوالتلارها  والثقافية  واخلدهة واالدبية الدهنية اامالال أو
  ماان  هقاا   الااوا  ائحااباح  فهاا   قيادتاا ز  ويف  اياتاا   يف  ائفااي ية  الفينااة  هفااتعمل  ان   رائساات   يف  رئاايس  وكاال  لائلتاا ز  يف  لائلااة
 . يماا اىل ائن درة  الدمار ةرهم  فه  واخلفة  والتهور  اليي   أما.  قو  ال  اليرهم يف  أبمان  وهقود ائعاثرز
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 الثاين  البحث
 الفطنة   فضيلة   ضرورة 

 
 

 ة.ة هلو اقاا من األمور ال رورهةز  ن يف اياتنا الفردهةز و ن يف اياتنا االجتمالي  ىل ف يلة الفينان افتقارق
  أذتالنااا فرتهنااا ،اااةر ائعا اا  لنبتعااد لنهااا وفوائااد الف ااائل لنقاادم  أمااا يف اياتنااا الفردهااة فااان الفينااة ائفااي ية تنااد

 لل   ارسها.
الدالياة  ليهاا ال هاتم لناا  ال  ذا لرفناا أساباهبا ومواقعهاا وأعارارتا    ئان اجتناهبا وااللتحار لل  التلاار أما ائعا   ف

 ها.ز فنفارع  ىل  تقائشرتا  وأدواَاتا. فليس كالفينة ترشدق  ىل مثل ذلكز فتند لقولنا وترهنا
ائتيلعااة  ىل آفاااق اياتناااز    لااي  ااااارئ. فهاا  العاايف الفاااترةز والرقيبااةوأمااا الف ااائل فالفينااة تاا  قثابااة القائااد لل

فرتن وترهنا خد الفبيل  وتكوا تفّهل ائحالب فندراا لنا وةههتا  وترفهل أمامنا الفتار لن  ال الف اائل ومنافعهاا فتقادم  
تن ار فيماا ههادد ف ايلة ا راان مان األخياار    فال قوام لف يلة من الف ائل ا هلية واألدبية  ال هبا. فه  الد لل   ارستها.

رئ منها  وت  الد تفهر لل  افظ التوادن ما بيف ما يم لنا من الثقة    وما هتوجب لليناا مان  فت ملنا لل  درئها واهل
وتا  الاد     يف اليرهم الوسل ما بايف اليماهل برهتا   تعااىل والياهس مان خال انا اخلوب من أاكام   الرتيبة  وت  الد تقودق

فتقااف اااائالا دون ا فااراط والتفاارهل يف كاال مناساابة ماان منفاابال  بنااوع أخااا تاان م فينااا ألمااال ف اايلة اابااة وأفعااال الرهااة  
 اياتنا.

كههناااا يف خاااالب ماااهل بع اااها: ل اااد  ولراااعر  ألكثااار ب ااارورهتا يف القياااام أبلماااال بعاااض الف اااائل الاااد تااارتاان لناااا  
مااهل  ااون    ةز ومباشاارة التقرااف مااهل واجااب افااظ الحاا ةز وائاارواة يف خاادمتنا للقرهاابالعاادل مااهل الرهااةز والقااوة مااهل الودالاا

لفاااب قلوبنااا وأجفااامناز وتعاااة  ألمااال ائياااة الداخليااة الروايااة مااهل االهنمااا  برااىت األشاافال اخلارجيااة. فالفينااة تاا  الااد  
  اا.  يف ألمال توا الف ائل فال تعار، بع ها بع ااز وال تراام بع ها بعتن م التوفيم ب

فالفينااة تاب أن هكااون هلااا ائقااام الرفيااهل األول. فها  رئيفااة الف ااائل وف اايلة الرؤساااا:    اياتنااا االجتماليااةوأماا يف  
 .1"ان كثرة ائكماا خالص العاملز وائلك الفين ثبال الرعب"  

اباا  سااليمان  ز وخاادا يف ان هيلااب ماان ائواتااب مااا هرهاادز أج2ان يف جبعااون يف ائلااموئااا جتلاا  الاارئ للملااك سااليم
رج وأدخاال. ولباااد   وقااال: "أههااا الاارئ اهلاا  ألاام ملكاامَ   لبااد  مكااان داود أيبز وأق يفااالم  اافد الفاان ال ألاارب ان أخااا

ْب لباد  قلبااا فَ  ه مااا لاي كم بايف شاعبك وريا  بايف  فيما بيف شعبك الوا اخرتت  شعب  ل يم ال يح  وال هاعد لكثرتا  . فهاَ
اا كثاادةز وال سااهلم  ياا  الاارئ... فقااال لاا  هللا قااا: ألااك سااهلم تااوا األماار ومل تفااهل أقماااخلااد والراار.. ف فاان الكااالم يف ل

لنففك الف ز ومل تيلب لفوس ألدائكز بل سهلم لنففك متي اا لتفق  ائكمز فهاالوا قد فعلام حبفاب كالماك. تاَالاوا  
لفاىن واجملادز ااىت ال هكاون رجال مثلاك يف ائلاو   كال  ك قلباا اكيماا َفه ماا... وأه ااا ماا مل تفال  قاد أليتااك  قاز اقد ألييتا 
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ة ت  بلبة اخلادال كلهاا. تا  للارئيس محابااا  وعاياؤا وبلاس ورئيفا  ف اائل  . "ائكماة خاد مان القاوة  أقمك". فائكم
 .3وائكيم أف ل من اابار"

.   وقد قيل: الرأ  اا قبل شلالة الرلعان 
يف خدماتااا  الرواياااة وال منياااة. فهااا  الاااد تاااوا   ليااا  يف مواقفااا     تنرفيقاااة الكااااوف ااايلة الفيناااة تااا  للااا  األخاااا  

اخليابية الكنيفة ما تق   اجملاترة ب ز وما ال يفن ذكراز وما ال هنبف   ال التلميح  لي . وتا  مي الا  يف تعاليما  و رشاادات   
كاال اركاتاا ز ويف كاال كلمااة ماان    وللنفاااا وللرجااالز ولكاال فمااة  ماان الناااس. وتاا  الااد تااب ان تاات كم يف  للكبااار وللحاافارز

تفاارئ  ىل األذتااان وال ظاال  الرااك يف ساادت   وساارهرت   وتاا  الااد جتلااس معاا  يف مناامل  كلماتاا   لاادن دقرتاا  للرليااةز لكاا  ال ه
كااهئ ليااوبز ومعلاام لاااملز وةبيااب ااااذق. وتاا  الااد  االلاارتاب فرتشاادا  ىل أف اال مااا هكااون ماان افاان القيااام بواجباتاا   

األوىلز واألكاليلز فرتشادا  ىل افان    دهع  األسرار لل  ائامنيفز والقيام حبفالل العمادالز وائناواللتكون لوقا ل  يف تو 
ال هاااورز  التوفيااام ماااا بااايف القاااواليف الكنيفاااة ائفروعاااة وبااايف ميالاااب بعاااض النااااسز وتيااارفهم أايااااقا يف ريفباااائبهم مااان ااااب  

 والعلرفة الباةلةز وائيامهل ائتفرّتة ال اترة.
رة األوقااابز وفاار، الرسااوم الكنفاايةز وجباهااة األمااوال لتفوهااة األلمااال اخلدهااة. كاال ذلااك هل ماا   ل يف  داوتكااوا أا 

  فيناااة ودراهاااة وتفكاااد مرولاااة ور اااالةز لكااا  ال تتفااارئ الراااكو   ىل أذتاااان النااااس  فيبقااا  الكااااتن بعياااداا لااان الرااابهالز
 وبولك رلد هللا.
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 ثالبحث الثال
 د بفضيلة الفطنة منواً وكماالً الوسائل اليت من شأهنا ان تزي 

 
الوسائل األوىل والكملن الد من شاههنا ان ت هاد ف ايلة الفيناة مناواا وكمااالا تا  الحاالة. وهباا تتفاون الف اائل كلهاا  

 ن أيب األلوار.وت تو وت تر. لن كل ليية  ائة وكل موتبة كاملة تن در من لد 
مان ألمالنااز    تا  ار انا للا  ان ال لقحاد  ال وجا  هللا يف كال لمالوالوسيلة الثالية الد هبا تتقدم الفيناة وترتقا   

وان هكون اكمناا يف تاوا األلماالز يف افانها وساوئهاز وخدتاا وشارتاز للا  عاوا تاوا الناور الكبادز لاور ةلبناا وجاَ  هللا  
ل  فلايكن الكال  سام  ا هو   با  باولس الرساول  ذ هقاول: "ومهماا أخاومت فيا  مان قاول  أو فعايف ،تلف أمور اياتنا. وتوا م

. وتو ما هرشد  لي  أه اا القدهس ايفناةيوس يف رأس العمليال الرواياة الاد تفار د  1الرئ هفوع ائفيح شاكرهن ب    اءئ"
 يف ةرهقة وععها.

مال ركنناا ان لعتماد للا  آهاة مان آقل ائكماة الاد جعلهاا  ولك  هفهل للينا أه اا وعهل تاوا التعلايم موعاهل الع
 سبيلهم. ل د توا اءقل:  هفيف لملاساا هلم هفرتشدون هبا يف بدا كل لمل  من ألماهلم فتندبعض القد 

 2ماذا هنفهل ا لفان لو ربح العامل كل  وخفر لفف 
 Quid hoc ad aeternitatemما لفهل توا لةبدهة. 

 ق ليس شيماا.كل ما تو ليس أبد 
  هل لليناااا ائكااام يف أماااور ائيااااة مهماااا تقلبااام وتعاااددلفاااإذا ماااا ترااابعنا مااان تاااوا ائبااااد؛ األساساااية الكاااملن سااا

 وتنولمز وهكون اكمنا فيها بفينة وافن دراهة.
 
 كيف هفوون ف يلة الفينةز وكيف هحعدون هبا سّلم الكمال.  ن ر اءن يف كل فمة  من ائامنيفلف

نقااائا الااد تعياابا ف اايلة  ماان ائياااة الروايااة للياا  ان تاتااد لكاا  هت اارر ماان ال  الدرجااة األوىلفماان كااان ماانهم يف  
 لرأا و وابية ائكم يف أمور ائياة.الفينةز وتعيق  يف سالمة ا

. وال هااتم لا  ذلااك  1فعلياة ان هقااوم "فينااة اافاد" الااد  مناا تفااع  وراا شاهوة اافادز وشااهوة العايفز وفراار ائيااة"
الد ذكرقتاز ومررداا يف ذتنا  قاول الرساول: "ان    مال ألواع األماتة والتقرفز متفل اا  ئباد؛ ائفي ية األساسية ال  ستع

 .2مول وفينة الروح ت  اياة وسالم"فينة اافد ت  
ا  وللياا  ان يااااذر الياارق ائلتوهاااةز وائيااال اخلدالااةز والفياساااة الكاذبااة الاااد ه ااان الكثاادون يف ةيراااهم أهنااا خاااد مااا

كاان  هعتمادون لليا  للنلاااح يف مقا ادتم. فينفااون ان الكاوئ  قااول لناد هللا  والناااسز وان لاقبتا  الاادمارز وان الفاهاة ال را
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فااان سااارهرت  يفااان هللا لالليتااا . أال هقاااول لناااا ا ويااال: "كولاااوا اكمااااا كائياااال  ان اشااافهل   ن يا لواساااية وتملرتااااز وان ماااَ
 .3وودلاا كائمام"

 وهة يف معامالت  مهل قرهب  .يق  ان هكون شهماا شرهفاا يف أقوال  وأفعال   وان هكون سليم اليفعل  ائفي   ائق
والفينة تق    ن ال لفتفلم ألوتامنا وأميالنا وأتوائنا. فاألوتام ت  ألداا الفينة ومن ائوالهل الكاملن الاد  اول  

ر ومعهاا ارهاة  دون تقدمنا يف الكمال ائفي  . ألهنا تتفاقل لل  لقولنااز وت ايّ  م اخلنااق للا   رادتنااز فنفقاد ارهاة التفكاّ
 العمل.

م العقاااالز وتبعاااا  فينااااا روح الكااااملقا والعلاااابز فتبعاااادتا لاااان حملااااة  كااااو  ولك األتااااوااز فهاااا  أماااارا، لففااااية تا لاااا 
و وراا ظهاارق  الحاوائز وجتعلناا ليتا  يف ال االلز ولنادفهل وراا ائلاوال األرعاية وائياامهل البرارهةز فننفا  يفاهتناا الفاامية ولنبا

 .4و ية الرئ: "اةلبوا أوالا ملكول هللا وبرا"
فاي   الاوا بادأ هفاد يف ةرهام الكماال ان هت اشا  اخلفاة والتفارع والتهاور يف أقوالا  وأفعالا   وان هتعاو د  ائ ولل 

 بعاد ان هتثبام مان  التهمل والتفكد قبل العمل  وان ه ن أسابائ لملا  ولتائلا  قيا ان ا راانز فاال هقادم للا  أمار خياد  ال
لياا  األماار  ة القحااون الفااامية الااد ألجلهااا خلفاا ا هللا تعاااىل. و ذا مااا أشااكل ل ااالايت  ز وماان موافقتاا  ئباااد؛ ا وياال وللفاهاا

 فليفرتشد برأا مرشد اكيم فين. وتكوا هعتاد ان هفلك دائماا حبفب ائباد؛ ائفي ية الفماوهة.
رااورةز  دماة  قرة ةارهقهم يف ألمااهلم. فيفاتعملون الحاالة والتفكاد وائومان النااس مان هتراوون  ياهل الوساائل الال

عمااال بااادال  اخلااااوب أو الااارتدد أو الوساااواس. فالفينااااة  وت هااار هلااام  ااااوابية لملهااام. ولكااانهم لنااااد التنفياااو يلماااون لاااان ال
 ئ   و رشادات .ائفي ية تق    ذ ذا   ن هلتل  مثل تاالا  ىل مرشد لاقل هدفعهم  ىل العملز فيفدون افب لحا

مناا  فاعاا م الف ااائل هلاام لااادال    الدرجااة الثاليااةن و االوا  ىل  أمااا ائامنااون ائتقاادمون يف الكمااال ائفااي   والااوه
 مفت بةز فههنم رارسون ألمال ف يلة الفينة لل  ألواع ثالثة.

ا فعلا  الارئ هفاوع يف اياتا  اخلفياة وا ا قالا  ولما  لعلنياة فيتروولا  قالادة هلام يف  هب ثون أوالا كل هوم يف ا ويل لما 
  مان  اا وكماال وف ايلة  توا ائعلم ا هل  وائررتع الفماوا هارتاَان هلام بكال ماا يف اياتاألماهلم ودستوراا يف اياهتم. ألن 

ولاةفااةز وللاا  األخااا ماان فينااة سااامية هاوهااة. وتتللاا  هلاام ف ااائل  بكاال هبائهااا و شااراقها: تواعااع  العلياابز وةالتاا   
ارز ورهتااا  ماااهل ائرعااا  واخلياااهةز و اااملا ماااهل  فقااارا ائااادت ز يف أقم اداثتااا      يف أقم ظهاااورا: انالااا  ماااهل الحااافالكاملاااةز و 

ميااالز وشااالالت  أماااام لفااااق وكاااملقا بعاااض الرؤسااااا مااان الفرلفاااييف ومعلمااا  النااااموسز وتنادلااا  يف  قليلااا  الفهااام ومنكااارا اا
بقاوا    م منا ز ول ارتم  ىل لواةفا   وجتاراز ولبال مقا اداز ورفعاة أميالا  زمعاشرت  لرسل  البفيااز الفاد ائثقفايف الاوهن ريفام قارهب

 فهل أ ل من توا الدروسز وتل أوقهل منها يف النفوس. فدا النفوس مادهيف مفتفلميف ئيامعهم ال منية ائقدة. 
واييفز وأبمثااال رجااال    هروعاون ذواهتاام للا  الر ااابة ولااادة التهمال والتفكاادز وللا  االسرتشاااد ملراا ائعلماايف الار 

ة   م  ويتاااااةون لليااااوار؛. ائفاجمااااة  وهتبحاااارون يف أمااااورتم بتااااوادة وروهااااهللا القدهفاااايف. وهعملااااون للاااا   كفااااائ روح ائاااا  
 وهللهون لل  األكثر  ىل الحالة يف بدا كل تفكدز ولند كل تنفيو. فتتم هلم توا الف يلة الرئيفية األوىل.
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ة الفااامية  عقااوئ يف ف اايلة الفينااة دسااتوراا هلاام يف  ارسااتهم ألمااال تااوا الف اايلوأخااداا هترااوون مااا قالاا  القاادهس ه
 : "تل فيكم ذو اكمة ودراهة فليبد  ألمال  من افن تحرف   بودالة ائكمة".1الرئيفية. قال القدهس هعقوئ يف رسالت   

   هتكلم لن الفينة الكاذبة فيقول: 
كم فال تفترروا وال تكاوبوا للا  ائام. ليفام تاوا ائكماة قدلاة مان  "فهما ان كنتم ذوا يفدة مرة ومنادلة يف قلوب

 فوق بل ت  أرعية ايوالية شييالية".
 

 أما الفينة ائقيقية فيقول لنها:  
"أماا ائكمااة الااد مان فااوق فههنااا أوالا لفيفاة. "ألن العفاااب تاارد ا لفاان لاان األتااواا والراهوال فت اا ا لاا  ألااوار  

 .1لقلوئ فههنم هعاهنون هللا"الفماا: "ةوىب لاللقياا ا
وهللا تااو الاا  سااالم ولاايس ترااوه     ائل ئفاان التهماال والتفكااد الااداخل زوتاا  "مفااائة": فالفااالم تااو خااد الوساا

 واعيرائ. وت  "اليمة سهلة االلقياد  لوَاة رهة وألماالا  ائة ال تدهن وال ترااا".
فاااهل التاااام لااان ائااات  وائياااامهلز و اااارل الف اااائل فااايهم  الاااوهن و ااالوا  ىل درجاااة الرت   الكااااملون مااان ائفاااي ييفأماااا  

ز بفعاال "موت  ملكااال مفااتقرة بااة ائرااورة الحااائة" الااد رن هااا الااروح  يبتااةز فااههنم رارسااون ف اايلة الفينااة بنااوع  كاماال سااام 
 القدس للنفوس ائكتملة يف الف يلة.

أو تركا  مان األماورز السايما الحاعبة واخلياادةز    تا  الاد جتعلناا حنكام فيماا هنبفاا  لناا لملا   فموتباة ائراورة الحاائة
 وهقودق بيدلااا.حدة لّدة  ادقة كان  ا هلام ا هل  هوا   لينا ةرهقة لملنا وذلك بنوع سرههل وب

ان الااروح القاادس كثااداا مااا هااتكلم يف داخاال ائااامنيف الااوهن تعااودوا ان هنحااتوا  ىل كالماا   و هلاماتاا  ز وههاادههم  ىل مااا  
السايما  ذا ماا تعقادل األماور واستعحا  للا   قولوا أو هفعلوا أو يكموا في  يف ،تلف مواقاف ايااهتم ووظائفا ز  تب ان ه

 :2ا جاا يف سفر ائكمة يف توا ائعىنالناس الها. وما أبدع م
"اينمااو متنياام فهوتياام الفينااةز ودلااول ف اال  للاا   روح ائكمااة. فف االتها للاا  الحااوااة والعاارو،ز ومل أافااب  

الااوتب إبدائهااا قلياال ماان الرماالز والف ااة لناادتا  فااب    لفااىن شاايماا  لقياااس  ليهاااز ومل الاادل هبااا ائلاار الكاار . الن  يااهل ا
هااا فااوق العافيااة واامااال واختااوهتا يل لااوراا ألن عااوَاتا ال هفاارئ. فهوتياام معهااا كاال  اانف  ماان اخلااد وللاام ماان  ةيناااا. وأاببت

حااا .. ألهناااا عاااياا الناااو  يف النفاااوس    ر األديل ومااارآة لمااال هللا النقياااة و اااورة جاللااا ... ويف كااال جيااال  ااالّ هااادهها يفاااىن ال يا
 القدهفة فتنر  أاباا   وألبياا".
فأمل هقل الرئ هفوع لرسال    : "فاإذا أسالموكم فاال هتتماوا كياف أو قااذا تتكلماونز فاهلكم ساتاعيون يف تلاك  ائ   يوا ا 

 .3يف لكن روح أبيكم تو ائتكلم فيكم"ألتم ائتكلم  لفتم الفالة ما تتكلمون ب . أللكم
الكثادهن مان القدهفايف. أو هلام القادهس بيارس. ألن تاوا  دق  لفعل يف ايااة الرسال و ولقد رأهنا توا الولد قد  

ل أمااا حمفاال اليهااود الع اايم. وئااا   الحااياد ائفااكيفز بااد ان ااال  للياا  الااروح القاادس ومااةا ماان مواتباا ز وقااف خييباااا بااال َوجااَ
 

 . 17 -13: 3يعقوب  1
 .8: 5متى  1
 . 27و 26و 11 -7: 7حكمة   2
 . 20و 19: 10متى  3



  
- 29 - 

ق ل راااة: "ان هللا أاااام مااان النااااس  ن  ددولااا  ان تاااو لااااد  ىل التبراااد  سااام هفاااوعز أجااااهبم لفاااورا بثباااال و اااد هعهااام هته
 .1هياع"

وان ساَدَ القدهفاايف هلاا  مااةن أبمثااال كهااوا. وتاا  تعااد ماان اخلااوارقز ألن محاادرتا تااو الااروح القاادسز هكاااف  هبااا  
 ومنفعتهم اباً و كراماا   ل وجل.أ فياَاا ورّكنهم من افن تفيد أمورتمز ومن خدمة الناس 

و رشاااد ألااوب الرتبااان الااوهن كااالوا أيتولاا  ةااالبيف  رشاااداز  ن ملهماااا ماان هللا يف  دارة  فالقاادهس اليوليااوس الكبااد كااا
ورايفباايف يف اياااة النفااك  اام هاادا. فكااان هفااّهل هلاام محااالبهمز وه هاال أااا اهنمز وهقاارأ يف قلااوهبم ،اااوفهم وأفكااارتم ويلاال  

لعلوم البررهةز بحادة يف األماور اخليادةز  ىل ااد  اكلهم. والقدهفة كاترهنا الفيالية كالم ريفم اداثة سنها وجهلها لهلم مر
الكرادلااة واألمااراا والع ماااا واالساااقفة ورؤساااا األدقر كااالوا هيلبااون رأههااا يف مع ااالل األمااور وهفرتشاادون  ان البااا وال و 

ية يف القارن الراباهل  لد لاشم فيهااز أقم ائاروئ والفاا واالعايرا ل الدهنياة والفياسابقوهلا يف شدائد تلك األقم العحيبة ا
 لرر.

وماان هنكااار للااا  جاااادار  ل رتاااا الفاااماوا يف لملهاااا األرعااا . ااااىت ان تاااوا االبناااة القروهاااة البفااايية الاااد ق ااام  
 ائاادارس العليااا العفااكرهة. وئااا كااالوا  اااداثتها يف رلاهااة األيفنااام  ااارل ت ااهل رساام ائواقااهل ائربيااة كااهمهر القااواد ائراارجيف يف

 يها كالم جتيبهم ي م وثبال: لكم مرورتكم ويل مروريت.أاياقا هنكرون لليها خي
ولقد بقيم اياة الكاتن القدهس هوانا فياين خورا أرس بفرلفاز معل ة من ائعل ال ا هلياة. فاان تاوا الكااتن  

أعاا      كيااة ئاا ا كااان تاادا ماان ائرااقة والحااعوبة يف افااظ العلااوم الالتوتيااةزالبااارز بعااد ان كاااد هاياارد ماان ائدرسااة االكلده
وب من كل ةبقاال العراب ائثقاف يف دمالا . فلام هباَم أساقف وال  بقداست  لوراا ساةعاا يف آفاق فرلفاز ومرشداا محيباا لةل

مااان فهمااا   وساااداد رأهااا ز و اااوابية    أماااد وال كااااتن وال رئااايس وال يفااا  وال فقاااد  ال ذتاااب  ليااا  وةلاااب  رشااااداز ولااااد مبهاااو ا 
 لحائ   .

دس يف أذتان ،تاره   وأ فيائ   وهبا هتمم ف يلة الفيناةز تبعا  الناور  الد هفي ها الروح الق فموتبة ائرورة الحائة
 يف أتاهنمز وترسل ال ياا يف بحائرتمز فدون الرأا الفدهد يف أمورتم وأمور يفدتم.

ئااّا أييت      امياهل ائاامنيف للاا  ،تلاف ااااالهتمز وظاروب وظاائفهمز وللاا  األخاافهاا  أماا عارورة ائرااورة الحائااة
وجياا  ائياااة مااثالا ريناااا أو مشاااالا: تاال لفاالك ةرهاام البتوليااة أم  للاايهم يف اياااهتم ماان مواقااف  ااعبة وسااالال خياادة. ل ااد ت

يف ائهاان ائاارة أم يف الوظااائف ائكومااة      الاا واج  تاال  تااار الفاالك العفااكرا أم الفاالك ائدليااا يف التلااارة أم يف الحاانالةز
ق الفيناةز ال باد لا  مان  االل الد ال تقاهل  ام احار. فهاوا كلا  ال باد لا  مان فيناة كاملنز وفاو .. وقس لل  ذلك من ائ

ا  موتبااة ائرااورة الحااائة لكاا  ال ل اال يف اختيااارقز وال لعااّر، آخرتنااا واباادهتنا. ألن مااداركنا عااعيفةز واكمتنااا قليلااةز ومهتناا
 1بييمةز وال ت ال لرعة لفقدان ةرهم الرشاد.

 
 .29: 5اعمال  1
1 "sed quid humana ratio non polest comprehenders singularia contingentia quae occurrcre possunt, fit, cuod'cogitations 

mortalium sint timidae et incerlae providentiae' (sap.1x,14)Et ideo indigent homo in inqisitione consilii dirigi a Deo qui 

omnia. 
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عقاال ائفااتند قوتبااة ائرااورة الحااائة تكااون لدهاا  قااوة التميياا  الحاا يح فيمااا  بااة الااروايف: ان الولقااد قااال أاااد الكت
تاااب لليااا  ان هعتمااادا مااان األماااورز وهااارن ةرهقااا  بوعاااوح وجاااالاز وهفاااد فيااا  بثباااال وةمهليناااةز وال  ااااب ماااا هعرتعااا  مااان  

 .2ب وائتالبز وهعرب مىت ييف الوقم ائناسب للعمل وللنلاحائحال
اارمناا تاوا ائوتباة الفاامية "فات لم أفكاارقز وتعما  بحاائرقز ول ال الفابيل يف ساعينا وراا ريفائبنااز ولتهاور   ذا أما 

 .3يف مقا دقز ولفتفلم للرفة يف أقوالناز ووادب يف أفعالنا"
م كبااادةز  الحاااائة ت هااار للااا  األكثااار يف ايااااة الرؤسااااا والكهناااة. ألن واجبااااهت  وائاجاااة الكاااملن  ىل موتباااة ائراااورة

ز وان يف  دارة وتقااادهس لفاااوس مرؤوساااهم وائاااامنيف ائوكاااوليف  ىل  ومفااااولياهتم كثااادة ودقيقاااةز ان يف  دارة لفوساااهم وتقدساااها
 لناهتهم.

ة الداخلية وائياة ااهادهاة اخلارجياةز وماا  فما أشد ما هعرت، الكاتن من ائحالب يف التوفيم ما بيف ائياة الرواي
والنقاااوةز ومااا باايف اكمااة ائيا ال وودالااة ائمااام. لعاام ان ألااوار الااروح    بالنفااوس واااف ااة للا  العفااا  بايف التفاااين يف خدمااة

 القدس هل  من أجّل الوسائل عرورة يف اياة الكهنة.
هايلاب مانهم مان الفاهر للا  مرؤوسايهمز ومان اساتعمال    وت  ال تقل أمهية وعارورة أه ااا يف ايااة الرؤساااز وفيماا

ئفهمز ومااان ائااارص للااا  ان هكاااون    دارهتااام هلااامز ومااان هلهااام للااا  افااان  متاااام فرائ اااهم وواجبااااهتم ووظااااالرااادة واللااايف يف
  متامهم لتلك الواجبال بدقة ولراط وفرح وارتياحز ولكن من يفد ان هفقدتم ثقتهم هبم وابهم هلم.

وتتيلاب ماانهم فيناة فائقااةز    أااوج الناااس  ىل ألاوار ائراورة الحااائة. ألن مهماتهم  ااعبة دقيقاةز  أماا ائرشادون فهاام
وا ماااا يف التوجياا ز وثبااا ا يف ائكاام. فااان اخااتالب األاااوال النففاايةز واليباااع  واكمااة لاادةز وسااداد رأاز ولووبااة مقااالز  

ثار تنولااا وأقاون أثاراا قاا ال ااد لا  مان اخاتالب الوجاوا  البررهةز واألوعاع ائفلكيةز والدلوال اخلحو اية الرواياةز هلا  أك
 بيف األقم.واألجفام  
 

 
 ويف تفوهتها وامنائها. كيفية ائحول لل  موتبة ائرورة الحائةيف فنن ر اءن 

ال هفااهو لاان  لنااا ان موتبااة ائرااورة الحااائة تاا  باليااةز هف اايها الااروح القاادس كيااف هرااااز وأهاان هراااا.  ال ألاا   
ال  ىل توا الاروح ائعا ا الحااحل. وتاوا ماا لودتناا  قا  بتهواال  أوالا  لحالة ائتواععةكننا ان لعلل النفس  ئحول لليهاز  ر

 كنيفتنا الررقية  ذ تفر، لليما ان لبدأ دائماا  لواتنا اليقفية هبوا االبتهال البدههل:
وائاال  الكالز كنا  الحاائال ورداق ائيااةز تلّام    "أهها ائلك الفاماوا ائعا از روح ائامز ائاعار يف كال مكاانز

 رق من كل دلسز وخّلا أهها الحاحل لفوسنا".واسكن فينا وةه
الد تنيلناا لعماة تاوا ائوتباة الفاامية فها  التواعاهل والتاولل. فنقاّر أماام هللا ب اعفنا وبقلاة  دراكناا   أما اليرهقة الثالية

وا مان ألمااق  يف خدمت   وةلب مرعات ز معتمدهن للا  ألاوارا و هلاماتا ز وهنتاف حنا  وبقحر بحدتناز ولتقدم  لي  بثقة رايفبيف

 
2 , aeII acomprehendit, quod fit per donum consilii, per quod homo dirgitur quasi consilio a Deo accepto.'(A.Thomasm II

q.52.1. ad 1). 

 
3 us, 1ere P,. ch. IV.Jure: Le liver des El tS 
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ز فيفمهل لحاراخنا وال  يبناا  ولراعر ب ايائ  القادوس هفمار أذتالناا  وتنفارج  1قلوبنا: "ق رئ لرف  ةرقكز وسبلك للم "
 األدمال أمامنا.
رز مفاتمرة االلتبااا لحاول الاروح القادس ائاتكلم يف   هنبف  للنفوس ائتقدماة يف الكماال ان تكاون دائماة الفاهأخداا 

خدتااا وفالاهااا. ولقااد قااال الكاتااب   ااوت  العااوئ هاارّن دائماااا يف ألماقهااا وهرشاادتا  ىل مااا باا  مرعااات  و   دواخلهاااز فتفاامهل 
هل  (. وقاال يف موعاLes contemplatifsالراهد دولاودو كاورتيس: ان أف ال ائرشادهن تام أ ا ائ ائيااة الرواياة العقلياة )

ياانهم ماان كااالوا أ اا ائ رأا ساادهد كاماالز ولباقااة  آخاار: "ان الناااس الااوهن لاارفتهم لاان كثاابز وتاام كثاادونز مل أ ااادب  ب
األمااورز وأتليااة تفااوق اااد التحااّور يف ااال ائع ااالل الحااعبةز  ال أولمااك الااوهن كااالوا قااد تفريفااوا   ااادقة يف افاان تفاايد  

 .2لل ياة العقليةز بعيدهن لن عوعاا العامل"
أه ااا. ألن مثال تااالا النااس  لقول مبا  لايس للا  االختباار الررحا  ف فابز بال للا  ائنيام الحا يح  وتوا ا

القدس بحائرتم ب يائهاز وتكون لفوسهم بردة لن ايام الادليا وميامعهااز فادون ماا  الروايف العقلييفز تفمر أشعة الروح 
ز  3قدهفاة ترها ق الكاملن االفيلياة الاد كتبتهاا  اادن بناهتااال هراا يفدتم من اكماة ساامية ومراورة  اائة. ومان هقارأ سادة ال

ر ائماوا الثالا  لوفاهتااز هت قام ياوار تاوا القدهفاةز ذال ائيااة العقلياة الفااميةز كاالوا هفل اون كلماا سااروا  ة التاوكاقناسب
 افب لحائ هاز وكالوا هعثرون كلما اادوا لن  رشاداهتا.

 
 

 
ي  حادث اترخي 

 ان امللك سليم 
 
لا اااراز مااان ملاااو  محااار وفاااارس.  ان ائلاااك داود قاااد ةعااان يف الفااانز وكاااان قاااد فااااق قلااادا ول متااا  كااال مااان  كااا

وادا النيال والفارال. وكاان قاد ملاك للا   سارائيل أربعايف سانة. فلماا رأن ان أجلا   وكالم أةراب  لكت  ترتام   ىل اادود  
 ليا  متابعاة ماا بادأ با   مان األلماال الع يماةز وأو ااا    قد دق أجلس ابن  سليمان لل  لرش   ومف   ملكاا بدالا لنا ز ووكال

 تيكل الرئ.
فلما ملك سليمان كان ابن سبهل لررة سنة. فكان العابا ثقايالا للا  كاتلا . وماا لبا  أن أخاو ببنااا تيكال الارئ. فلااا  

قيماام األلياااد الكااملنز  تاايكالا باادهعاا فاااق هبندساات   و الاا   ودخرفاا   كاال مااا ساابم ماان أمثالاا  يف ائمالااك األخاارن قاةبااة. وأ
 1يا. "وكان الرئ أهل  مع  ول م  جداا"وذحبم الوب الو ئحز وهبر اسم سليمان الدل

 

 
 . 4 :24مزمور 1
2 Essai sur le Catholicisme,p.200 
3 Histoire de ste,Therese. 
 .7: 1أخبار  2 1
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"ويف جبعون جتل  الرئ لفليمان يف ائلم ليالا وقال هللا: اةلب ماا أليياك. فقاال ساليمان قاد  انعم  ىل لباد   
قلب معاكز واف ام لا  تلاك الرهاة الع يماة وردقتا  ابنااا  داود أيب رهة ل يمة حبفب سلوك  بيف هدهك حبم وبّر واستقامة  

د أيب وأق يفاالم  افد الفان ال ألارب  ش   كما تو اليوم. واءن أهها الرئ اهل   لاك ملكام لباد  مكاان داو تلس لل  لر 
حاا  وال هاعااد لكثرتاا  . فهااب لبااد  قلباااا فه   ماااا  ان أخاارج وأدخاال. ولبااد  فيمااا باايف شااعبك الااوا اخرتتاا  شااعب ل اايم ال يا

 كم بيف شعبك توا الكثد.لي كم بيف شعبك وري  بيف اخلد والرر. ألل  من هقدر ان ي
"ف فن الكالم يف لي  الرئ ألن سليمان سهل توا األمر. فقال ل  هللا: قا ألك ساهلم تاوا األمار ومل تفال لاك  

ياا اا لتفقاا  ائكاامز فهاَالااوا قااد فعلاام  أقماااا كثاادة وال سااهلم لنففااك الفاا  ومل تيلااب لفااوس ألاادائك باال سااهلم لنففااك مت
د . وأه ااا ماا مل تفال   تك قلباا اكيماا فهم ماا ألا  مل هكان قبلاك مثلاك وال هقاوم بعاد  ل احبفب كالمك. تاالوا قد أليي

 قد ألييتك اقا الف  واجملد اىت أل  ال هكون رجل مثلك يف ائلو  كل أقمك".
  الرائ ما لتم ان اكم بنباتة فائقة وفيناة قدرة جعلتا  ااكام وافيانوام الرئ ولدا لفليمان. فان توا ائلك  

 قااال:   الكتائ ائقدس. ملك قام يف  سرائيل. وتوا ائكمة ظهرل يف ق ية معقدة رواتا لنا
"اينمااو جاااَال اماارأ ن بفياا ان ووقفتااا باايف هدهاا . وقالاام  ااادامها:  يل ق ساايدا. أين وتااوا ائاارأة مقيمتااان يف بياام   

ولايس معنااا يفرهااب يف البياام يفاادق  أه اااا وكنااا متااوا ائارأة    بياامز ويف يلاا  هاوم ماان والديت ولاادل. فولاادل أق يف الواااد  عااا ا
حناان كلتينااا يف البياام. فمااال اباان تااوا ائاارأة يف اللياال ألهنااا اعاايلعم للياا . فقاماام لنااد لحااف اللياال فهخااول اباا  ماان  

   ذا تاو  ابنها ائيام جلتا  يف ا ا . فلماا قمام  لفاداة ألرعاهل اباجاليبز وكالم أمتك راقدةز وجعلم اب  يف ا نها و 
.  م في  يف الحميم. فتفرس الز ائا  تاو ابا  وائيام ابناك  باح فإذا تو ليس  ب  الوا ولدتا . " فقالام ائارأة األخارن: كا 

للا  بفايف. فاهتوا بفايف  ىل    "فقاال ائلاك:  فقالم تلك: ال بل ابنك ائيم واب  ائ . وكالتا تتكلماان بايف هادا ائلاك.
م ائارأة الاد ابنهاا   ائ  شيرهن وادفعوا شيراا  ىل الواادة وشايراا  ىل األخارن فكلماأمام ائلك. فقال ائلك: اشيروا الحيب

ائاا  ألن أارااااتا اعاايرمم للاا  ابنهااا وقالاام:  يل  ق ساايداز أليوتااا الحاايب اياااا وال تقتلااوا. فقالاام األخاارن: باال ال  
" ففامهل  ياهل  سارائيل    وال تقتلاوا ألهناا أما .  اوال لك. اشيروا. فااهجائ ائلاك وقاال: ادفعاوا الحايب ائا   ىل تاو هكون يل  

 .  1ائكم"  جراا يف  في ا ائلكز فهابوا وج  ائلك ألهنم رأوا اكمة هللا  ا لق اا الوا ق 
 

 *صالالة سليمان امللك* 
 2يف طلب احلكمالة

 
الئاام الااد  ز ق  ااالهل ااميااهل بكلمتااك وفاااةر ا لفااان حبكمتااك لكاا  هفااود للاا  اخل"ق الاا  اء از ق رئ الرهااة

قامة الاانفسز تااب يل ائكمااة ااالفااة  ىل لرشااك وال تاارذل  ماان  كولتهااا وهفااوس العااامل  لقداسااة والاامل وتاارا ائكاام  ساات
لرارائهل. للا  ألا ز ان كاان يف با   بيف بنيك. فاين لبد  وابن أمتكز  لفان ععيف قليل البقاا وققا الفهم يف الق ااا وا

نيااك وبناتااك  ائكمااة الااد منااك ال يفااب شاايماا. ألااك قااد أخااوت  لرااعبك ملكاااا ولب  البراار ااااد كاماالز فمااا مل تكاان معاا 
 

 . 28 -5: 3ملوك  3 1
 . 12 -1: 9سفر الحكمة  2
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قاعاااياا ... ان معاااك ائكماااة العليماااة أبلمالاااك والاااد كالااام ااعااارة  ذ  ااانعم العااااملز وتااا  لارفاااة ماااا ائرعااا  يف لينياااك  
جتاااّد معااا  وأللااام ماااا    فهرسااالها مااان الفاااماوال. ائقدساااة وابعثهاااا مااان لااارش باااد  ااااىت  ذا ا ااارلوائفاااتقيم يف و ااااهك.  

يل يف أفعاايل مرشاداا فيينااا وبع تاا  ف ا . فتفادو ألماايل مقبولاة وأاكام    ائرع  لدهك. فههنا تعلم وتفهم كل ش ا فتكاون 
 لرعبك  لعدل وأكون أتالا لعرش أيب".

 
 
 
 

 ا
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 لفصل الثاين 
 لعالدل فالي فضيلالة ا
 

 
 

 البحث األول 
 يف طبيعة فضيلة العدل وأحواهلا

 
العاادل تااو ف اايلة أدبيااة مفااي ية فائقااة اليبيعااة تاادفهل أرادتنااا  ىل ان لعياا  كاال ذا ااام اقاا . فااائرك   ا:  ياهنالال .ب1

الرهاةز أو حمباة  الرئيف  هلوا الف يلة ت  ا رادةز كما ان العقل تو ائرك  الرئيف  لف يلة الفينة. ومتتاد توا الف يلة لان  
 فتفر، القيام أبداا اقوق  فرعاا.  القرهبز  ن توا  فن  لي   افاقاز وأما تلك

وتتفاار  مااان تااوا الف ااايلة الرئيفااية ف ااايلتان ساااميتانز األوىل ف ااايلة العبااادةز والثالياااة ف اايلة اليالاااة. ألن ف ااايلة  
  وق الفاامية لليناا. وف ايلة اليالاة تفار، لليناا ان لقادم للرؤسااا.العبادة  ملنا لل  القيام بواجباتنا حنو هللا ئ ا ل  من ائق

 ما هلم للينا من اقوق يف ،تلف لواا  الرواية واالجتمالية.
ال أاااد تهاال مااا لف اايلة العاادل اليبيعيااة أوالا ماان ائنااافهل العدهاادة االياال. فالعاادل تااو قااوام ائمالااكز  .منافعهالالا:  2

لبيلااام ائنادلاااالز  برااارا أبساااراز ولااو سااااد العااادل يف الاادليا بااايف األفاااراد وباايف األمااام  وسااعادة األفاااراد والراااعوئ واجملتمااهل ال
وتقلا ظل ائروئز ولاش الناس بفالم وفارح وةمهليناة. ألن با  هعارب  وليلم دوائر اااكمز وأيفلقم أبوائ الفلونز 

  وهحول . فت ول ال افائن وتبيال  كل  لفان ما ل  من ائقوق وما هرتتب للي  من الواجبال  فكل ام هنادا واجباا  دم
 هبناا ورخاا. هفيو القوا لل  ال عيفز وال أيكل الكبد الحفدز هعي  الكل الفرقالز وهتالش  االاتيالز وال

( كبد خيباا فرلفا يف توا ائعاىن: " لنادما أقدا  لعادلز أقدا  لرابياة ائقدساة  Bossuetولقد قال بوّسوه )   
العاادل هفااود معاا  الحاادق يف    براارهة ببع ااها  أقدا  لللااام الااوا هعقاال الرااهوال... لناادما هفااودالااد تااربل ااامعااة ال

يف األاكااام  وختلااد األر،  ىل الرااااة واليمهلينااة. اااىت الفااماا لففااها ترساال أشااعتها    العقااودز والنااور يف األلمااالز والن ااام
 .1لل  األر، ببهلةز ومتة الدليا سروراا وابوراا 

ماول ال اعيف والحافد والعااج   العدل واختل ل ام ز فهنا  الفوع  واخلحام وائروئ والادمااز و  أما  ذا التاهك
 وائفكيف.

فااإذا كالاام ف اايلة العاادل اليبيعيااة تاا  تكااوا ج هلااة الفائاادة فماااذا تكااون منااافهل ف اايلة العاادل ائفااي ية الفائقااة  
أفعاهلاا بثباال    ةه رلهاا يف ألمااق قلوبناا وهادفعنا  ىل  ارسااليبيعة الد  منا تا  شاير مان العدالاة ا هلياة. فاان الاروح القادس  

 
1 Sermon sur la justice 
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ارتاماا فقل ئقوق القرهبز بل ألن هللا أيمر هباز وهر ح  ليهاز وهكاف  لليها. وتكوا تحاان لايس  تمرار وكمالز ليس اواس
 اقوق القرهب ف فبز بل اقل ميلب من ميالب ز وأقل ريفبة افنة من ريفائب .

تماهل للا  األفاراد  تاو ماا هرامل اقاوق اجمل  فالعادل االجتماال   .اجتماعي وفرديلوليف    العدل لل . أنواعها: 3
هالفون ذلك اجملتمهل. ال هنكار أااد أن اجملتماهل هاادا لةفاراد ولللمالاالز يف كال بلاد ويف كال دولاةز خادماا جلّا  ال   الوهن

رد مان أفاراد ذلاك اجملتماهل  ن هادههاا  تقهل  م احر وال هفتييهل ان هتناوهلاا و اف. ألجال ذلاك هتمتاهل حبقاوق  أيمار كال فا
ان   ااهل لااوا ز وان    اتااو ا كااان اخلااد العااام هفاامو للاا  اخلااد اخلاااص ائناسااب لاا ز وجااب للاا   لاا  ويرتمهااا وهقدسااها. وئاا

هتهخر لن . تكوا وجب لل  ائرا ان ه    يف سبيل اجملتمهل ج ااا من أموال ز ومان رااتا ز ومان ارهتا ز بال ان تاود لناد  
 بدم   وايات   يف سبيل الدفاع لن  و يالت  . االقت اا

تمهل ما هلا أه اا للي  من اقوق كثدة مقدسة. فعل  اجملتماهل ان هفااوا بايف األفاراد  ألفراد حنو اجملوهقابل واجبال ا
ة  ولليا  ان  واألماوال وائارقل الدهنياة والثقافياة والعائلياة والررحاي  حيف تودههل الوظائف وال رائبز ويف اااف ة لل  األروا 

اجملتماهل  دهة. وتاوا ماا هادلوا الرارع  لعادل االجتماال . فتاتم باولك ساعادة  هت اش  اافوبية وائ بية وائحل ة الواتية الفر 
 وراات  وكفاهت .

. فعلاا  كاال فاارد ان ياارتم اقااوق اءخاار  ضأمااا العاادل الفااردا فهااو الااوا هن اار يف اقااوق األفااراد بع ااهم حنااو بعاا
حااايالة ملكااا  ز وب ااامان رااتااا  ز  د ائااام للااا  التمتاااهل حبياتااا  ز وحبرهاااة معتقااادةز وبكياااان لائلتااا ز وباألساساااية. فاااان لكااال فااار 

شرف   وهعت  . وهيول بنا الرارح  ىل ماا ال هناهاة لا  لاو أردق أن لن ار ماتل تاوا ائقاوق اقااا  و ااف ة لل   يت  ز و ارتام 
ال الكااملن الفلفاافية واألدبيااة.  منااا لكتفاا   سااتعرا، ائباااد؛  اقااااز ويف كيفيااة  ااوهنا وخاادمتها فهااوا ماان اختحاااص ائالفاا

 ساسية الد ت  قوام توا الف يلة الرئيفية.األ
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 البحث الثاين
 فيما أتمر به وتنهى عنه فضيلة العدل 

 
 ان للناس لل  بع هم يف دلياتم اقوقاا شىتز منها مادهة ومنها أدبية.

 ولل  ما ل  من ملك أو مال.   ة  لفان لل  ائيافائقوق ائادهة ترمل كما قدمنا ام ا 
فااهل لاان كاال مااا تااو ساارقةز  ن كباادة وان  اافدة. وان هيبااهل يف قلااب بيناا   ومرؤوسااي  وذوهاا   ا لفااان ان هرت   لااولك هرتتااب للاا 

ع يف  والحناع ان هحولوا جتارهتم و انالتهم وب االتهم وافاا هتم مان ألاواع الفا  واخلادا   راارتام مال القرهب. ولل  التلا
    مفل فااا أو مفاتوراا ال هبادو للعياانز أو ال هقادر ان هحال  ىلالكمياة والناوع والحانف وجاوتر الرا از والسايما فيماا كاان منا

معرفت   ومتيي ا كل  لفان. وتب ان تكون األسعار معتدلةز واألر ح مقبولةز متناسبة مهل الفوق ومهل الراراا. فاال لفاتفيدّن  
َلَع   خبس األسعار لنعود فنبيعهاا  من سواجة البائهل ففبن  اق أبرفاهل األمثاان. وهنبفا  ان ال واادب    يف الثمن ولررتا من  س 
وال يفدقز فن رئ عر ا كبدااز ةمعاا قرابح فاارةز ولعر، ذواتنا ويفدق خلفائر فادااة. فلكام  أبموالناز ولل  األخا أبم

رل مثاال تااوا العمليااال اانوليااة ماان حمااالل جتارهااةز   وألقاام  أللااوب ماان الناااس للاا  ائ اايضز وخر باام بيااو ا كثاادة  كفاا 
 ي  بعض أ  ائ ائتاجر وائحارب.مال  وأرامل وأهتام وسقماا أ ب وا لرعة للفقر والفاقة بفبب ة لع

ا  وللينا أه اا ان حناذر استدالة األموال لندما لكون لارفيف أو مقّدرهن ان ال ةاقة لنا لل  وفائهاا. فاإذا ماا اقرتعان 
ز وجااااب للينااااا ان ال مناةاااال بوفائاااا   يف وقتاااا  ز وإبلادتاااا    ماااااالا "قرعااااة افاااانة لوجاااا  هللا" أو أخااااوقا كاااادهن بفائاااادة مراااارولة

    يف ائيعاد ائتفم للي . ألن التفوهف وائماةلة لوع من الفرقة.  أل  اب
لناهتنااا براايمناز وان لااردا يف  وللينااا ان لحااون مااا لكااون قااد أخااوقا ماان القرهااب للاا  ساابيل ا لااارةز وان لاعااىن باا    

 وع الفرقة بفبب  مهالنا وتوالينا.اين . و ال لكون قد سامهنا يف ل
و ذا سببنا لماداا بعاض ال ارر للقرهابز فالعادل هق ا   ن لعاّو، لليا  خفاارت   و ال فاال مففارة لناا يف دليااق وال  

. وأماا لاو  ادر ذلاك مناا لفاواا وبفاد قحاد وال  مهاالز  يف آخرتناا. ان مل لكان قاد لادمنا وتعاور لليناا التعاوهض لقلاة ماا بيادق
ال هتوالااون يف تعااوهض بعااض الراا ا يف ظااروب  قرهبنااا للينااا براا ا. ماان العااو،.  ال ان الكااامليف ماان ائفااي ييف  فااال ااام ل

 كهواز لل  قدر وسعهم وةاقتهم.
نيااة بفتااة ال هل اام أاااداا عاارر مااا  وماان العاادل وائكمااة معاااا ان لاان م شاااولنا ولرتااب أمااورقز اااىت  ذا مااا فاجهتنااا ائ

سز أو لللمعياااال  ز أو أمااااقلز أو دهاااون أو دراتااامز أو أا شااا ا مااان أمثاااال تاااوا للناااابفااابب ماااا هكاااون لااادهنا مااان ودائاااهل 
 اخلدهةز أو للماسفال التقوهة.

ولل  الكهنة ان هكون لدههم سلالل من مة هدولون فيها بكل عبل ودقة  يهل ما هقدم هلام مان القادادهس ماهل  
هل اخلدهاة أو التقوهاة ماهل بياان كميتهاا ولولهاا  وان هعيناواز  بيان افناهتاز وكل ما هعي  هلم مان ائفاالدال يف سابيل ائرااره

م يف قيد ائياةز من هنوئ لنهم بد وفاهتم يف أتدهاة ائقاوق ائاامتنيف لليهاا ألر هباا. واألف ال لكال أساقف ولكال كااتن  وت
ا. فيكاون قاد أماَن  األ اول ائرارولة يف باالداز فياهمن التاللاب يف ،لفاتا  مان بعاد   ان هن م و يت  يف ايات ز للا  افاب

   وأرع  رب  يف ائياة وبعد ائمال.بولك أتدهة ما للي  من الواجبالز و ان هعت
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الااد تااب ماان  ئ العاادل اارتامهااا وأتدهتهاااز فهاا   ااون شاارب اهاا  وافاان  اايت     أمااا اقااوق ا لفااان األدبياااة
 وهعت .

الد حنكم هبا للا  قرهبنااز مفاتندهن  ىل ماا لارااز أو    الدهنولة الباةلةلولك وجب للينا أوالا ان ليرح جالباا لنا   (أ)
ما قد هرتاان لنا أاياقا ألنا لرااز من ظواتر أفعال   وظروب اياتا  . فاال هفاو  لناا ان حنكام قلارد ذلاك لليا . أللناا ال لعلام  

رجياااة الاااد دفعتااا   ىل  الاااوا هلااا  للااا  ذلاااك العمااالز وال األااااوال النففاااية والبوالااا  اخلالياتااا ز وال مقا اااداز وال البالااا   
اص القلاوئ. وق ماا كالام ال اواتر خدالاةز ان يف اخلاد وان يف الرار. فلنارت   ذلك. فان هللا وادا تاو لاالم الفياوئ وف ا  

ز أو هحاابح شااراا. فااال تقااهل تبعااة ذلااك الراار أذاا للياا .  ائكاام فيهااا  . وكثااداا مااا أييت ا لفااان لمااالا ه ناا  خااداا فيكااون و الا 
ك قاال الارئ كلماة لميقاة يف معناتااز ساامية  لناز وحنن لن ار فقال  ىل ال اواترز ان حنكام  لفاوا لليا . ولاول فكيف هفو 

ن ألم اىت تدهن لبد يفد  أل  ئوالا هثبم أو1يف مف اتا: "ال تدهنوا لمال تدالوا" ََ  .2هفقل" . وقال بولس الرسول: "َم
تناااا  خلدالاااة ف فااابز بااال أه ااااا للااا  أتوائناااا وأميالناااا وأقلي  ألااايس ان اكماااا كثاااداا ماااا لبنيااا  لااايس للااا  ال اااواتر ا

وبف نا وافدق و   بنا. وتكوا هكاون ققحاااز بال هكاون ماراراا كااذ ا وجاائراا وبرمااا. فالعادل هق ا ز وااباة أه اااز واليالاة  
 ائكم  ز وان لعور القرهب يف سلوك  ويف لمل  .  لو ية هللا أه ااز  ن لرت 

. فااال تاود لناا ان لكرااف لياوئ النااس أمااام  الفيباة والنميماةوجااب لليناا يلياااز ان لت اشاا   العادل ت  ( وف ايلةئ)
  الناااسز وال ان لرااهَر ذلااوهبمز وال ان لباايف ماان أاااواهلم مااا ياال ماان قاادرتم وال ل هاار مااا ماان شااهل   ان هعااود  فراااؤا عاارراا 

راهنم هباامز فيحااب ون مااراراا كثاادة ماان جااراا ذلااك لرعاااة  للاايهمز أو هفاابب يفماااا هلاامز أو رااس  كاارامتهمز أو ه ااعف ثقااة أقااا
ألعاارار رقااا ال تعااو ،. فكاام ماان ل اارةز أو  شااارةز أو كلمااة أوقاادل قراا ل يمااة ذتباام عاا يتها ألفااس لدهاادة  للرفااارة و 
 برهمة كررة.

قاول الارئ: "ماا  ن النميمة فلتكن ليولنا دائمااا وذلوبناا لحاب ألينناا. ولنتاوكر  ولك  لرّو، لفوسنا لل  االمتناع ل
. وقولاا  أه اااا للراايوا الفلااار الااوهن جاااؤوا  1رراابة الااد يف لينااك" لااك تن اار القااون الااوا يف لاايف أخيااك وال تفياان لل

 .2هركون ائرأة ال الية: "من كان منكم بال خييمة فليبدأ وهرمها حبلر"
رفهم لاان لقااائض القرهاابز ولفاااهنم   القدهفاايف وااد هلاام تااوا ائياا ة الكااملن أهناام كااالوا هحااولون ةااَ و ذا تحااف نا سااَد 

 رون ان يكموا للي   لفواز لمال تربوا تم أه اا وهفقيوا.لن ليوب  ز وهعورون ععف ز و 
ز وبيادا الفاليان لردلا    أما  ذا اعيرتنا األاوال  ىل  ظهار ليوئ القرهب أو ذلوب ز امام من ل  ائم لل  معرفتهاا

 ية. ئ ال لمز بل من  ئ العدلز واابة األخوهةز والرفقة ائفي وهتوهب  و  الاهاز فال هكون ذلك من  
)ج( أخااداا  ذا كالاام واجبااال العاادل ومعهااا اابااة األخوهااة تق اايان  ن ال َلرااَهر مااا لعرفاا  ماان لقااائض القرهاابز  

  ّس اقوقا  ال منياة واألدبياة. ان وهبتاقا قا لايس فيا ز  اا را  االفرتاا للي  دوراا لفالنا لن  فباألارن كثداا وجب للينا ان منفك  
االفرتاا تو اخاتالق األكاذهاب حبام القرهاب. وتاو أ  ف ياهل ال هاملرا ماملرز وال هقارا شارع مان الرارائهلز وتعاقاب لليا  قاواليف  

 اءخرة.الرعوئ ائتمدلة كلهاز كما هعاقب للي  هللا يف الدليا ويف 
 

 .1: 7متى  1
 .4: 13رومية  2
 .3: 7متى 1
 . 7: 8يوحنا  2
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ع  ىل  يف شارف   أو يف  ايت  ز بادافهل الكاوئ واالفارتاا ان هفار وفوق ذلك هلت م من سبب أعراراا للقرهب يف مال  ز أو  
تعوهض ال رر الوا سبب ز و ال فال مففرة ل  لند رب  . وئاا كاان التعاوهض يف مثال تاوا األااوال لفاراا شااقااز والسايما فيماا  

الف اااائهلز وان ال      الحاايم والفاامعة وائكالااةز كااان األجااادر بنااا ان لت اشاا  مثاال تااواهعااود  ىل ائقااوق األدبيااة ماان ايااا
 .لفرتا لل  قرهبنا  ألكاذهب ظلماا وهبتاقا 

 
تااوا مااوج  مااا أتماار باا  وتنهاا  لناا  ف اايلة العاادل األدبيااة ائفااي ية الفائقااة اليبيعيااةز الاا  الااد ال تريفااب يف  قامااة  

 ل .تمال  ف فبز بل أه اا ألن هللا أيمر ب  وهرع  لن  وهكاف  فالالعدل وتقدهف  ألل  خد ل يم اج
لليااا  ان هتلااااود ف ااايلة العااادل  ىل ف ااايلة   ال ان ائفاااي   الاااوا هريفاااب يف الكماااالز وهرهاااد ان هحااال اقااااا  ليااا ز  

ن ائقااوق  لااادل اااىت  ز فيكااون قااد عاامن لنففاا  ااام القيااام أبفعااال ف اايلة العاادل. ألن اابااة األخوهااة  اارص للاا  التناااابااة
ر ماان اقوقاا . ولناادما لفعاال تااوا حمبااة   وألجاال متلياادا تعاااىلز  ائراارولة يف ساابيل القرهااب فتكااون قااد أدل لاا  بااولك أكثاا

 هت قم الكمال الوا هنردا الرئ هفوع يف أويل  ويف تعليم ز وأيمر ب  اخحاَاا وتالميوا وائامنيف ب .  
كهنة والرتبان والناس األتقياا. ألهنام ققت ا  اااهلم ةاالئ  وف يلة العدل ت ز لل  األخاز من أكمل ف ائل ال

ئااا كاان العاادل ماان الف اائل االجتماليااة الباااردةز  لز وقااادة الراعب يف ةاارق الف ااائلز ومثاال  اااحل يف كاال األااوال  و كماا
ألن التعاااليم    ائلاال.اهتم مااهل الناااس ماان كاال اليبقااال وماان  كااان خااَد مااا هت لاا  باا  رجااال هللا يف اياااهتم ومعااامالهتم ومعاةاا

 منرهة ووةن  ومعتقدا.  ائفي ية تع  بكلمة" قرهب" كل  لفان مهما كان 
 
 
 

ةوادث اترخيي ح  
 1الرسوالن بطرس ويوحنا أمام حمفل اليهود

 
"و اعد بيارس وهواناا معااا  ىل اهليكال لحاالة الفاالة التاساعة. وكاان رجال ألارج مان بان أماخ يمالز وكاان هوعااهل   

فلماا رأن بيارس وهواناا ما معيف  كل الوا هقاال لا  ائفانز ليفاال  ادقة مان الاداخليف  ىل اهليكال.  كل هوم لند  ئ اهلي
تفاارس فياا  بياارس مااهل هوانااا وقااال: ال اار  لينااا. فه ااف   ليهمااا مااامالا ان أيخااو منهمااا  ان هاادخال اهليكاال سااههلما  اادقة. ف

. وأمفاك   شيماا. فقال بيرس: ليس يل ف ة وال ذتاب. ولكا  أليياك ماا لنادا.  سام ه فاوع ائفايح النا ارا قام وأما  
فاارآا  يااهل الرااعب رراا       ائااال ترااددل ساااقاا ورجااالا فوثااب وقااام وةفاام رراا  وهفاابح هللا.بياادا اليمااىن وأهن اا . ففاا

وهفبح هللا. وكاالوا هعرفولا  الا  تاو الاوا كاان جالفااا ألجال الحادقة لناد  ئ اهليكال ائفان. فاامتةوا الاوتاالا ودترااا  اا  
  .وقهل ل

الاارواق ائفاام  رواق سااليمان وتاام منااوتلون. فلمااا    "وفيمااا تااو متعلاام ببياارس وهوانااا تبااادر  لاايهم الرااعب كلاا   ىل 
لك أجائ الرعب: ق رجال  سرائيلز ما  لكم متعلبيف من توا وئااذا تتفرساون فيناا كائناا بقوتناا جعلناا تاوا  رأن بيرس ذ

 
 .4و 3أعمال   1
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ال اس وقاد  قد بد فتااا هفاوع الاوا أسالمتموا الاتم وألكرمتاوا أماام وجا  بي  رر . ان ال   براتيم واس م وهعقوئ ال  آ ئنا
ان هوتاب لكام رجال قاتال قتلاتم مباد؛ ائيااة الاوا أقاما  هللا مان    اكم تو إبةالق . فهلكرمت التم القادوس الحادهم وساهلتم

وا راان بواسايت  تاو الاوا من ا   بيف األموال وحنن شهود بولك. وتوا الوا تن رول  وتعرفول    ران  ه  شاددا اها ز  
 يف".توا الح ة التامة أمامكم أ ع

"وفيما مها  اةبان الرعب اقبل لليهما الكهنة ووايل اهليكل والحدوقيون مرم هن لتعليمهما الراعب وتادائهما يف   
 قبل ائفاا.هفوع  لقيامة من بيف األموال. فالقوا لليهما األهدا ووععومها يف ائبس  ىل الفد  ذ كان قد أ

يم  لاااادد الرجااااال .فااااة آالب". ويف الفااااد اجتمااااهل يف أورشاااال"وان كثاااادهن ماااان الااااوهن هعااااوا الكلمااااة آمنااااوا فحااااار   
رؤساؤتم والريوا والكتبة وانان رئيس الكهنة وقيافا وهوانا والسكندر و يهل الوهن كاالوا مان لرادة رؤسااا. الكهناة. وئاا  

 أبا اسم  نعتما توا. أقامومها يف الوسل سهلومها: أبا قوة أو
لز ان كناا لف اا الياوم لان  وح القدس: ق رؤسااا الراعب وشايوا  سارائي"اينمو قال هلم بيرس وتو  تل  من الر  

 افااالنا  ىل رجاال سااقيم قاااذا هاارن. فلاايين معلوماااا لنااد  اايعكم و يااهل شااعب  ساارائيل ألاا   ساام  هفااوع ائفاايح النا اارا  
أههااا    االااوا اددرهتمااو    ماان باايف األمااوالز بااوا  وقااف تااوا أمااامكم متعافياااا. تااوا ائلاارالاوا  االبتموا الااتمز الااوا أقاماا  هللا

البناؤون الوا  ار رأسااا لل اوهاة. ولايس أبااد يفادا اخلاالص. أللا  لايس اسام آخار  ام الفاماا  نواااا للنااس با  هنبفا  ان  
  لا.

بوا وكالوا هعرفوهنماا أهنماا كااق ماهل هفاوع. و ذ ل اروا  "فلما رأوا جرأة بيرس وهوانا وللموا أهنما اّميان ولاّميان تعل 
ف َ  واقفاااا معهمااا مل هكاان هلاام شاا ا هقولولاا  يف ذلااك. فهمالرجاال ا رومهااا  خلااروج ماان اافاال وأمتااروا فيمااا بياانهم قااائليف:  لااوا شااا

هل  لكارتاا. ولكان  ماذا لحانهل هباوهن الارجليف فقاد جارن للا  أهادههما آهاة مراهورة ظااترة امياهل ساكان أورشاليم وال لفاتيي
 ال هكلما أاداا من الناس فيما بعد  هبوا االسم.لمال ت داد شيولاا بيف الرعب فلنتهددمها ا  

 "   استدلومها وأمرومها أ ال هنيقا البتة  سم هفوع وال هعلما ب ". 
فاااان العمااايمز التهدهاااد  فهااال ايفااارئ مااان تاااوا النتيلاااة ئاااا رأهناااا مااان ائقااادمال. تااال تكاااون لتيلاااة األللوباااة البااااترةز وا ا

 والوليد.
هللا  ان لفامهل لكام أم لفامهل    فااق ال لقادر ان  : ااكموا التم. ما العدل أماام  "فهجائ بيرس وهوانا وقاال هلم 

 ال لتكلم قا ااهنا  وهعنا.
 للااا  ماااا  " فتهاااددومها و ااارفهما  ذ مل تااادوا سااابيالا ئعاقبتهماااا خوفااااا مااان الراااعب. فاااان اامياااهل كاااالوا رلااادون هللا 

 ل  أكثر من أربعيف سنة".جرن. ألن الرجل الوا متم في  آهة الرفاا. توا كان  
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  أونيالالا الكاهن األعظم 
 1وهليالودورس

  
 كاان أولي ا ائكايب كاتناا أل مز وكالم أورشليم لل  أقم  آمنة والررائهل حمفوظة. وكان هللا راعياا لن شعباا .

لليهاا ظلماااا واسااتبداداا.    ألمااوال ائودلاة يف تيكاال أورشااليمز وادثتا  لففاا   السااتيالافيماهل ساالوقس ملاك آساايا  
  وأرسال   ىل أورشاليم لتنفياو أوامارا وريفباتا . وكالام تاوا األماوال ألرامال وأهتاام ولابعض  فاختار لولك تليودورس قيم محاائ

 هللاز  وقا هلا من ال ياع. أفراد الرعب ا سرائيل . وكالوا أودلوتا يف اهليكل لثقتهم حبرمة بيم
ياا  تلااك األمااوال. فاادت  أوليااا الكاااتن هلااوا اافااارة  ماان رجالاا  وةلااب ان تافاالم  ل  فلاااا تليااودورس مااهل لفاار كثااد 

وتااوا اللحو ااة الوق ااةز وأجااائ بحاارااة وشااهامة: ال تااود بوجاا  لاان الوجااوا ت اام اقااوق الااوهن ائتمنااوا قداسااة ائوعااهل  
اهليكال واالساتيالا للاا     أ ار للاا  هال األماوال  ىل خ الاة ائلاك. وعاارئ مولاداا لادخولومهاباة اهليكال. لكان تلياودورس  

 تلك الودائهل.
فااليرح الكهنااة أمااام ائاوبح حباااهلم الكهنوتيااة وأخااووا هبتهلاون  ىل هللا بنفااوس منكفاارة لكاا  هحاون قداسااة بيتاا  ماان   

رااركون الكهناة يف الحاالة والت ارع. واددهام النفااا يف  ظلم الفلار ائعتادهن. واخاو النااس هتباادرون أفواجااا  ىل اهليكال وه
ل اخلدورز أهالر دههن  ىل الفماا  لتوسل واالبتهال. فكاان الكفاار الكهناة  وارع مت  مال  ئفوحز ورفعم العوارنز ر  

 واامهور  ا هحدع القلب وهثد الرهة. ففمهل هللا لحراا شعب  وات  لنلدت .
رهاد هنبهاا. و ذا بفارس ه هار  رجالا  ودخال اهليكال بكامل وجفاارة وماد  هادا  ىل اخلا ائن ه وجاا تليودورس للا  رأس 

هااد فااخر. فوثاب لليا ز وعارب  الفارس حباوافر هدها ز ويف الوقام فوقفاا للا  جالبيا  وأخاوا  فلهة ولليا  فاارس ،ياف هرفال ي
آخاار رماام. ف ملااوا وأخرجااوا خااارج اهليكاال.  تلدالاا  جلااداا متوا ااالا اااىت أثرناااا  اااراح. ففااقل مفرااياا للياا  اااىت أ اابح  

 ل يماا. وخاب أ  اب  خوفاا 
ولكن خاجل قلب اوليا ان رقا اهتم ائلاك اليهاود قكيادة كادوتاا لرساول  ورجالا . فحال   ىل هللا ألجال شافاا الرجال   

 فرفاا الرئ.
ن كااان لااك لاادو أو  ااااب  فقااام لفااالت  واخااو رجالاا  ولاااد مفاارلاا  ىل ائلااكز وقااا  للياا  مااا جاارن وقااال لاا : "ا

 قدرة  هلية ال حمالة". أورشليم. فدجهل  ليك بلوداا ان وا. فان يف ذلك ائوعهل  دسيفة يف ائملكةز فهرسل   ىل تيكل
 ال هرت  هللا ال لم واالستبداد والفرقة بال لقائ. كما ال  ال هحم آذال  لن  الة التواعهل واخلروع وااللكفار.
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 »فرنسسكو روتالالالي«
 1نوان األمانةع 

 
حارق ائاعار لاوال ان الابعض  مالة والرشف. وتكاد تكون خالياة يف لقحة فرلففكو رويت ت  من أروع قحا األ 

 من أبياهلا ال ه الون يف قيد ائياة رواتا يفد وااد بتفا يلها كلها.
ال الكثاادهن ماان االهيااالييف  ائت اادة يف أوائاال القاارن ائاعاارز للاا  مثاا  للاا ح فرلففااكو رويت ماان اهياليااا  ىل الااوالق 

مهنااة القحااابة وماان ا خااالص يف العماال    ز ةلباااا للااردق. وبعااد جهااود جبااارة ماان الكااد ائتوا اال يفوماان الفااورهيف واللبنااالييف
 هل ثروة  افدة وفاتح محارفاا يف ائا  االهياايل يف مدهناة شايكايفو. وماا لبا  ان اااد ثقاة اليبقاة العاملاةز فاخاووا هودلاون  

 ا ئواجهة قدرال ال مان.ول  من ائكاسب ال ميلة والتوفدال القليلةز يف وهنفي  ما هدخر 
مااا مل هكاان يف ائفاابان. فااان ثالثااة ماان اللحااوص    1915ولكاان اااد  هوماااا ماان أقم شااهر شااباط )فملاهاار( ساانة   

مااان األماااوال ماااا    اقت ماااوا ائحااارب حناااو العحااار ودامهاااوا رويت واااادا يف ائحااارب وشاااهروا لليااا  مفدسااااهتم. فاااهوثقوا وسااالبوا
 و لم  لي  أهدههم.

ائفاااا يف مالاقهااا. فاولر العمااال والعاامالل أ اا ائ الودائاهل فاااددهوا للاا     ملق وأللنتاا  جرائاد والترار اخلاامل كاال 
  ئ ائحرب هيلبون أمواهلمز وت  احاد لرق جباتهم سنيف ةوهلة وحمل آمال شيروختهم.

لكا ز بال اقارت،  تلكاال الاد اساتياع ان هحافيهاز وأعااب  ليهاا كال رقل رفدفهل رويت كال ماا كاان لدها .    اف   كال ائم
جهد اليائس ليوقاف اركاة سا ب الودائاهل. لكان النفاوس ظلام خائفاة يئارة. فاهللن  من أقر ئ  ما وسع  ان هقرتع . وبول 

 ألف رهااال.  18 فالس . فكان من جراا ذلك ان ممتيف و.فيف من أ  ائ الودائهل خفروا 
يت وبيتااا  ومدخراتااا . وتركتااا  تاااو ودوجتااا    ااام الفااارقة الاااد مل تفاااتفرق ساااون ثاااال  دقاااائم للااا  لمااال رو وتكاااوا ق 

بفااد لماال هرتاا ق وهعااي  مناا . ومل هبااَم هلاام ماان ايااام الاادليا سااون قيااهل قليلااة ماان األي  واثاا  لراار رقالا    وأةفالاا  اخلمفااة
   ىل ااايف. وتكااوا لاااد رويت  ىل  ااف العمااال كمااا  فقاال ال يفااد. والتقاال رويت  ىل بياام  اافد اقااد تااملع باا  أاااد أ اادقائ

 كان.
 ال ألاا   ذا كااان قااد أعاا   فقااداا يف ائااال والعقااار فلقااد كااان يفنياااا بقاارة ا رادة ولراااط الاانفس واالسااتعداد للتفلااب   

هل الكلمااة  للاا  لوائااب الاادتر. فعاااد قحااا ا كمااا كااان وجااد د كفاااا  يف ائياااة. ومل هكتااف  هبااوا باال أرساال  ىل أ اا ائ الودائاا
 ىت  ار ذلك يف وسع . فهرجوكم ان تثقوا يب".اءتية: "أتعهد لكم بتفدهد ما لكم كامالا م

وقال ل   اااب محارب آخار: "لفام ألام ائلاوم ق رويت. فلقاد كالام الفارقة أشاب  قحايبة مان محاائب القادر.   
ك  ىل  فااالس ائحاارب". فاارد للياا  رويت  واللااوم كاال اللااوم للاا  الناااس ألففااهم. ألهناام ترلااوا  ىل ساا ب ودائعهاام فهف اا  ذلاا

 يف أق. أل  دهن شرب".ون توا الدهن دهناا يف لرب القالون. ولكن  دهن يف لر بقول : قد ال هك
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وقام رويت يرص لل "  ندوق دهن الررب" أل م ارص. فكان هودع في  القروش وائالليم. وكاان هركاب دراجتا    
ثالثاة أمياال. ويف الليال    ويف أقم الثل  كان هوتب ماشياا للا  رجليا . وائفاافةكل هوم  ىل مقر لمل  يف االول القحائ.  

 وهة جدال . وكان أوالدا الكبار هبيعون الح ف وهودلون ما هكفبول  يف " ندوق الدهن".كان هعمل اسكافياا وهرقهل أا
ن كيااف هودلهااا وقاان هباادأ   فلمااا جتمااهل لاادن رويت مبلااغ ب ااهل ممااال ماان الاارقالل قاارر تودهعهااا للاا  الاادائنيف. ولكاا 

يب قار، خيادز وتاو يف أشاد البااس  حرب. فلقد جاااا يف تلاك الليلاة لباه دائان مان دائنيا  أ افهراا هللا ذال ليلة كيف هت
رقالا. فهرع رويت  ىل ائرهض وساد د لا  كال دهنا  دفعاة وااادة. فعالقا     171مهل دوجت  وأوالدا. وكان ائحرب مدهناا ل  قبلغ  

الااوا تااب ان هفااد للياا ز وتااو ان هبااادر  ىل تفاادهد  وع الرااكر تنهاار ماان لينياا . فات ااح لاارويت ائاانه  األف اال  الرجاال ودماا
 من تو أشد ااجة  ىل مال   قبل يفدا. افائ
وبعااد أشااهر قليلااةز للاام رويت حبالااة أرملااة ماان دائناتاا  أ ااب م مره ااة وقااد ردااام  اام أثقااال لائلااة كباادة. وكااان   

معها لل  ان هدفهل هلاا البااق  أقفااةاا شاهرهة كال  رقالا. فوتب  ليها ودفهل هلا ممة رقل واتفم    390لغ ائحرب مدهناا هلا قب
 رقالل وتو ائبلغ ائيلوئ منها اتاراا للقبو الوا كالم تفكن .  10قفل  

ل الاد كاان  وبقَ  رويت لل  ولدا هف  دائني  سنة بعد سنة مدة ثالثيف سنةز اىت ويف مبلاغ الثمالياة لرار ألاف رق 
 محرف  مدهناا هبا.

ألن محاال ة    لليااهس  س ائحااربز أن  َرئ  لائلااة كاااد هفتفاالم اا  لراارون ساانة للاا   فااالواااد  ماارةز وكااان قااد م 
  تفدهد ئيلوهبا من . فتوكر الرجل ان كان ل  ماال يف محارب رويت. فكتاب  ليا  هفاتنلدا. فلام  تال رائب تنوا ان تبيهل بي
دا مادة .اس ولرارهن سانة باال كلال وال  اىت كان الدهن مدفولاا. وبق  رويت هفع  تاالا وأوال تنقض  أربهل ولررون سالة

  حببوااة العااي . فحاارل مهمتا  ان هب اا  لان الادائنيف القالئاال الاوهن مل أيخاووا اقهاام منا ز أو لاان  ملال ااىت لااادل  ليا
 ورثتهم.

وهب ااا  يف سااالالل ائوالياااد والوفياااال ويف    وراح هعلاان يف اارائاااد ويف مكاتاااب الفماسااارة ولناااد شااركال التاااهميفز 
 . فمااا لباا  اااىت جااتاا  رسااالة يف لراارة  ااادن  وائعاتااد لكاا  هتو اال  ىل معرفااة مقاار ماان تبقاا  ماان دائنياا  كرااوب ائاادارس

شاااركال األخباااار تدتااا   ىل ثالثاااة يف كاليفورهناااا كاااان قاااد ةاااال حبثااا  لااانهم. فلماااا اساااتوثم مااان أشرا اااهم ومااان ائباااالغ الاااد  
الا  رق  150وبع  هركرا. أما الثاين فارد  ليا  ائبلاغ وتاو    رقالا   129أرسل  ليهم ما هلم. فقبل األول ائال وتو  تفت م هلمز 

 رقالاز ورجاا ان هودل  لل  أوالدا.  130شاكراا وةلب  لي  ان هودل  لل  الفقراا. والثال  رد  لي  ائبلغ أه ااز وتو  
د   للاا  كاال  لفااان هكااون لاا  للياا  دهاان. وكااان قااد م اا  للاا  اااا  وأللاان قفاايس ائاا  يف الكنيفااة هيلعااوا رويت 

ت  أبهنا تعارب دوجايف للاودهن مهاا يف أشاد اااالل البااسز وكااق قاد  ا فالس ثالثون سنة. فلاَال رويت امرأة للود وأخمل 
 رويت ماالا. ومها هقينان بلدة تبعد مفافة تفعيف ميالا.   بذكرا أمامها ان هلما لل  محر 

ن وكاان الرجال قاد أوشاك هفقاد البحارز وكالام  ىل تلك البلدة وكان الثل  هفي  الدليا. فوجد العلودهفركب رويت   
ة الفراش. فاخملمها رويت من يفاهة دقرت . فهخو الرجل هبك  مان فارط أتثارا. لكنا  تاردد وقاال: ألا  فقاد كال مفاتند  ائرأة ةري

 رح.قرش. فعادل  ىل العلودهن رواهما الفالية من شدة الف هملدا ليثبم ب  اق . فيمهل  رويت ودفهل ل  ائال لل  آخر
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التااهم مشاال أساارة رويت بعااد ان فرقتهااا ائاارئ فوجاادوا يف " ااندوق دهاان الراارب" مبلفاااا ماان    1946ويف آخاار ساانة   
ماهل  وهال  ائال ه هد لل  ما بق  من الدهن للدائنيف. فاقرتح اادتم: "لنرسل  ىل كل فرد من ائودليف الباقيف بياقة معاهادة  

 ".1946  -1915ئبالغ مهل توا البياقة: " ية من أسرة رويت  ئبلغ ائفت م ل ". وتكوا  ار. فهرسلوا ا
اعااير أبااوق فرلففااكورويت ان هفلاام "محاارب التااوفد الفااريب" بعااد اادثااة الفاايو للياا . ولكناا     1915" يف ساانة  

  تاااوا  الحاااادقة وريفبتنااا حنااان أه اااا يف حبااار تاااوا الفاانيف ان لنلاااولااد ائاااودليف ان هاارد   لااايهم هومااااا ماااهلمز وقاااد كالاام ريفبتااا   
ا بولاادق. فنهناامكم  لعيااد ولتمااىن لكاام ان تعااود للاايكم األلااوام  لحاا ة  الولااد. والاا  ئاان دوالاا  ساارورق ان لكااون قااد وفيناا

 والفعادة". 
فاهق اءن ةليام مار ح    فلما أرسلم البياقة األخدة تنهد فرلففكورويت وقال: "لقد خفرل ذمد ووفيام بولادا.  

 البال".
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 ف  الفصل الثالث

 العبادة يلة ي فض
 

ف يلة العبادة ت  فرع من ف ايلة العادلز ألهناا  ملناا للا  أداا ماا هتوجاب لليناا مان ا كارام    اااب ائقاوق  
كول  مبادلناز وخاالم اامياهلز  الكملن لل  البرر. ولكن ئا كان ليس يف مقدورقز وحنن خليقةز أن لادا ل  تعاىل كامالاز ل

 ادة شيماا من العدلز و ن مل تكن كل العدل.ورئ الفماوال واألر،ز كالم العب
 وسيتناول حبثنا ةبيعة ف يلة العبادةز وعرورهتاز وكيفية القيام هبا.

 
 

 البحث األول 
 يف طبيعة فضيلة العبادة 

 
دتناا للا  تقاد  ا كارام الواجاب   أللا  كامال الحافال  العبادة ت  ف يلة أدبية فائقة اليبيعة  مل  را بياهنا:. 1

 اميهل.ورئ ا
فها  تتميا  لعاان الف اائل ا هليااة الاد  منااا موعاولها هللا مباشاارة. أماا تااوا فاإن يفاهتهااا ا كارام الواجااب لا  تعاااىل يف  

ن ا راان تا  الاد ترشادتا  ىل ةبيعاة  الفر والعاللية.  ال أهنا تعتمد لل  الف ائل ا هلية يف لملهاز فاال قياام هلاا  الّ هباا. فاإ
 . وال تكمال العباادة  ال بف ايلة ااباة.  االت ز وحمبت  لنااز وساليت  للينااز واقوقا  للا   ياهل محانولاتهللاز و ىل  فات ز وكم

 ألن ال معىن  كرام هللا بدون حمبة هللا. فالعبادة ت  دترة الف ائل ا هليةز والَعرب الوا هفوح منها كلها.
قاااادر للااا  كااال شااا ز خاااالم اامياااهلز ورئ الكائناااال.  اهاااة العباااادة  ذاا تااا   كااارام هللا األديلز الفاااائم الكماااالز الفف

تفاابي اا ولاارمن لراايداا جدهااداا  هلنااا. أههااا الاارئ أدوقاز  لااك ل اايم شااهد يملوتااك وال هقااون لليااك ااااد.  "فلنفاابح الاارئ  
 . 1سلم رواك فرالقواز وليس من هقاوم كلمتك" ق  فلتعبد خليقتك أبسرتا أللك ألم قلم فكالوا. أر 

 
 م ف يلة العبادة أبفعال داخلية قلبيةز وأبفعال للنية خارجية.قو ت  أنواعها:. 2

تاا  الااد تتكااون يف القلااب وتحاادر لاان القااون العقليااةز وتاا  أساااس العبااادة ائفااي ية. وقوامهااا    فاألفعااال الداخليااة
وب  ؤ ب للاا  لباااداز الاار اخلالقااةز   فعاال الرااكر لا  تعاااىل أللاا  اافاان ااااوادز العيااو أوالا فعال الفاالود للعاا ة ا هليااة القااادرة  

لليهم ولل  ععفهم وفقرتمز   فعال االساتففار مان ر تا  للا  ماا َأساهق با   ليا ز   فعال اليلاب  لحاالة واالبتهاالز أللا   
 تو الف  الكر ز وحنن أاوج ما لكون ومواتب .

ف   ىل توسالتنا وابتهاالتناز  هبا لناج  خالقناز واافن  ليناز الففور ئعا يناز ائح وتوا األفعال الداخلية الد
تففار والحالةز ال هكف  أن تبق  سرّاا مكتوماا يف قلوبناز و كراماا دفيناا يف  دورقز بل ولكرم   لفلود والركر واالس
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لقداس لعلنية. وأجل  فعل لل  لكرم ب  الع ة ا هلية تو ذبي ة اتب أه اا أن تبدو يف أفعالنا اخلارجيةز وتتةأل يف اياتنا ا
الو  ائتالس  ا ل   ائفيح  هفوع  ذبي ة  ألهنا  لل  الفامية.  ومال  النقيةز  العوراا  أاراا  يف  جفداا كهجفادق  أخو  ا 

هقدس لفوسناز وتو  الحليب لك  هقدم ألبي  الفماوا ا كرام الفائم لنا وألجلناز ولك  هفتدهنا وهكفر لن خياقق و 
 لوبي ة  هلية الفرهة ذبي ة الحليب الدموهة. هوبح كل هوم لل  تياكلنا بد ّداا هبوا ا

ت  أجل  فعل سلود لفلد ب   ز أللنا لفلد مهل هفوع ائفيح لع ة الثالو  ا هلية   فوبي ة القداس ا هل  
ا للينا و افال   لينا. وت  أقون فعل استففار لرجو ب  جتاود   القادرة ائبدلة. وت  أل م فعل شكر لقدم     قراراا يميل 

 ىل لرش   ا هل  يف استميار يفي  مواتب  للينا. فالقداس   تعاىل لن ذلوبنا ومعا ينا. وت  أكرم فعل  الة وةلب لرفع 
دة الد أتمرق الكنيفة ا هل  تو خال ة الدقلة ائفي ية بكل ما فيها من ل مة و ال ورولة وكمال. وتو العبادة الواي

 ائميم أقم اءااد واأللياد الكملن الرئيفية.  ائقدسة قمارستها  م ةائلة اخليه
وماان بعااد القااداس ا هلاا  فااإن لبادتنااا   تقااوم حب ااورق االاتفاااالل الكنفاايةز والحاالوال اليقفاايةز وال قاااالز  

 تن مهااا الكنيفااة يف بعااض األلياااد الفاايدهة أو التااوكارال  واخلااوقلز وسااالال الفاالود اخلرااوليةز وائفااالل الرائعااة الااد
اءالمز والفحاااح اجمليااادز والعنحااارةز و ااالوال الفاااروئ    حو ااايةز واليقاااوس البدهعاااة يف ائااايالدز والحاااوم الكبااادز وأسااابوعاخل

ا وتن يمهاا لتكاون  واأليفربنية يف ليايل األليااد الكاملنز ويفاد ذلاك مان ائفاالل الاد تعاىن الكنيفاة ائقدساة بوعاعها وترتيبها
عا  تعااىل مان لعام يف ها ة سانية  رامااا للفايد ائفايح يف التوتا   وقساوت  ز و قاراراا قاا أفاشعار لبادتناا   يف يلوثا   األقادسز و ك

 لل  أ فيائ   وقدهفي . وت  يف  اهلا ورولتها وتنوهعها وتن يمها أف ل  ل  لنا لل  تفوهة ف يلة العبادة يف اياتنا. 
ة اخلحو اايةز ل ااد اجتماااع العائلااة كاال  ادال التقوهااز وباابعض العااأه اااا بحاالواتنا الفردهااة والعائليااةتنااا   تقااوم  ولباد

مفاااا للحااالة أمااام بعااض األهقااوقل ائقدسااةز وتااالوة الفااب ة الوردهااةز وا شاارا   أللمااال الروايااةز آن يف البياام وآن يف  
يادةز ويف شاهر  سف البتولز ويف شهر أقر )ماهو(  كراماا للعوراا مار  اجملالكنيفةز يف شهر آذار )مارس(  كراماا للقدهس هو 
 شاهر آئ )أيففايس(  كرامااا لا م البتاول أه ااا يف ةقفانا البي ليا . ويفاد  ا هران )هوليو(  كراماا لقلب هفوع ائقدسز ويف

ا  ىل ذلاااك مااان ألاااواع العباااادال  ذلاااك مااان العاااادال التقوهاااة ائميااادة كتقاااد  ال تاااورز واااارق البراااورز وتااا هيف الكناااائسز ومااا
 بتنا   وشكرق ءالئ   وةلبنا لرهت   وانال  .وا كرام الد ترشدق  ليها حم

فيت ح  ا تقدم أن ف يلة العبادة ت  أجّل الف اائل األدبياة لماالاز و كرامااا شاهقاز وأرفعهاا مقاماااز ألهناا تقربناا  ىل  
  يلة اابة ا هلية الفامية.هللا أكثر من يفدتاز ومتت ج يف كماهلا بف
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 بحث الثاينال
 لة العبادة يف ضرورة فضي 

 
 ن عرورة ف يلة العبادة تبدو جلياا  ذا ما ل رق  ىل مان تاو هللا يف ةبيعتا  وساليال  وكماالتا ز و ىل ماا تا  اخلليقاة  

 الد أبدلها بتف ل  ورهت ز وجعلها لل  األر، برراا وايواقا ولبا ا و اداا.
هنااادا بقدرتاا  وأتليتاا  وذوقاا  واسااتعدادا  لحااالهل ماالا الفااليان للاا  مااا  اانعم هااداا. فحاانع  تااو ملكاا ز وتااو   ن ل

الهل أن هتحاارب قحاانولات  بكاماال ارهتاا ز فإهنااا خت ااهل  رادتاا ز كمااا أهنااا تنياام بحاافات ز وتاا  لنااوان  ودرجااة اواقتاا . وللحاا
   ااوراز واألدهااب للاا  شااعرا وأتليفاا ز والنلااار وائااداد  باادا وافترااارا. ف قااوق الرسااام ال تنااادع للاا  رسااوم ز وائحااور للاا

 كايف وال ارع وسواتم كل منهم لل  محنولات  وم رولات .  واالس
ولاااولك لااارن يف لاااامل الااادليا ائتمدلاااة أن ائكوماااال  مااا  اقاااوق النااااس يف مالفااااهتم واخرتالااااهتم ومحااانولاهتمز    

مانهم يف    لفناون األدبياةز لت هار مااتالهتمز وتكااف  مان بارد بايف الحافوبوتقيم ألواع ائعار، الحانالية وال رالياةز وأساواق ا
 اا منها بف ل  واقوق لل  للم .للمز أو فنز أو  نعةز أو جتارةز أو درالةز  قرار 

فإذا كالم تكوا اقوق الحناع يف الدلياز الوهن ريفم تعبهم وجدتم وبرالتهم ال هقدرون مهل ذلك أن هعلموا  ال 
يها كوامن قوهتا وفعلهاز  ال أهنم ال هبدلوهنا قوة ،لوقةز فيبدلون شكلهاز أو هكثرون كميتها أو هثدون فيف مادة موجودة و 

أهنم ال قدرة هلم يف  تاد ش  كان لدما فه بح موجوداز فماذا لقول يف الحالهل األكمل ويف اقوق  لل  لمل   بدالاز أا 
 لة من العدم  ىل الوجود ويف ا رت  مثل ز الوا لثر الكواكب هده   ذا  الوا قال للدليا كوين فكالمز وخرجم مفر 

لي فلر  الوا  الفمااز  معلقة يف كبد  اءفاق كالم محابيح  الفيايف يف  األهنار يف  واابالز وساق  األودهة  من  ائياا  ون 
أ  الوا  والنهارز  الليل  بيف  ما  وفحل  الب ارز  األر،  لل   مد  الوا  األيفنامز  من  قيعان  النفور واألمحار كههنا  رسل 

لنور مثل ألرجاا وأبدع من كل فن ل مة وكل  ال وكل هباا.) الالبس اوالبالبل يف الف ااز والفباع وائمالن يف كل ا
اخليمة( مثل  الفماا  الباسل  قاهلا 1الثوئز  ل   ت   الدليا  هده .  ن  أبلمال  والفلك  مل  قلدا  تنيم  الفماوال  .  ن 

تب وت   ورولتها.  و اهلا  لوكنودتا  رئ  ق  ألمالك  أل م  )ما  ولناهت :  واكمت   وقدرت   ل مت   قد  نعم  يعا دا 
. فلماهلا هع م ز و فاهتا تث  للي ز وأئاهنا تفب  ز وتناؤتا هركرا لل  ليف  وانال ز وأ واهتا تتحالد 2 ئكمة(

ولفمال   األةيارز  بتفرهد  مرمنة  مباركة  مهللة  مفب ة  النهارز  وأةراب  الليل  وافيف  لي   قا  ا دتارز  األهنارزولرب 
األلوارز وت  وئعان  ولباهتا وايواهنااألشلارز  وماؤتا  فالدليا كلها هاؤتا  الب ار.  واادة   دهر  تفبيح  لفمة  ليفم سون 

 دائمة أبدهة تث  لل   رئها ومبدلها. 
اقلة هعرف  هبا وهعرفها.  ال أن هللا جعل هلوا الدليا ملكا هفودتا. أبدل  من تراهباز ولكن  لفخ في  لففا اية ل

وائ والعقل  وا رادة  الفهم  بكل رعاومن ة  وهتفهم  يااات  وو اقاز وهوتب  لي   ليعرف   الفليان لل  رهة  ا.   سلم  
الدلياز لل  أن ال هنعم هبا ف فبز بل هقودتا  لي  تعاىلز وهقود لففها معها. فإذا كالم الدليا بع متها توههل بع مة 

فانز وتو الدليا الحفدة البدهعة الرائعة العاقلةز ها تنب  لن اكمت ز وخبداهتا يفناا ورهت ز أفال هكون ا لخالقهاز وبن ام
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كون تو الكبارة األوىل الد تفبح خالقها بفهم ومعرفة ورع  وحمبة. أفال هكون تو امل الدليا الد ال تعقلز فيفبح أفال ه
 ههل قراام توا اخلالم بفم  وفمها. لنها وهفلد  ههاز وهركر لن  ولنهاز وهو 

فان بيبيعة اال  ووجودا لل  األر، هنيم بقدرة البارا واكمت  يودة لامل ز فإن ا ل  ةائا العمل هنيم لوات 
ولناهت .  ال أن ائم هق   أبن توا ا لفان العاقل هفبح رب  وهعبدا لن رع  وحمبة. فعبادة ا لفان    الع  ومبدل  

اتم تعقل.  ن  ت   ذا  ال  الد  الدليا  واجب  ولن  لن   واجبة  ت   واجبة.  ومنفعت   ا  وسليال   سلمها  ىل  دارت   هللا 
   3 ووكل  لي  أن هتكلم لنهاز وأن هقدم ل  تعاىل واجبال العبادة  ه  و هها. لولك هقول ائرتل: واستعمال ز
رمس والقمر. سب ي  أهتها الكواكب والنور. سب وا الرئ من الفماوالز سب وا يف األلايل. سب ي  أهتها ال)

ا هاا  ق  الر سب ي   ألسم  فلتفبح  الفماوال.  فوق  ألل   الوا  وائاا  أمر  لفماوالز  وتو  فكالم.  قال  تو  ألل   ئ. 
فرلقم. سب   الرئ من األر، أهتها التناليف و يهل اللل ز النار والملدز الثل  وااليدز الرقح العا فة الحالعة كلمت ز 

الواوش وكل  اا األردز  وسائر  ائثمر  اخلرب  التاللز  األر، وكل بال و يهل  ملو   اجملن ة.  والييور  الد  ل  البهائمز 
 ئز الرؤساا وكل ق اة األر،ز ا ادا  والعوارنز الريوا مهل الربائ فليفب وا اسم الرئ(.  الرعو 

كثدا من اقوق  تعاىل لل  الكهنة الوهن   فإذا كالم فر، العبادة تو من اقوق هللا لل  ا لفانز فهو  ألارن 
ده  وأمام لرش . فالكاتن تو الوا هقدم خوهتمز ودلاتم  ىل خدمت ز وكلفهم أن رثلوا البررهة بيف هأختارتم من بيف أ 

دة سلود ذبي ة القداس ا هلية للع ة الواادة ائثلثة االقاليم الحمداليةز هقدم  لن ز ولن البررهةز ولن الدليا أبسرتاز لبا
ال  الرئ يف كل وقمز ويف كل سالة هفب  (  فائمز وشكر سامز واستففار كاملز ودلاا شامل.تو  أقيم)ليبار    1وا 

فالكاتن تو الوسيل ائقبول بيف هللا والناس. فالعبادة ت   ذن من كملن واجبات ز بل ت  من اختحاص دلوت  ووظيفت  
هللا قد دلاا الناس قيما تو   ليقرئ تقادم وتوابح لن اخلياق... ألن وايات .)فإن كل امل مترو من الناس هقام ألجل 

لولك هرتتب لل  الكاتن أن هقدم الوبي ة ا هليةز وهتلو  لوال الفر، ا هل ز بكل   2  ادق(.  املا لل  رتبة ملك 
خا أمام  الدليا كلها  بتمثيل  الئقا  قياما  ليقوم  وتواعهلز  ولاةفة  والتباا  فينة  من  أويت  االلة مل  وهقدم  ومبدلهاز  لقها 

 ا.الفام   يل العبادة لن  ولنه
 

 
 .148مزمور،   3
 1:. 33مزمور،   1
 10و.1: 5عبرانيين،  2



  
- 48 - 

 البحث الثالث 
  يف كيفية القيام بعبادة للا 

 
تقوم لبادة هللا أبفعال التقون ائقيقية. فالتقون ت  االة لففية جتعلنا دوما مفتعدهن للقيام بكل ما تو  كرام 

تها لل  ألواع تن حمبتنا   خالقنا وسيد وجودقز والناس هقومون قمارسهللا وخدمت . فه  اليرهقة العملية الد لعمل لنها  
 د و ل  ليها. ،تلفةز كل منهم لل  مقدار درجة الكمال ال

ليس  واألليادز  اءااد  أقم  وبتقدهفهم  أوال حبف هم وو اقا وو اق كنيفت ز  وهعبدول   هكرمون هللا  فائبتدئون 
التقوهة واخلدهةز و بتعادتم لن ائالت  اخليرةز وبحب ور القداس ف فبز بل برىت األف حيالة اياهتم من اليي  عال 
الوا هقعد لن العملز وبرتوهض لفوسهم لل  لادة است  ار هللا يف بدا أشفاهلم   ائفبب للرييمةز وحبورتم من الكفل 

 وألماهلم. 
ولكن بعاةفة) روح العبادة(. ورح العبادة أما ائتقدمون منهم يف الكمال فيقومون قا ذكرقا ألالا من األلمال  

م ه  من االارتام والرتبةز أن هللا خالقنا وسيدق وأهلناز   الع ة ا هلية بعاةفة التوقد واابة معا. فالتوقد تو توا معناا  كرام 
يناز ومن الت كم يف وتو رئ الدليا أبسرتاز فعبادتنا ل  تب أن تكون خبروع واارتام وارتياح  ىل ما ل  من الفليان لل

يا لاةفيا  لواا ثقة االبن الودود حنو أئ رايم انون. وتكوا هكون ا كرام قلب  مقدرال اياتنا. أما اابة فه  لاةفة 
بنوهة. فهو هفر ق بتنا ل ز وتعلقنا ب ز وثقتنا حبنال  ورهت ز وهعيف لل  ععفنا ووعالتناز فيتقبل  كرامنا برع ز وتود  

 ل والنعم. للينا  لملكا
كرام ا لوتية. فمن  قدسز ألل  تو هنبوع العبادةز وائثل األلل    وروح العبادة توا هتكامل  لعبد لقلب هفوع األ

لتعلم كيف لعبد هللا ائثل  االقاليم ق بة وخروع وثبال وةمهلينةز واثقيف ق بة لناز وارتياا   ىل  كرامنا ل ز وب  لتقدم 
 . 1نال اقيقة التب  )الوا لدلو ب  أ  أهها األئ(بفرح من لرش النعمة لن

ال يف   كاملون أما  القدس  الروح  هفي ها  الد  العبادة(  )موتبة  بروح  العبادة  أفعال  رارسون  فإهنم  ائفي ييف  من 
للقيام بكل ما تو  كرام   التيقظ  دائمو  فهم  وهفتلووهنا.  العبادةز وهكثرون من  ارستهاز  ألواع  فيفتفهلون   . قلوهبمز 

ل لاقلة  وحمبتهم  لميقةز  ولاةفتهم  هت ل عز  ال  الثباهتم  اعيرام  وال  ائفيةز  التعرقل  تفتفوههم  فال  فعالة.  عواةف دة 
أو ريفبال أقليةز ألن حمبتهم  ادقةز   القلبيةز ففيان لندتم ا رل أو يفابم. وال تدفعهم  ىل لبادهتم تبال وقتيةز 

ال تتلل   ألفعالز وافن  يبتةز  هع ميمةز  ال  فإهنم  أو قممز  العاةفة  فيهم  بل  قيام  لواجبالز يرل  بولك.  بمون 
رخاا لل  الفوااز يف اليبوسية الرواية كما يف التع قل القلبيةز يف أقم الفقم  هثابرون لل  تقواتم ولبادهتم يف الردة وال

ألفراح واألا انز يف سعة العي  كما يف وائر، كما يف دمان الح ة والعافيةز يف أوقال العس كما يف أقم اليفرز يف ا
لدترز كما ال تثد أه ا مهمهم األفراح أو  تث  ل ائمهم  روب الدترز كما ال تثد أه ا مهمهم  روب ااالة الفاقة. فال  

األلواع التوقيفال مدن العمر. ألن تقواتم ماسفة يف التقاد راسخ لميم يف ما هللا من اقوق لليهمز وما ل  من ف ل 
 اابةز واهس افب الوقم واهلونز و قبال الدليا وأد رتا. يم لدههم. فهم هفارتون  ىل لبادت  وخدمت  بدافهل الواجب و لم
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والكاملون من ائفي ييف هكرمون أه ا بتقون ولبادة كل ما ل  لالقة   ز حمبة  . فالبتول مر  هلا لدههم ائقام 
ررز وألن هفوع وتو لل  بنز ولروس الروح القدسز وألهنا شرهكة هفوع يف افتداا البالرفيهل األول ألهنا ابنة األئز وأم اال
لينبوع الحايف الوا من  تتدفم مواتب العل  لل  البررهة. وهادون للمالئكة وللقدهفيف الحليب أقامها أما للدلياز وألن ا

م هلم  فهو  ائقدس  الكتائ  أما  أ فياا هللا.  لكوهنم  الحادقة  العبادة  في  واجب  هقرؤن  في   و جاللز ألن  اارتام  وعوع 
 از ورأسها من ور ائمل األل مز وأساقفتها ز وهلمفون في  اكمة هللاز وتم يييون الكنيفة ائقدسة أهإبمعان كالم هللا

هل وكنيتها وسائر خدامها بكل م اتر األكرام وااللتبارز ألهنم رسل هللاز وخدام أسرار الفيد ائفيح لل  األر،. )من ه 
 . 2منكم فقد ههل م (

ينةز وتفيض فيها لواةف الرفقة وائنان يف لندما تته ل يف القلوئ تحدتا ل وأن توا التقون ائفي ية العميقة
معاملة الناسز وال سيما من كان منهم ف ا قاسياز أو بليدا خامالز أو أقليا ةمالاز فتعاملهم  لحمل وةول األقةز وتحمل 

تو أه ا شفيم رايم: ) ما أق فهقول   ر تفواهتمز وتفض اليرب لن قلة أدهبم و يلهمز ألل  تعاىل لل  لقائ همز وتعو 
ألدائكمز   أابوا  الوا يف لكم  أبيكم  ب   لتكولوا  وه يهدكم  هعنتكم  من  أجل  من  و لوا  هبف كمز  من  وأافنوا  ىل 

 . 1 ير لل  األبرار وال ائيف(الفماوالز ألل  هيلهل مشف  لل  األشرار والحائيف ورير لل  األبرار ور
ألففنا من )موت التقون( توا للينا أن  ولك  منكن  الروح ائقدس  لحالة كل هومز وأن ية  تيلبها إبئاح من 

لبق  دوما متنبهيف لك  ليبهل ألمالنا كلها بيابهل اابةز فنفعلها حمبة  ز فتحبح اياتنا كلها  الة ولبادة وتقون وأجورا  
 .3جملد هللا  أو لملتم شيما فالملوا كل ش اوأه ا) فإذا أكلتم أو شربتم    2 التقون فتنفهل يف كل ش ا(  هاوهة. )وأما

 

 
 

 حوادث اترخيية 
 االسكافيان

   
الوااد كثد الرفلز كثد  أل  كان يف مدهنة ا سكندرهة اسكافيان. فكان  الرايم  القدهس هوانا  جاا يف اياة 

الز وبيت  دائما يف لودز ريفم أل   م لائلت  الكثد العدد. وكان الثاين قليل العملز قليل ائال  ئنز وبيت  هفيض  خلدال ريف
 كان قليل الولد. 

فركا الثاين  ىل األول اال  وتو هت فر وهتهفف وهتهم العناهة ا هلية  لقحد يف الن ر  لي  ريفم مهارت . فقال ل  
ر القداس سر واا .وكان توا االسكايف متعبدا  ز مواظبا لل  ا و  دميل  تعال  يل ق أخ   باح األاد القادم فهرهك
ل ائبار   اليوم  ذلك  التفر  يف  األادز ولل   قوة هوم  فقل لل   هعتمد  فكان  الثاين  أما  لائلت .  أفراد  مهل  يهل  عبادة هللا 
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اع متناسيا أن هللا للي  اقوقاز سالده ز ولل  دأب  لل  لمل . فال ري  بيف أقم األاد وأقم األسبوع.وهرتفل بال القي
 العل .  وأن النلاح تو مثرة بركة 

فلما كان  باح األاد جاا االسكايف الثاين  ىل األول لدن ما تو سر واا . فهخوا  ىل الكنيفة ومع   هور 
شفلك ولملكز   أفراد لائلت  وقال ل : ق أخ  اههل القداس كما أفعل أق وأوالداز و ل وأبتهل  ىل الرئ أن هوفقك يف

 ا كان. فنلح توا الثاين يف ايات  ويف بيت . ويبر تكوا لل  خدمت  ولبادت ز فتنلح. وتكو 
 

 ستانسالس ملك بولونيا

 
كان ستالفالس ملك بولوليا قد كتب خبل هدا توا ائقا دز قال: )كل هوم  بااا أل ر إبمعان فيما هنبف  يل 

 ولل  األكثر فيما تب أن ابتعد لن (.  أن المل  يف هوم . فهفكر يف كيفية لمل ز
 لي  تعاىل ما هل م  من األلوار الرن يالا داليت.   اف ا عمدا أللرب   ا أمام هللا وأةلب )ولند ائفاا أجثو 

 ما ارتكبم من اخليه فاسهل  تعاىل أن هحفح ل ز وألاتدا أال ألود  ىل ما سبم من ا سااة  لي  م (. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
- 51 - 

 لفصل الرابع ا
 يف فضيلة الطاعة

 
 

هنا فعل خ وع واجب ئقوق الفلية الررلية.  ال أهنا تتمي  لنها رع من ف يلة العدل أل ن ف يلة اليالة ت  ف
 ألن الرئيس وائرؤوس يفد متفاوهيف يف وععهما ليكون العدل تو ائت كم يف ائقوق والواجبال ببينهما.

 
 البحث األول 
 الطاعة   ة ل ي يف طبيعة فض

 
م سفراا هللا ملنا لل   خ اع  رادتنا لرؤوسنا الررلييف لكوهناليالة ت  ف يلة أدبية مفي ية فائقة اليبيعة    

 لدهننا.
فرائد اليالة تو رائد سائر الف ائل األدبية ائفي يةز أل  ب  هللا تعاىل. ألن اليالة البررهة اليبيعية الد ت  

للفلية القائمةز ةمعا يف مال   اا وج  هللاز وال تدب سون اخلد ال م  النات  لن اخل وع خالية من ذكر هللاز ومن ابتف
قائز أو سعيا وراا مفامن ومكاسب فه  ليفم ف يلة اليالة ائفي ية. ألن توا تن ر  ىل أو جاا مثالز أو خوفا من ل 

لقياد  ىل  رادت  وتدبدا وأاكام ز فتر هل ل  ما   من سليان لليناز واىل ما هتوجب لل  كل منا أفرادا و الال من اال
 مقام . ومن أجل  خت هل للرائسة الررلية الد متثل  وتقوم لدهنا  لل  األر،ز

ال شك يف أن خ ولنا   تب أن هكون يف مقدمة ألمالنا واياتنا. ألل  تعاىل تو خالقنا واف نا ومدبرقز وال  
إبرادت  وأمرا. و ااب   ت  وهاا .  ن اخلالئم كلها ال يا  ال ب ز وال تعمل  ال كيان لنا  ال ب ز وال لمل لنا  ال قفالد 

لك لبيد  الكل  )ألن  هقول:  تعاىلز   1(.ائ امد  أبوامرا  العامليف  ةليعة  يف  الناةقة  العاقلة  اخلالئم  تكون  أن  بد  ذا  فال 
 اخلاععيف  رادت  وذلك لن أدرا  وفهم ورع . 

اق  ئفيح هفوع بف ل من . ة هده  ولبيدا ل  فإلنا أه ا ال بل  ألكثرز أبناؤاز تبنولكن فوق كولنا خليفت  و نع 
 وع األبناا الملرة للوالدهن واابيف تكوا لاش ائفيح لل  األر، )و ار هييهل اىت فوجب للينا  ذا أن   هل ل  خ

 وتكوا هنبف  لنا أن لفد لل  أثرا.  1ائول مول الحليب(.
جبم للينا يف كل أمر  ةالت : د و لب ألجلنا وافتداقز فه ب نا ملك  ورليت  وخا ت ز وو   أن ائفيح جتف 
 2(. )أللكم قد أشرتمت بثمن كر  

ولكن كيف لييهل هللا ق ترنز وكيف لعمل أبوامرا  أن ذلك ال لنا  ال بيالتنا ئمثلي  الررلييف لل  األر،ز 
 في ية. نيقون بكلمت . توا تو ائبدأ األول األلل  يف اليالة ائألهنم لواب  وسفرااا لدهناز هتكلمون  ه ز وه
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 ن هللا خلم ا لفان اجتمالياز أل  أل  يتاج بيبيعت ز يف ،تلف مناا  ايات  اافدهة واألدبية والروايةز  ىل 
يف شىت عرورقت .   مفالدة يفدا. فنره توا ال عف الفردا ااجة ا لفان يف اجملتمهل العموم ز فيتمم توا ما هنقا ذا  

أه ا ال بد هلوا اجملتمهل   الفردز كان أه ا البد من وجود اجملتمهل ئياة الفردز كان  فإذا كان ال بد من وجود اجملتمهل ئياة 
لك  هادا رسالت  من سلية تفهر لل   دارت ز وتن م شاول ز وتوج  قواا لتو ل   ىل الفر، ائيلوئ من الفرد وخدمت . 

ألجل كيال  ولمل ز من وعهل هللا وتدبدا.   ا اجملتمهل من وعهل هللا كالم الفلية أه ا الد ال بد منهاوئا كان وجود تو 
وداد الرسول لل  توا أه ا وقال لل  سبيل االستنتاج اليبيع  ائنيق : )   3ل:)ال سليان  ال من هللا.لولك قال الرسو 

يتاج فالتعليم  رهح ال    4اوم الفليان فإمنا هعالد ترتيب هللا.فمن أةاع الفلية أةاع هللاز ومن أكرتا ألكر هللا. فمن هق
  ىل  ه اح. 

ألجل ذلك هرتتب لل  الرئيس أن ال هفتعمل سليال   ال  سم هللاز ةبقا  رادت  تعاىل وأوامرا ولواتي ز ال خلدمة 
ادا. وهرتتب أه ا لل  تاالا األفراد  لففة ولفوذا وميامع ز بل خلدمة اجملتمهل الوا أقام  هللا لل   دارة شاول  وشاون أفر 

الرئ الرئ.   5فقد ههل م (ز  يس خ ولهم للرئز  ارتام وتوقد وحمبة ورع :)من ههل منكمأن   عوا هلوا  كما قال 
وقال الرسول أه ا:)ولتلمس منكم أهها األخوة أن تعتملوا الوهن هتعبون بينكم وهرئفولكم يف الرئ وهع ولكم و ن  بوتم  

 .6بة من أجل لملهم(يفاهة اا
 اىل أهن تحل قوة سليال  ولكن من تو الرئيس الررل  ق ترنز و 

الرئيس الررل  تو كل رئيس  قام  هللا لل   دارة اامالال ائن مة يف الدليا. وتوا اامالال كثدة بيف األمم 
وأتليفها. فال بد لكل منها من رئيس ال يحرتا لد وليس أللوالها اد. وت  ختتلف  ختالب يفاقهتا ول امها وترتيبها  

وهدهر شاوهنا اهفوسهاز  فمنها  مراميها.  لتحل  ىل  قواتاز  وهوج   وهواد  فوفهاز  هرئفها ز  الد  العائلية  الحفدة  اامعة 
ةرهقة  ائكومةز افب  الد هررب لل  شىت شاوهنا رجال  الدولية  الكملن  ااامعال  ومنها  مقام .  هقوم  أومن  األئ 

الكنيفة الكاثوليكية الد هرئفها ائمل الروماين    مة وكل  لكة. ومنها ااامعال الكملن الروايةز أل  هبا  ودستور كل أ 
ما الكل  اليوىبز ومفالدوا من األساقفة كل يف أبرشيت ز ومن الكهنة كل يف منيقت  وكنيفت . وهدخل  م لواا توا رو 

الرائسال ن وللراتبال وللمرسليف وللمعلميف من كل  نف ولوع ولون. و ااامعة الع م  الكنيفة جامعال متعددة للرتبا 
بع ها بع ا و  هل أه ا بع ها لبعضز اىت تحل  ىل رئيفها يف كل منها درجال متعددة متتابعة متماسكة هكمل  

ور. فكل من كان ل وا العام األكملز ومن   ىل سيدق البا  ائمل الروماينز ومن   ىل الفيد ائفيح رأس الكنيفة يفد ائن 
لرئ اليالة  للي   بتمهل كهوا وجبم  فلكم جر يف  الفوع .  وسادل  الن ام  اختل  و ال  اجملتمهلز  ذلك  من   يس  العحيان 

الدمار لل  اهليمال وائاسفال ائكومال والرتباليالز وكم ا ن الكنيفة وأير لليها اهلرةقالز وكم كان الفبب يف 
 لروئ ائروئ وتعدد الوهالل.

ية مررولة تقف يف وجههاز أم هفو  هلا أن ن  ىل أهن تحل ادود سلية الرائسال ق ترن  تل من قوة أدبولك
 انز تفد لل  تواتا يف كل دمان ومكان  تكون ميلقة العن
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الرئيس   القالون الوا هن م لالقة  الدليا ادا تب للي  أن هقف لندا. وتوا ائد ه ع    ن لكل سليان يف 
الرئيس وائرؤ    ئرؤوسز ومقدار القالون هبيف ما لكل من  وس من اقوق وواجبال ل  وللي .  ال أن سليت  للي ز وتوا 
تب أن هفود اقوق كل الرائسال يف الدلياز وواجبال كل ائرؤوسيف فيها. هقوم لل  توا األساس:   ائبدأ األلل  الوا

شرائهل هللا تنه  لن   قا  أن أتمر  أهة كالم  لفلية  أل  ال يم  فعلها جتاودا ئقوقهاز وتو  هكون  فعلم  و ذا  والكنيفة.   
أن واست ذا   للمرؤوس  ذ  والتفافاز وال تود  منهاز وجورا  القدهس   بدادا  بقيم كلمة  أيمتر أبمرتا.ولقد  و ن  هفمهل هلل 

النحراليةز وشعار ائرقل ائفي ية. ألهنم ئا أمروا بتهدهد ووليد   اليهود األكمل دستور  أن هقلهل لن بيرس أمام حمفل 
وتوا ما ادا  ئالهيف من   1) ن هللا أام من الناس من أن هياع(.التبرد  سم الرئ هفوع أجائ بكل ثبال وجرأة:

لل   فهقدموا  وكنيفتهمز  بررائهل  هلهم  متفكهم  سبيل  يف  رخيحة  لفوسهم  بول  لل   ومكان  دمان  يف كل  ائفي ييف 
 همز عد أوامر ال لم واالستبداد.االسترهادز أقم االعيهادز دفالا لن أوامر  هل

ااال ال هل م أادا. والررائهل البررهة تعدم قوهتا تعدم قوهتا لند   كان األمر مفت يالز ألن وال  ل ام  ليالة  ذا  
لدم ائقدرة لل  القيام هبا. فينت  لن ذلك أن ائرهض الوا ال ركن  الوتائ  ىل الكنيفةز معوور من ختلف  لن ا ور 

الالقداس   الحوم من  شرهعة  هفتثىن من  وأل   واألليادز  اءااد  والعملة   أقم  ب  ألسبائ مررولة كائرع   القيام  ركن  
 وائراعهلز وأن الفقد ائعدم هعف  من ألباا الرسوم وال رائب اخل. وقس لل  توا ما هربه ز ألن هللا  ل  رهةز وائباىل

 وليس  ل  شدة ولقمة. 
الد دلوة ابن  بعد أن متعن للرئيس لندما هتلاود ادود سليت . تكوا مثالز  ذا الرت، و كولك ال  ل ام  ليالة  

 س رتباين قا ال تفمح ب  القواليف واألل مة ائقررة يف رتينت .توا يف درسهاز أو  ذا أمر رئي
 ئيس. ولكن قا  لنا لرعة ألوتام كثدةز فف  وقم الرك تب االفرتا، أن ائم يالب الررهعة أو الر 

اليالة   الكالم لن درجال  هتناول حبثنا  تقدمنا  ألنا حنبعدما  منافعها.  ال  حر وألوالها و ال خحاهلا. وجليل 
الب   لل  األكثر يف ف يلة اليالة ائفي ية للرائسال الدهنية وللفليال الكنفية والروايةز  ركيف الكالم لما سواتا 

 تية والكتب االجتمالية. للب و  الكملن األدبية يف اجمللدال الالتو 
 

 

 
 .39: 5أعمال،   1
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 البحث الثاين
 املسيحية   يف درجات الطاعة 

 
 ن أوىل درجال اليالة ائفي ية تقوم حبفظ و اق هللاز وو اقز وو اق الكنيفةز وإبمتام األوامر الحادرة  لينا 

ةنز وذلك  كراما   تعاىلز من الرؤساا الررلييفز أقل ما هكون  متاما فعليا يف ال اترز  ن مل لوافم للي  أه ا يف البا
لليناز ولمال لفليال   موافقتوخ ولا  أن لدم  من رؤسائنا.  ال  الحادرة  لينا  لدن  أبوامرا  ل ر رؤسائنا  لوجهة  نا توا 

أوامرتم ليس معناتا خروجنا لليهمز وتومرق من  دارهتمز و ال فال خ ولنا ف يلةز بل شرا ولقيحة.  منا معناتا   متامنا 
 ابية رأهنا عد رأههمز ريفم خ ولنا  دارهتم وتدبدتم.متفكنا بحو 
الدرجة الثاليةز وت  تف ل األوىل بكثدز ففنها تقوم خب ولنا ألوامر رؤوسنا ليس يف ال اتر فقلز ولكن يف  ماوأ

ة الباةن أه ا. فنعمل أبوامرتم بقبول ورع ز دون أن لب   يف  وابيتها أو لتعر، لليها. ولك  وعل ةالتنا ف يل
أل خاععا  ايات  كيف كان  يف  هفوع  لتيلهل  ىل  اق   أم ز مفي ية  وللبتول  اارسةز  هوسف  وللقدهس  الفماواز  بي  

ب .  ليالة لاش ائفيح فقداز ولامال خامالز ورسوال معدمان  ليالة لاش  ئدن والقرن وائ ارع وائقول هبرر  فنترب   
القلوئ وهااس  منكفرا  ائرع ز  وهرف   أن سفك دم  ألائفاكيفز  قبل  ال هتونز  بفتان  دما يف  جل .  ليالة لرق 

لعم تكوا لاش هفوع ليرة اليالة واخل وعز تكوا هرهدق البررز اىت آخر لقيةز ومال لل  خربة الحليب الكر .  
 لل  مثال ز ةائعيف  كراما ل  وتربها ب .

ال تعار، الرئيس يف لمل ز وال تعرت، لل    وتتلل  توا اليالة ائفي ية ق اتر شىت يف ائياة العملية. فه 
رئ يف تنفيو أاكام ز وال تفع  لتلمل  لل  مات  وال تتوارن أمام  رادت ز وال تتملم من أاكام ز وال توا  ةرهقة تدبدا.

ففز وال ترهد يف تن يم خيي ز بل تتناول األمر وتفارع  ىل العمل ب  بال ترددز وال تومرز وال تفوهفز وال مواربةز وال أت
أو يف القدهس برلردس يف ذلك:)  ذا اشتهيم أمراز وسعيم يف سر   تقبيحز بل برع  وقبول وارتياح وسرور. ولقد قال  

لالليتك  ىل هل مرشد  لل  أن أيمر   لقيام ب ز فال تتوتم أبلك قد أةعت ز بل لقد خدلم لففك قا استحدرت  من 
 رائبك ألم وليس  رادت (.  أوامر. أللك تكون قد هلت  لل  اخل وع لف

الثالثة يف ف يلة الكامليف. وت  تقوم أبهنم ال هكتفون   سراع يف   اليالة ائفي ية فه  من شهن  أما الدرجة 
تنفيو األوامر الحادرة  ليهم من رؤسائهمز واىل  خ اع  رادهتم أه ا  رادهتمز  كراما   وتربها  لفيد ائفيح معلمهم  

تمز وه  ون بيرهقة  دراكهم لةمور وبنوع م   عون أه ا رأههم لرأا رئيفهمز فيتلردون من وجهة ل ر ومثاهلمز بل أهن
دتاز ليعتنقوا خية رئيفهم بال قيدز وال شرطز وال ف از وال مت ياز بل هعملون لل   قناع ذواهتم أبهنا ميوهلم  ىل تدب

 ت  اخلية ائثل  يف الرأا والتدبد.
تهم تق   ب ز فمن ائكمة أن ال بداا رأههمز أو كان هلم ام يف ذلكز أو كالم واجبال وظيفأما  ذا دلوا  ىل  
 ائم ألل  هحبح واجبا ولمال مفيدا.هتوالوا يف استعمال ذلك  

ولقد قال ائعلم الروا  الكبد القدهس أيفناةيوس منر  الرتبالية اليفولية:)  ذا ما ريفب أاد يف ت  ية ذات   
األكم النوع  أ لل   قد ع   يف سبيل هللا  رادت ز  هكون  أن  بعد  للي ز  تعاىل لقل  ل وجب  أه ا يف سبيل   ن ه    
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فهم .. بل و دراك  وةرهقة  هرهدا رئيف  ف فبز  الكامل ليس ما  الراتب  هرهد  القدهس  يفناةيوس كيف  هبيف     .)...
را بقدر ما ركن ا رادة الد خ عم أن هحد مهل رئيف  شعورا وااداز وفكرا وااداز و  هل لوجهة ل ر رئيف  وجهة ل 

نا  رادة رئيفنا  وق هلا من أن ت ل أه ا لل  اخل وع.  ن العقل معر، للريهز فكما   هل  رادت مل معها العقل  
اليرهمز تكوا هكون أه ا من شهن لقلنا. وهردب القدهس أيفناةيوس بقول : )اورا من وقوع رأهنا يف ال الل لعتنم رأا 

لم  لحالة  ىل الرئ اليفوعز وبعد االبتهال رأهم   قال: ) ذا ما خاجل فكر  رأا ،الف لرأا رئيفكز فابتهرئيفنا(.
وع لك أن تفا   بولكز فال أبس لليك. ولكن هنبف  لك قبل مبااثت  هبوا وبعدتا أه ا أن تلب  تاد؛ البالز أل  هف

الف بولك وجهة ل ر ز أبن تعتقد أن ما هقررا تو األف ل مفتفلم ا رادةز مفتعدا ليس  متام رئيفك ف فبز و ن خ
 األ وئ. ألن مرالر  وأميالك قد ت للك(. و 

فهوا ما هفمي  ائعلمون الروايون) اليالة العمياا( الد ت هل ا لفان بيف هدا رئيف  كهل )جثة تامدة(ز ال لما 
والتدبد للرئيسز واخل وع والعمل والتنفيو لل  الراتب   هلا خا ا هباز وال رأا هلا يف أمر من أمورتاز بل الرأا والتفكد

ادت  وشرحيت  حبي  أل  هحبح آلة  ماا ال فهم هلا وال  درا . التابهل ل . ولكن معىن توا أن ا لفان هتلرد لن لقل  و ر 
از  منا   عهاز و ال ئا بق  ل  ش  من شرب اليالة وأجورتا. بل هبق   ألارن متمتعا بكامل قواا العقلية وهعمل هب 

 لة وف ال. رئيف . وهبوا هفمو يف ف يلة اليالةز ويفب هللا ذلك ف ي كراما  ز  رادة وتدبد وفهم واكمة  
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 البحث الثالث
 يف صفات الطاعة املسيحية 

 
أن اليالة ائفي ية لك  تكون اقا ف يلة سامية تب أن تت ل  بحفال ثال : أن تكون يف يفاهتها هاوهةز 

 ئقة اليبيعةز ويف لملها شاملةز ويف ةرهقتها كاملة. أل  فا
يالة الفماوهة فه  الد ترن الررا الرئيس  ورة هللا وشرا الفيد ائفيح الوا تو هنبوع كل سليان ال أما

ومن  كل رائسة. فتر هل هلا خ ولا   وألجل  كرام  تعاىل وحمبت . وتوا الن رهة تفهل هلا ائحالبز وتولل العقبالز 
ال ع  ز واليالة أساسها أن الفليان تو هللاز وأن الرائسبل جتعل مرقة لوبة مفت بة. ألل  ال أاد أيلف ما اخل و  ال

 تحدر من ز وأن مرجهل اليالة  لي  ألن الرئيس رثل :
 1) أهها البنون أةيعوا والدهكم يف الرئ فإن توا تو العدل(

ئفيح تكم للمفيح. ال خبدمة العيف كما هرع  الناس بل كعبيد ا) أهها العبيد أةيعوا سادتكم اافدهيف... كيال
 2كردمتكم للرئ ال للناس(.  لامليف قريمة هللا من قلوبكم خادميف بنية  ائة

ولقد كتب القدهس  يفناةيوس  ىل رتبال  اليفولييف يف الملتفال رسالة شائقة يف ف يلة اليالة بقيم  ىل هومنا 
ت  يف أن  ر وا بكل دقة ولراط    لية وشعار بدتا وقوهتا. ولقد جاا فيها:) أن ريفبة فليب توا دستور الرتبالية اليفو 
ع ائفيح يف كل رئيس من رؤسائكمز وأن تقدموا بررح  يف كل  جالل واارتام ما تب لليكم  لل  أن تروا سيدق هفو 

الوهن   عون ل ز بل  ىل الفيد ائفيح متلليا   للع ة ا هلية من االلتبار وا كرام ... فال هن ر رتبالنا  ىل شرا الرئيس
الرئ هفوع يفاهة سعيهم وةالتهم. أللنا  ذا ما خ في ز ول ل  تب أن هكون ليس يكن توا   عنا للرئيس فإن خ ولنا 

ألجل فينت ز أو كمال ز أو ألجل أا  فة أخرن من الحفال الد رقا جعلها هللا في ز ولكن للفبب األواد أل  قئب 
أن تتواىن يف لك فلو بدرل من  قلة فينةز أو قلة دراهةز فال يم لنا  لدهناز وأل  قائم مقام   بال  أوامرا تعاىل  ليناز لو هللا  

االلقياد ألوامراز ألل  لكول  رئيفاز رثل ذا  الوا تو ائكمة ا هلية ائن تة لن الفللز وتوا الرئ جدهر أبن هعو، لما 
 مة ل (.ب  من ف يلةز أو من م هة أخرن من ائ اق ائفنة الالد هكون قد لقا يف رسول  وقئ

تعليم سامز مباد؛ مفي ية قورةز ال ركن العقل الفليم أن هتعر، لليها. ألل  لو كالم ةالتنا لرئيفنا ت  
وأوسهل خملةز   لتيلة  فات  وماتالت  فال هكون لنا أوال ف ل اليالة. ألل  ال أاد أبلف من اخل وع ئن أرفهل من  من لةز 

ل تحبح متقلبةز شد شكيمة. يليا ال ركن أه ا أن تكون ةالتنا يبتةز بوأكثر جاتاز وأقدر للماز وأبرع فحااةز وأ
متلقلقةز ذاتبة مهل كل رهحز  بعة ل روب ال مان وائكان واألشراص. وهبوا دمار اليالةز وخفارة فوائدتا االيلة لل  

 و أجرا من الناس. يف الفماا. ألن من   هل للناس هبف   رعاا الناسز فيهخ   األر،ز وارمان أجورتا األبدهة
لولك وجب أن تكون اليالة ف يلة هاوهةز فال لرهد هبا  ال وج  هللاز واخل وع ألوامرا تعاىلز و كرام سليال  

 ورهت  وانال . أما الرئيس فهو سفدا لدهناز ورسول  وقئب  وائفلل  ه  للينا. 

 
 .1:  6 ،سافس  1
 .7-5:  6 ،سافس  2
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تكون شاملة لكل القواليف ائفروعة لليناز ولكل الثالية الد تب أن تت ل  هبا اليالة الفامية ت  أن    وائ هة
الحادرة  لينا من رؤسائنا. فمن كان أمينا يف ش ا ومهمال يف سواا كالم ف يلة اليالة في  ققحة. فإذا أردق أن   األوامر

ألن األول أاب   تنقها كلها. أما  ذا أةعنا توا ولحينا ذا  من رؤسائناز لفمو يف  ارسة توا الف يلة ااميلة للينا أن لع
 ز ألن األول أقرئ  ىل أميالناز فال تكون ةالتنا شاملةز وال تكون  ذا سامية.اوالينن ليناز و ذا اف نا توا ولبوق ذا  من ق

وس حبب  اخل وع  لل   اليالة  ملنا  ) ن  هقول:  الفالف   فرلفيس  القدهس  لةوامر ولقد كتب  قلب  واجة 
مفت بة أو مفتهلنة. ألل  لما  ذا كالم اليرهقة الد ألييم هبا تلك األوامر ت     الحادرة  لينا من رؤسائنا بقيهل الن ر

ةائا ل مر ائم ائرروع يف   دار أوامراز وةائا أن خ ولنا ل  هكون سبب   ادق   ز ففيهن لدهنا أن هكون قد 
 من ذا  أو كيف  در.   در األمر من توا أو

هق   أبن لييع . و ال تكون ةالتنا   الف لو اق هللا وأاكام  فالواجب أما  ذا أقدم الرئيس لل  فر، ش  ،
 ل  يفامشة وجاتلة. 

و ذا أمرق رئيفنا إبتباع خية معينة ورأهنا حنن أن يفدق أف ل منهاز وأ وئز وألفهلز فالكمال هق   أبن لرت  
لنتبهل وجهة ل  الكفيل أبن هنلح لملنا أكثر بكثخيتنا  اتبعنا ةرهقتنا. ألل  تعاىل هاثر  ر رئيفنا. ألن هللا تو  د  ا لو 

نلح لملهاز وهبار  لتائلها. أن الفلبة يف ةرهم اليالةز كما هقول القدهس فرلفيس الفالف ز وقال الروح اليالةز وه
ا يف فلل يف كيفية  دارت ز ولكن ا لفان اخل وع ال هفلل أبد وقد هتعر، الرئيس لل   1 القدس:) ائييهل هتكلم كالم ائنتحر(

 القيادا ليرهقة رئيف .
أما الحفة الثالثة لليالة ائقة فه  أن تكون مكملةز فال تفرق بيف أمر وأمرز وال أتخو يهة وترت  أخرنز وال 

أمر ما فتقفم ز وتقوم إبمتام ما ترهد من  وترت    متي  بيف أقفام القالون أو األوامر فتقبل منها شيما وترت  شيما. وال تن ر  ىل 
 ترهدا. ما ال

واليالة الكاملة سرهعة االلقيادز ألن من م اق ائب ا سراع يف  متام ةلب اابوئ. فلما كالم اليالة الكاملة 
 ا ل . تفد بدافهل ائب ا هل  كان ال بد هلا من ا سراع يف  متام أوامر الرئيس بدافهل ابها   و كرامه

 ا.  ععف وال ملل وال  ود. ويف توا هكون اقا متامه واليالة الكاملة تكون يبتةز فال هعرتهها وتن وال
ائتهلهل( الكاملة تكون فراة مررقةز )ألن هللا هعي   القلب.   .2 واليالة  الفرح يف  هنرر  فمن لادة ائب أن 

 قبة. فمن أاب هللا أةال  بفرحز واستعوئ يف سبيل  كل  عوبة وكل ل 
 

 
1  vir obediens loquetur victorias 
 .7: 9 ،كور 3  2



  
- 58 - 

 البحث الرابع
 يف فوائد فضيلة الطاعة 

الف يلة الد هر ح هللا  ليها أكثر من يفدتا. ألهنا جترد ا لفان من  رادت  وأميال  اخلا ةز وريفبات     اليالة ت   ن ف يلة  
لف ائل األدبية.  ن الواتيةز يف سبيل خ ول  ألوامر هللا تعاىل وأاكام . فيها هتم ا اد ا لفان    أكثر من سواتا يف ا

جتردا من ذات  و رادت ز وتففح اليرهم هلو أكمل لائم يف اجتات   ىل هللا. أما اليالة فإهنا  حمبة ا لفان لفف ز و يرة ذات ز  
 مام   ىل خالق  واهلة. وبقدر ما ه    ا لفان ألجل هللا من  رادت  وارهت  واستقالل  هكون مفت قا لةجور يف ايات   

و أبي  الفماوا وتو يف اشد مرارة ائ ن وقال: ) ال وا ما فعل  ائرلا ا هل  يف بفتان ال هتون ئا تتف حنولمل . ت 
 . 3 كن مريمد بل مريمتك(ت

لولك كالم اليالة أف ل من الفقرز وأف ل من العفابز وأعل من التقرف. ألن ا لفان ه     لفقر   
رم وأمثن كل من تقرف البفاة  وراات ز أما اليالة فإل  ه    قا تو أكخدال الدلياز و لعفاب ملوال اافدز و ل

. فاليالة  ذن 1وارهت  وشفف  واستقالل .)فاليالة ت  )اقا( خد من الوبي ة(  تواز وآثر من يفدا لده . ه    إبرادت 
ز وقلبنا دائم ائب ل ز فال  رج لن ت ز من بعد العبادةز أكرم الف ائل األدبية ألهنا جتعل  رادتنا دائمة اال اد إبرادة هللا

 وتدبدا وأاكام  والتعلم ب . دائرة أوامرا  
اليالة ت  أه ا أم الف ائل األدبيةز وائارسة هلاز الفاترة لليها. فاليالة واابة وااد. أن من شهن ائب أن 

حبح رأهناز وفكرة فكرقز و رادت   رادتناز فال هواد األفكار والريفبال يف ائت ابيف. فم بتنا   معناتا ل ز حبي  أن رأه  ه
مة من اابة هعود تو أه ا في قم كل ريفباتنا. وهتمم كل ما سواا يف كافة ميالبنا وريفباتنا. و ذ لحد  ىل توا الق هنبف   

 . 2ايت(هرهدا قلبنا.) من كالم لندا و اقا واف   فهو الوا يب ز والوا يب  يب  أيبز وأق أاب  وأظهر اا ذ
 .3ن ما شمتم فيكون لكم(وأه ا:) ن التم ثبتم يف وثبم كالم  فيكم تفهلو 

واليالة ت  أم سائر الف ائل ألن هبا تتم كلها. ليس من ف يلة أدبية أو  هلية  ال وهللا أيمر هباز أو هدلو  ليهاز 
اليالة ت  مثرة اابةز وائب ال هفرق   أو هريفب فيها. فاليالة تقدس  رادة الرئز بل مرورت ز وأقل ريفبة من ريفبات . ألن

 فل ل رة من ل رات .بيب و شارة من  شارات ز أو أ فر ريفبة من ريفبات ز أو أبيف أوامر ائ
من  أف ل  فتكون  ائياةز  ومةل  لهدتا  وةال  و ذا كملم  االسترهاد.  من  لوع  ت   اليالة  أن  بل  ال 

ائياةز ةز أما اليالة الدائمة فه  ت  ية ما تو أوال أمثن من  االسترهاد. ألن االسترهاد تو ت  ية ائياة مرة وااد
الرأا وا رادة وائرهة واءمال   الواتيةز   ت  ت  ية توا كل  ليس مرة بل كل مرةز ليس سالة بل كل ألهنا ت  ية 

 سالةز وكل هوم ومدن ائياة. 
تبالية ت  قبل كل ش ا اياة اليالةز أل  أن معلم  الالتول هفمون ائياة الرتبالية استرهاداز ألن ائياة الر 

التلرد   ) اياة  ذلك:  يف  القدهس  يفناةيوس  وهقول  الواتية.  ا رادة  و رادتناز    من  وآرائنا  أبفكارق  ل        ليالة 
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ولقدمها يف كل وقم ويف كل سالة ذ ئح مرعية لل  تياكل  تعاىل. وذلك بدل ا رادة الواتية يف ا لفان ال هبق  سون 
 . 4ا(ائرا فقل حبيات   ةالة  ز بكل ما تو ل ه  للي  أه رادة هفوع ائفيح الد تتلل  إبرادة الرئيس.فال ه      

وكان القدهس  خوميوس هقول ألاد رتبال ز وتكوا هريفب يف شرب االسترهاد:)كف  حبياة التقرف والتكفد 
ائ ةول  اليالة  لل   الثبال  تو  األكمل  واالسترهاد  بل  ة استرهادا.  الفيف  حبد  ائول  من  خد  ذلك  ألن  ياة. 

 .5واادة(
اليالة ت  أه ا هنبوع الفالم والفرح واليمهلينة يف القلب. فه  تبدد ال الم وتق   االرتيائ والركو . ألهنا 

الح ي ة   ترسم للمرا منهاج ائياة وت  ا ل  اليرهمز فيفد بيمهلينة وثبال والت ام. اليالة ت  لنوان ائياة ائفي ية
ئيفنا. فإذا ما اف ناتا  تتلل  أمامنا  لو اقز وبقواليف دلوتناز وإبرادة ر وةرهم القداسة ائقة األكيدة. ألن  رادة هللا 

لند  بل  رتياح وةمهلينة يف سبيل حمبة هللا ومرعات  ولعمت . وتكوا هحبح سيان  تردد وال ادةز  واارتمناتا سرق  ل 
مود أو الكفلز ألن الرجل ائييهل هريفب لة وح يف لمل  أم مل هنلح. ليس لعدم ائباالةز أو ااا لفان ائكمل يف اليا 

 واح ما أمر إبمتام ز  كراما  ز ولمال إبرادة رئيف ز وقياما بواجب قواليف رتباليت ز أو  عيت ز أو مفلك ز ريفبة أكيدة يف 
لقلة ظهور واا  أو  لعدم واا ز  أل   ذا مل ي ن  دت . فال ز فةل  قد ةلب يف لمل  برد مرعاة هللا واخل وع  رابل 

 اجتهادا.   ه يرئ ئل يحل ل  من لتائ  مفالي  ومن مثار 
لولك هرن الرجل ائييهل أبوائ الفماا دائما مفتواة أمام ليني  فيفتمد منها األلوارز وهفد حنوتا خبي  يبتة 

يالا من ألواع   لفان من قيود الرك واالعيرائ قا تره  ل  يف كل وقمأكيدة بيمهلينة وارتياح. ألن اليالة  ل ا 
 ائدة يف كيفية ةلب الكمال. الواجبالز فال هبق  يف العقل ش ا من  

 وما أال  أن تقول القدهفة النالمة تره ق لليفل هفوع يف سدة اياهتا لن اليالة: 
ا هنور لور اليالةز قما أسعد الراتبال البفييال )ق أهل ز آا كم هنلو من االعيرائ والتروه  ذا  الو 

م األكمل أبهنن يف اليرهم القو  سائرال. فال خوب لليهن من ايت هفرن يف اياهتن إبرادة الرؤساا. ألهنن هعلمن العلاللو 
الي ائنه  الح يح عللن  الرؤساا قد اخياؤا. ولكن  ذا ما تن ادن تن توا  رهم اخليهز اىت ولو أتكد لدههن أبن 

 . 1وسرن يف مفارال ولرة مقفرة تنقحها مياا النعمة(
أخدا ليس كاليالة ف يلة راحبة تكفب األجور من بعد أن تفيض يف القلب اليمهلينة والفرور. أللنا  ذ ألتم 

حباحز أبمر اليالةز وبروح اليالةز ألجل هللا وحمبة ل ز كل لمل من ألمالناز من الحباح  ىل ائفااز ومن ائفاا  ىل ال
الفماوهة أجور   ل حمبة ل يمة دائماز هتكرر بال القياعز ورة خ ائنناتحد اياتنا كلهاز يف كل دقائقها وتفا يلهاز فع

دائمة أبدهةز ولقد شب  ائعلمون الروايون رجال اليالة أبقس راكبيف سفينة تفد هبم يف الب ار وتم لنها ال ئهون أو تم 
 هوم من ائيناا وتم ال هدرون. قئمونز فيقرتبون هوما بعد  

ت  الف يلة اللوهوة ائفي ية يف ائياة االجتمالية. بل ت  أم ملن الفامية الفماوهةز  فاليالة ت  الف يلة الك
الف ائل ولورتا واارسها. فه  أساس الن ام والنلاح والفرح يف اياة اجملتمهلزكما أهنا سبب اليمهلينة والفالم واألجور 

 
 .رسالته إلى الرهبان في البرتغال  4
 .حاديث الروحيةعن القديس فرنسيس السالسي في األ نقال  5
1  Histoire d une ame, ch,ix,p,196. 
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 فيالية لن ارتياا   ىل ألمال ف يلة اليالة فقال تعاىل ة الفرد. ولقد أوا  هللا هوما  ىل القدهفة كاترهنا الالكثدة يف ايا
 أه : 

أس   جعل  وا ران  ولبتتها.  فاابة كولتنها  الف ائل كلها.  فيها  اليالة.فهن  ف يلة  أكرم  وما  أةيب  )ما 
للمت  أن ال ة وتناا. وتو ال ي ن  لرا، الدليا لن ز ألن اليالة لليها...من أختو اليالة رفيقة ئيات  فقد لاش بيمهلين

ألن أشبهل كل ريفائب . أهتها اليالة ما أهبا  وما أاال . الك تحليف بال هرته  شيما سواا. وأق استييهلز لو أردلز  
العمر لل  سفينة   توا  وتعملهن حبر  الكلمة.  ائبيب  ب   شبيهة ق  ألم  الفالم.  ميناا  الكر ز أللك لناا  ىل  الحليب 

الكلمة وتعاليم   متهتبة دائما ئواجهة الحعائ وكل اب   ا هلية. ل يمة ألم يف   لوائ من يفد أن  يدا لن و اق 
 . 1ثيابكز ول متك ت  جبارةز أللك تحعدهن من األر،ز وأتتيف أبوائ الفمااز فال هفت ها سوا (

 

 حادث اترخيي 
 شجرة الطاعة 

 
النيل الفعيديف وادا النيرون الح  ائمتد  ىل ااهة الفربية من وادا  هرن ائفافر شلرة وايدة منفردة    راوا 

ردا. يف تلك الرمال القاالة. والناس هدلوهنا  ىل اليوم شلرة اليالة. ودولك تفحيل ائاد  كما قائمة لل  الحرور واا
 هروه   رهخ رتبان القدهس  خوميوس. 
وأيخوتا بعيداز بعيدا    ن ةالة هوانا أاد رتبان الفتيانز فهمرا أن أيخو لحاا أراد رئيس الرتبان هوما أن رت

 ارة القاالةز وأن هتعدتا كل هوم  ئاا  بااا ومفاا. لن الدهرز يف تلك الح ارا ائو 
فهخو هوانا العحا وذتب ف رلها كما أمرا رئيف ز وجعل يمل  ليها ائاا كل هوم وهفقيهاز يفد مبال أبهنا لحا 

 ب .  لل  لمل  دماق ةوهال بروح اليالة ذات  الوا بدأ لمل  بفة ال أمل هلا يف أن تدئ ائياة فيها. وبق  مثابرا  ق
 ال أن هللا أراد أن هكاف  ةالة توا الراتب الورع الوا لرب أن هتلرد لن  رادت  ولن فهم  يف سبيل القيام 

  الرئ اددترل. وتكوا بقيم  ىل هومنا توا شاتدا رائعا لل  رعأبوامر رئيف . فهرسل ائياة يف تلك العحا. وأورقم و 
 ال تعرت، لل  تدبد رئيفهاز حمبة ل  تعاىل وألجل مرعات . لن اليالة الكاملة الد ال تتواىن يف لملهاز و 

 

 
 .260_259(، المجلد الثاني صفحة dailoue) كتاب المحادثات  1



  
- 61 - 

 الفصل اخلامس 
 يف فضيلة الشجاعة

 
ما الرلالة فههنا ختتا بناز ومرجعها الينا  ن ف ائل العدل والعبادة واليالة تن م لالقاتنا مهل هللا ومهل قرهننا. أ

للي  وتقوهتهاز   لتكلم لن كل ف يلة من الف ائل   . وسنب   يف ماتيتهاز ويف درجاهتاز ويف كيفية ائحول مهل ذواتنا
 التابعة هلا ائتفرلة لنها.

 

 البحث األول 
 يف ماهية فضل الشجاعة 

 
 س يف ةلب ما استعح  منال  من الحالح لتقوم بعمل  بال الرلالة ت  ف يلة أدبية مفي ية هاوهة تثبم النف

 تردد وال وجلز اىت ولو تعرعم للمول. 
ولملها م دوجز فه  تبع  يف ائرا النراط وا قدامز لكنها تن م أه ا قوة لراة  والدفال ز لمال  مل  هاست  

والتفل ائحالب  مواجهة  يف  ا رادة  قوة  ت   فالرلالة  والتهور.  اليي   يف كل لل   ائفي ية  البيولة  فه   لليها.  ب 
ت  الحمود الرسخ أمام تلمال اان والردائد.   ها. ت  ا قدام لل  األلمال الحعبة الراقةز وفوق ذلك درجاهتا وألوال

الرئ. قال  عيمز كما  ولر  لفر  الكمال  ةرهم  القت ام   1أن  القلب  وشلالة  الع رةز  قوة  من  في   للفائرهن  بد  فال 
 تواجههم يف اياهتم لدن قيامهم بواجباهتم.   ائحالب الد

من الرلالة دمنية أرعيةز كالم توا الرلالة ف يلة ةبيعية. ولقد تبلغ أاياق  ئرا أقح    م الفاهةفإذا كال
ادود البيولةز كما يد  لللند مثال يف سااال الويف ز ولبعض اهليمال يف الوظائف اخليرةز ل د  الال ا سعابز 

ال  والييارهنز ومن  واألمن  وائمرعيفز  واألةبااز  وائياف   ثناا وكل عامز  تفت م كل  فبيولة تاالا  كان لل  شاكلتهم. 
لائز  ال أهنا ال ام هلا يف األجور الفماوهة ئا أن الوهن هقومون هبا هيلبون الفرر العائ  واجملد ال م ز أو برد القيام  ل

  يبز من يفد أن هكون يف ذلك   من لحيب. بواجب وة ز أو اجتمال ز أو ةائف ز أو ا 
الفاهة  أما  ذا كا القيام بواجب خدمت  ولبادت  وحمبت  مهما اشتدل ائحالب لم  من الرلالة أكرام هللاز أو 

 ولحفم ال وابهلز فتكون الرلالة  ذ ذا  مفي يةز وف يلة هاوهة. 
  الثبال يف ذلك ا قدام واالستمرار قلنا أن الرلالة ليفم ت  ا قدام لل   عائ األمور ف فبز بل ت

ال يف  الحمل  للل   تيد  وال  هللاز  حمبة  هرت   ال  الرلاع  فائفي    ولو ردة.  واجبات ز  تتميم  يف  هتواىن  وال  لبادت ز  ن 
اهل ا   وتراكمم للي  اانز ولو أ بح لرعة أللواع  األمرا،ز  والتابت   ائحالبز  الردائدز وأتلبم للي   للي   اجتمعم 

تكوا  تحما برجاا خال ةز سائرا بل تردد يف ةرهم واجبات . و هة واالفرتاا والنميمةز بل هبق  متمفكا حبب   ز معوالفرر 
 هحمد للبلون من أجل هللا  مود األبيال مهما تقلبم للي   روب الدترز وتلولم األاوال.  

 
 .14 :7 ،متى  1
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ل رة أقون , جتلدا أم  . وأن   وأن ااتمال الردائد هلو أكرم وأل م من ا قدام لل  اقت امهاز ألل  هتيلب 
.   sustinere difficilius est guam aggrediمن ائها ة واالقت امز كما هقول توما الالتويت.  التحمل والتللد أل عب

وسبب : أن الحمود للمهاجم معناا أن ائهاجم أقون وأل . فائهاجم هتعر، فقل للمفاو؛ الد تو اختارتا ومل  ل بعد 
أما ا قدام لل   عائ ائدافهل فإل  هتربل يف مفاوئ  ومحالب . والتحمل معنا للي ز أما   الدائم لل  الردائدز  ا االد 

ألمور في مل وةههتا دماق هفدا. لولك كالم الرلالة يف االاتمال أشد مراسا وأكثر أجورا  من الرلالة يف ا قدام ا
قما لعمل دماق ةوهالز أو من  ار لرعة ئها ة التلارئ ألل   عائ األلمال. فإن من أقعدت  األمرا، مثال لن ا

أو ل ه ا فولز أو من كان يف لعمة ف الم لن ز أو كان ل  ل ه  فنهة وشهورا بل سنيف وسنيفز أو من كان يفنيا فافتقرز  
لك    ائفي ية  الرلالة  من  مثل تاالا  هل م  فكم  فرفرا.  رفيم  أو  سند  أو  أو معيف  وايد  ل   أو كان  هحمدوا لن ز 

تقفو لليهم وت يهدتم.  ز أو لك  هباركوا اليد الد رقا هرتاان هلم أهناللردائدز وهت ملوا ائتالبز و  عوا ألاكام هللا
وأروع مثال لل  ذلك  مل أهوئ وشلالت . فهل  ريفم ما فقدا من خدات ز ومن أوالداز ومن   ت ز ومن جات ز ومن 

ام . ولندما خارل قوة امرأت  ال لل  مراه ز متفلما بال ملل وال كلل ئريمت  وأاك سائر لعيمةز بق  معتحما   ز متك
 كية ساخية جتدب لل  هللا وتدلوا تو أه ا لك  هراركها يف ثورهتا وجتدهفهاز أجاهبا برهامة   أمام حمنتها أتت  شاكية 

لل  امن ألرعم لنهم الدليا:) منا كالمك  بقيم مثال ألل  ئن ألرعم لنهم الدليا :) منا كالمك برهامة بقيم مثال أ
 .2. الرئ ألي  وارئ أخو فلبكن أسم الرئ مباركا(1فيهال ألقبل اخلد من هللا وال لقبل من  الرركالم ااد الف

ومن الرلالة الكملن أه ا افن القيام والواجب اليوم  بال كفل وال تواين وال ملل وال  لقاص وال أتفف وال 
وقوة يف ا رادةز ريفم ائحالب وائتالبز من   بال وقوة ول رةز وتفاو يف النفسز وتدوا يف العاةفةز تومرز بل أمالة وث

لعتمد لل   للائ الناس ومن يفد أن لبايل بفريهم واددرائهمز أو ليمهل يف رعاتمز أو  اب من يف بهمز بل يفد أن 
لرلالة ائفي ية كان جدهرا أبن يح  من ل ماا حمبة  ز وألجل وج  هللا.  ن من و ل  ىل توا الوروة من كمال ا

ئا قال: أهتوىن براتب يفن القيام بكل واجبات  اليومية   مهل ل ماا األبيال. ولقد أ ائ البا  الون الثال  لررالبلد  
 فهةو ب  وأللن قداست (. 
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 البحث الثاين
 يف درجات فضيلة الشجاعة 

 
االستعداد ال ائفي   رارسون الرلالة أبن هكولوا أوال دائم   الرلالة درجال وكماالل. فائبتدئون يف الكم

الث تعرعهم للرياق  الد  التلارئ  اشتدل لليهم وةههتاز وتتابعم تلماهتا. اىت ال ئقاومة  هلا مهما  فيحمدون  قيلةز 
النعمة يف لفوسهمز هبلون  ألخيارز وال هتوارون أمام ائتالبز بل ياف ون بكل قواتم لل  لقاوة قلوهبم. ولل   ال  

أب ائياة  متالب  موقنون أبن  هتلل  ألهنم  أن  ائ مهل  تقاس  جملد  )ال  الرسول  سرتا وكل شدائدتا  قول  . 1فينا(ز افب 
لولك تراتم هاثرون ااتمال كل شدةز ال بل كل شر دم ز يف سبيل حماف تهم لل  رع  هللا ولعمت . وقياما بواجباهتم  

 كمفي ييف اقيقييف. 
ز وال هقيمون ودق لكالمهم وهتكمهمز وال هبالون مباهت ههابون التقاد الناس هلم ولعبادهتم ولقيامهم بواج  أهنم ال 

قا هتقول ال عفاا   ران لليهم ولل  تقواتم و الاهمز وال هفتفلمون لل ياا البررا أمام دمالئهم واقراهنمز وال  مام 
أو مت ل ليف يف  لالن مبادئهم ائرؤسائهم وأسيادتمز بل هوتبون يف ةرهقهم يفد ت في ية واااف ة يابيفز وال خائفيف 

ر ا اليفد. وكثدا ما تكون الرلالة يف مثل توا األاوال أكثر بيولة منها أمام لليها. وائم هقال أن توا ليس  ل
لل  القلوئ من ر اص   ائول يف سااال الويف . ألن سهام العيون الفاخرةز ولو أذع األلفن ائتهكمةز ت  أشد وقعا

 ال وائروئ. البنادقز وةعن الفيوب يف الثور 
فائفي    ائب.  ولامل  الواجب  لامل  قوقنز  لامالن  هتنادل   اينما  شلالة كملن  ائرا  ىل  ه ير  ولقد 
ائقيق  ه     لحداقة  ئب يف سبيل الواجب وخدمة الرئز ألن هللا أام من الناس أبن يب و دم وهياع. وأن 

أو  ا الرواية  بواجباتنا  القيام  هبعدق لن  الوا  هحبح لدوا.لحدهم  بل  هبق   دهقا  االجتمالية ال  أو  قال   األدبية  وقد 
الرسول ألتل يفالةية: )العل  أستعيف الناس أم هللا. أةلب أن أرع  الناس  أين لو كنم بعد أرع  الناس ئا كنم 

أتيم ال   :)ال ت نو أين جمم أللق  لل  األر، سالما لكن سيفا. . ويف توا ائعىن سبم وقال رئ اجملد 2لبدا للمفيح
ألن حمبة األتل قد  ملنا أاياق   .3ن  لن هاهتا. وألداا ا لفان أتل بيت (فرق ا لفان لن أبي  واالبنة لن أمها والك

ائفي ية  ىل ائيدان و ملنا لل  لل  ا مهال واجباتنا حنو هللا وحنو قرهتناز فيحبح أتلنا ألداا لنا. اينمو تن ل الرلالة  
د ألجل دقرة الحدهمز وال هنمل دلوتنا الرتبالية قر ئنا وأ دقائنا. وتكوا ال لرت  قداس األاد والعيتف يل هللا لل  أ

ألجل  رعاا أئز أو خوفا من دموع أمز أو ةمعا خبدال دمنيةز وال لدوس واجبال الحيام تر  من ل رة استرفاب أو  
 رائع  ولو اقا ولو اق كنيفت .بد. فالرلالة ت  الد تدفعنا  ىل االلتحار   ولر كلمة تع

وماذا لقول فيمن ه    بواجبات  الدهنية أو العائليةز أو الوةنيةز يف سبيل شهرة لائيةز أو منافهل حمرمة دمنية.  ن 
فيفتفلمو  االست فان  تحده   آذاهنم  وتيرئ  اااا  .رة  تفكرتم  عمائرتم    هلاز   نالبعض  و ولون  واجباهتمز  وهرتكون 

فمثل  لواةفهم  ولقائدتم.  لل   اح  ليفودوا  قوهة  تل مهم شلالة  أمياهلمز وهحمدوا هللوم   تاالا  وهقهروا  وميامعهمز 
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الرهرة الكاذبة لليهم. ألن اجملد ائقيق ز والررب الحادقز تو ما أييت من هللاز ومن رع  ال مدز وليس من  للائ 
 .1لرئ(رة األموالز وتحفيم ااماتد.) من افترر فليفترر  الناسز وكث

فتتهمل يف  ائفيح.  الفيد  تفتند يف ألمال شلالتها برلالة  فإهنا  ائفي    الكمال  ائتقدمة يف  النفوس  أما 
 ايات  وتفع  يف ايات  لتقتف   ثرا. 

ائفي ية يف كل معاليها وكل م اترتا.  ن الفادا ا هل  من هوم ميالدا  ىل هوم وفات  كان مثال ألل  للرلالة  
فلر من أفم الدليا اىت قدم ذات  ألبي  الفماوا ذبي ة من أاراا والدت  الفائقة اليهر والقداسة البثاق ال  فما كاد هنبثم

مرعيةز ليفتبدل بوبي ة لفف  ذ ئح العهد القد  الرم هةز وهكفر تكفدا كامال   ي ا لن البررهة. وتوا ما ادا ب  
وه يم   والحملز وهت مل ألواع االعيهادز مهل مرقال األسفارز  ليفد منو بدا ايات  يف ةرهم اليالة والفقر والتقرف 

 لل  لفف  مدة ثالثيف سنة يف قرهة اقدةز واياة شاقة متعبةز بل ت  يف أليف الناس خاملة.
الليايل يف الحالةز وهيرد الرييان   ولكم تتلل  الرلالة يف ايات  العلنية. هق   مع م أوقات   ائماز ويي    

يف يف كوهبم وكملقئهم ورائئهمز وال هعتمد يف ز وههاجم معلم  الناموس يف سرافاهتمز وهف ح الفرهفيبرهامة لن ةرهق 
تبردا وتعليم  وللائب   ال لل  التواعهل واألمل والرهةز ومتليد األئ الفماواز وال هفع   ال  ىل هل النفوس لل  

ق الم بيف الناسز و  الح ما ففد من أخالق البررز م در  وحمبة بع ها لبعضز وبعمل دائما لل  لرر روح الفحمبة هللا 
  لرهرة العائية ائقدة ال ائلةز وحمورا تالميوا ومن تالميوا ومن سوب هامنون ب  من خداع الدليا وأكاذهبها.

 .2فهو الوا كان خاععا ليوسف ومر  مدة ثالثيف سنة
 .3تو الوا ت م اجملرئ  ذ قال:) اذتب ق شييان(و   

وبخ تامة رسل  ئا رأن أن حمبت  ل  ترهد أن تبعدا لن واجباتن  فقال ل : )اذتب خلف  ق شييان   الوا وتو  
 1أللك ال تفين ئا   لكن ئا للناس(.

أن   وأرادا  الفامرهيف  لل   يف با  ئا  وهوانا  هعقوئ  ابيبي   الرسوليف  الوا دجر  لتن در وتو  الفماا  قر  هيلبا 
هعنفه فقال  وتفنيهم  مل لليهمز  البرر  ابن  فان  ألتماز  روح  أا  من  تعلمان  لفتما  بل ا:)  الناس  لفوس  ليهلك  أيل   

 2ليرلحها(.
وتو الوا  ب الوهالل لل  الفرهفييف األشرار  ذ كان هقرلهم وهقول هلم:) الوهل لكم أهها الكتبة والفرهفيون 

 3وائرااون(.
 4ءم بل تردد وال أتخر(.ا ئا اان الوقم سدد وجه   ىل أورشليمز وذتب  ىل اال وتو الو 

لباس  وألبفوا  وكللوا  لرو ز  وجلدوا  لفياطز  وجه ز  لل   ليموا  أءم .  يف  أظهر  فائقة  شلالة  أهة    
الر  وت وا  وبفليال ز  وبقدرت   وقلوكيت   ب   وأددروا  اجملرميفز  األئمة  وهلوا  ليب  ودفعوا  ائعتوتيفز  لوكر  الا ز  ؤوس 

وهروا  ئفامد الفلي ة هده  ورجلي ز    ب  ىل اهلتاب يف ةلب  لب  وموت ز   لروا من ثياب زالرعب اااتل الفاشم ائتقل 
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هتهففز ومل هرتم   هتومرز ومل هعرت،ز ومل  فلم  ورفعوا لل  الحليب بيف لحيف لل  مرأن ومرهد من أم  ومن أابائ . 
 هقدم ذات  ذبي ة تكفد ألجل فداا العامل. وئا فتح  لل  هللا أبي ز بل بق   امتاز  ابراز متللدا. وكان  البي ز ومل تدب

 فاا سهل الففران من أبي  االده  و البي . أليس توا منته  البيولة يف الرلالة. 
ألمال شلالتها. الفادا ا هل  خيتها يف  ائفي   أتخوا لن  الكمال  ائتقدمة يف  فتلعل ايات    فالنفوس 

أو لاةفة كلل أو مللز  ال   ويف كل لمل من ألماهلا. فال تبدوا هلا شدة أو  عوبةأءم  لحب لينيها يف اياهتا اليوميةز  
 ترن ائفيح أمامها هن ر  ليها وهرلعهاز فتنتحر لليها. فهوا ت  الرلالة ائفي ية والبيولة ائقة بعينها. 

يفدون يف اياهتم التهم ت  فائقةز وت  موتبة من مواتب الروح القدسز فأما الكاملون من ائفي ييف فإن شل 
 ة اليبيعية. بدافهل توا ائوتبة الفامية الفائق

الراقةز  الع يمة  األلمال  يف  دفعا  وتدفعها  قوة  ا رادة  فتمنح  الرلالةز  ف يلة  تكمل  الرلالة(  )موتبة   ن 
 ب وشدائد توا األلمال الكبد الراقة.وجتعلها تت مل بنراطز بل بفرح وابتهاجز أثقال ومحال 

ف يلة الرلالة. ألن توا ت  مثرة جهودق مهل مفالدة النعمة. أما األوىل فه    لة( ختتلف لن وموتبة الرلا)
من فعل الروح القدس وادا. فإل  رتلك النفسز ورةتا قوة ولراةاز وههيمها لتتفلل تفليا كامال لل  قواتا الحفرن 

ارجية الحادرة منها أو ائعتمدة لليها.  ن ف يلة وخت عها  رادهتاز وتنتحر لل  ائحالب الداخلية واخلاافدهة فتهسرتا  
لرلالة هبق  معها ش ا من الرتدد وائدة واخلوب. أما )موتبة الرلالة( فتحب يف القلب ائ م والنراط والفرح والثقة ا

  لنلاح. لولك كالم لتائلها أف ل ومثارتا أيف ر. 
يف كالم  لن القدهس "استفنوس" رئيس الرمامفة  ذ   ائ ألمال الرسل هتكلم يالا لن توا ائوتبة الفاميةوكت

) وكان استفالوس  لوا لعمة وقوة... وتو  ذ كان  تلما من الروح القدس تفرس يف الفماا(. فراةب استفالوس 1ول:هق
هقول: ما كان هتهددا من ائول. وئا ر وا كان ) هدلوا و   حمفل اليهود يرأة يفد تيابةز وبررتم  سم الرئ هفوع ريفم

 يهم توا اخلييمة(.أهها الرئ هفوع  قبل روا .... قرئ ال تقم لل
وموتبة الروح القدس توا تعي  لل  األخا النراط يف العمل والحمود للمكارة. والنراط يمل النفس لل  

لروا  الكامل يف فهوا ائوتبة متكن النفس مثال من ألمال أو اختالا اا قدام يف ةلب األمور الحعبة بال وجل أو تردد. 
تكوا   الراقة.  العدهدة  األشفال  الع يمة. وسل  ائرارههل  و ااب  الحالة  رجل  بول  دا  منحور  القدهس  اال  كان 

هتا ائفتدرة وتكوا كالم القدهفة تره ق محل ة رتباليال الكرمل ومنرمة لررال األدقر. كالم لففا ساروفيمية بتهمال
دا اركة  وكالم  ائتوا لةز  واألسواختيافها  وا رشاد  التهليف  أو  الكتا ل  يف  تفثر  ال  مررتن ئمة  لل   والفهر  فار 

 األمال ز وبناا الكنائس واألدقرز وجتهي  الراتبال...
قدهفيف وتوا ائوتبة تفالد لل  افظ العفة الكاملة يف وسل بعض ال روب الردهدة الحعبةز كما اد  لل 

 توما الالتويت وكارلوس بروماوس.
ال متنح  العميوت   لوهس تواعهل  الفرلف   ائلك  اال  الرربز كما كان  وهو  اجملدز  وم هر  اااا  رفعة  ريفم  م 

 التاسهل.
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وت  جتعل النفس تفتهيف الردائدز وتقت م األخيارز وتفترف ائول يف سبيل  لالن ائقيقةز والترد  سم 
وائالهيف من الرتبان والراتبال والكهنة    الرسلز واألساقفة خلفاؤتم وتوا كان وال اال األلوب   الرئ هفوع. تكوا كان

 والرهداا وائعرتفيف.  وائرسليف
وت  تعي  اارأة القوهة لرجال هللا أمام الرؤساا العاتيفز أو الفالةيف ائفتبدهنز كما اد  للقدهس  هليوس 

والفلون وتقادون  ىل ائلو  ون أهدههم لليكم وه يهدولكم وهفلمولكم  ىل اجملامهل الكبدز وللقدهس الوتيب الفم. ) هلق
ف عوا يف قلوبكم  ن ال تفكروا من قبل فيما  تلون  لي . فإين ألييكم فما واكمة ال هقدر   والوالة من أجل أه ...

 1 يهل منا بيكم لل  مقاومتها وال مناق ها(.
ز ولل  اليبوس لل  م ض ائياة مهما ةالمز ولل  التلارئ مهما اشتدلوت  جتعل ائرا أه ا هحمل أبقة  

قلبية مهما م قم الفااد وبرام. و مل لل  الثبال يف هل القواليف مهما تعددل الرواية مهما استمرلز ولل  االءم ال 
لنفس ال تكل وال وتنولم و عبمز ليس سالة   كل سالةز وليس هوما بل كل هوم وكل سنةز وةول ائياةز فتلعل ا

تره ق االقيليةز ولرجل هللا هوانا   قدهفة تره ق اليفل اليفوعز وألمها ورئيفتها الكملنمتل وال تقنل وال جت عز كما احل لل
فياين كاتن أرسز ولرجل ائرارههل الع يمة دون بوسكوزولفائر ألوب القدهفيف من رجال الكنيفة ورجال الدليا. فهوا  

وةهة من استرهاد الدمز وتو ال هنقح   ادز بل تو كل االسترهاد. ألن استرهاد القلب تو أشد  كل  لوع من االستره
جورا. أليس توا تو أه ا اال األلوب من كهنة الرلاق ائتواععيف الوهن ال هلمعون يف الدليا  سم كبد كرامة وشرفا وأ

 ىل لناهتهم اياة استرهاد دائم.وللم داخر وفحااة فياعة. و منا هق ون يف خدمة النفوس ائوكولة  
 بيولة ائفي ية ائقة ائفتمرة بكل ألوالها وم اترتا. لد تنبم مثل توا الفموتبة الرلالة ت  ا

وما أروع ما قالم القدهفة تره ق اليفل هفوع يف سدة اياهتا:) آا ق أم  الرئيفةز لو كالم آالم االسترهاد 
  ظالم كثيف. و ن ما كنم ان لكالم أدترم من رآتا. لقد هح هللا  ن رة لففتوا الد أ ملها منو سنة ت هر للعي

العووبة ائلوة كلما فكرل يف الفمااز أ بح يل اءن سبب جتارئ و،اوب واب رواية   أمتتهل ب  منو اداثة س  من 
وال أدال أللل األمل حبلول سالة   قاسية. ومل تقتحر توا البلون لل  أقم وأسابيهل معدودةز بل  ين أأتمل منو شهور ةوهلةز 

ال  البلون(النلاة من توا  تره ق يف   2يم واخلالص من توا  أخواهتا من بعد موهتا:) توا كان شعار  قالم لنها  ولقد 
اياهتا: ال بد لنا من أن لفتن ب كل قواق قبل أن ليلب الترفيف لنا. ولقد ادثم مرارا أن و لم س را لالشرتا  يف 

أس شدهدة. وكالم أه ا تقول: ةائا أقدر أمر  م ما كالم ب  من الدوارز وريفم ما كان هبا من آالم ر  الة الفر، ريف
 3يل من أن أقوم بواجيب. فكالم شلالتها توا يف أفعاهلا العادهة تفمو هبا  ىل ذروة البيولة ائقة(. فال بد 

افن  لل   برلالة  الحمل  اياة  ت   الكاملة  الح ي ة  ائفي ية  ائياة  فإن    ن  اليومية.  القيام  لواجبال 
القالون   ائفي   ائقيق  تو فال ييد لن  رنة أو هفرةز تو الوا هبق    الوا هقيد لفف  من الحباح  ىل ائفاا بقيد 

كل وأفعال اابة ائفتمرةز تو الوا رنهل ةرف  لن أن هتيلهل  ىل    ة متنبها هنارا كل  وليل   ىل ا  اد     لحالة وائناجا 
ال هتململ   تقلبال الفحول وارتا وبردتا ودوابعها وأميارتاز فش ز تر  من اخلفة واليي ز تو الوا هحمل بحمم لل

وال هتهففز تو الوا يفن معاملة قرهب  ريفم ما هرعر ب  من االمشم اد حنوا ومن النفور من ز تو الوا هقبل بتواعهل توبيخ 
 

 .15-12: 21لوقا،   1
 .188و186في كتاب حياتها ص  2
 .276يضا صأ  3



  
- 67 - 

لرع  أةبال  وأخالق  وثورات   وا ال هفتنكر ذوق قرهب ز وأميال ز بل هت مل بكامل ارؤسائ ز وتوليب أمثال  ألفعال ز تو ال 
ر لل  كبح أتوائ  وأميال ز وهقاوم ما ساا من ريفبال قلب ز وهللم ميامهل ايات . توا كل  ليس مرة ول لات ز تو الوا هثاب

أه ا وابور. توا ت  البيولة ائفي ية بل كل مرةز وليس سالة بل كل سالةز وليس بتحمل وجتلد فقلز بل بفرور قلب  
 مثرة ف يلة الرلالة وموتبة الرلالة. الح ي ةز وت   

ولقد قال الرئ هوما لليو وا سوسو:) تب لل  من  دم  أن هريفب أوال يف التلرد وان رول مو  كامال لن 
 ال أن و ل  ليها هرتفهل هبا سرهعا  ىل ذات  ولن سائر ائرلوقال الد  يل ب . لن توا الدرجة من الكمال هل  قدرة.  

ال تفبب ل  من التهثر وااللفعال ما تفبب  لفداز أل  لوا  الوا   و للب  ذا كالم الردائد والحلبان اينمهللا... فال  
وةن النفس لل  اجتنائ كل أملز ولل  اهلرئ من كل شدة. أن القدهفيف ليفوا أقل من سواتم شعورا  لعوائ واألمل. 

تتهملز   يف الحليبز وال تفتعوئ اال األمل... لعم لن أجفادقن لفوسهم بعيدة لن اخلوب واهللهل ألهنا ال تريفب  ال   ال أ 
ولكن ت  لفوسهم مثلة ق بة هللا تتووق ةعم سعادة ال و ف من س ر العووبة ا هلية... أن لاةفة ائب الد تتملكهم  

 ي  كدر(. إب ادتم هللا هنعمون بفالم لميم ال ه ول وال  ال  جتعلهم ال هن رون  ىل اءم كههنا بلون. ألهنم
و ن موتبة الرلالة توا ال ركننا ائحول لليها بواسية الحالةز ولل  األخا بواسية ائناوالل ائتواترة الد 

أفا، للينا الروح تحب يف النفس قوة  هلية ال تقف أمامها محالب ائياة. و ذا ما كنا آمنيف يف تتميم واجباتنا الحفدة  
من   فمكننا  الفامية  موتبت   و القدس  فرح وشكر  بل  ورع ز  بفهولة  الكبدة  الواجبال  قالت   يفتمام  ما  أبدع  وما  تناا. 

أن   1القدهفة تره ق الحفدة وت  يف أشد ااالل ائر، والتهمل:) مل هبق  لةمل سبيل  ىل ألن كل لوائ أ بح يل لوة(.
 قا بيلة الرلالة ائفي ية الكملن. توا الراتبة الحفدة  ت  ا 

 
 
 
 
 

 
 .286ص 12تها:فصل كتاب حيا  1
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 الثالبحث الث
 يف كيفية احلصول على فضيلة الشجاعة، ويف طرق تقويتها

 
 ن أوىل الوسائل وأف لها لل حول لل  ف يلة الرلالة ت  ثقتنا    واورق من لففناز ومن التمادق لل  

 ذاتنا يف خالص لفوسنا. 
ملة  تينا من لدن األلوار. ولل  لعمت ز لائيف أن كل ليية  ائة وكل موتبة كا أما ثقتنا    فإهنا تنكل للي   

لب معولت  بحالة اارة متوا لة لنال الرلالة الالدمة لنا يف جهادق.) من هثبم يف وأق في  فإل  ف ينما لعتمد للي  ولي
 1أييت بثمر كثد. أللكم بدوين ال تفتييعون أن تعملوا شيما(. 

 2لوا هقوه (.عىن قال الرسول بولس أه ا)  ل  أقدر لل  كل ش   ويف توا ائ 
وال بد أه ا من أن أتخو اورق من لففناز ومن كملقئناز ومن اتكالنا لل  قواق ويف أمر خال نا. و ال ختور ال 

 3حمالة ز قواق ولفتفلم ل عفنا.)ولنا توا الكن  يف آلية خ فية ليكون القوة   ال منا(.
الوهن هتا هم جتارئ الكملقا وااللتداد  لولك   فيهم لاةفة ائور من لفوسهمز وجب لل   لنفس أن هفووا 

وليس معىن توا أن هفتفلموا للكفل واخلمولز بل لليهم أن تاتدوا   4رد من التمادتم لل  ذاهتم يف رواياهتم.والتل
دليا  ال بناا وائوسوسون وائترائمون الوهن ال هرون يف ال وأن هتكلموا يف جهادتم لل  هللا ائعي  ائعولة والقوة. أما اا

 5تكال لل  هللا يف شدائدتم ومحالبهم.)أللك ألم قرئ قويت(.باسها فعليهم أن هعلموا لل   لعاش روح اال
بروح  تربهل  من  ألن  قلوبناز  يف  ائفي ية  العقائد  رسوا  تو  الرلالة  ف يلة  لل   لل حول  الثالية  والواسية 

ز أو ختيم لل  لة الكافية لندما هتا   التلارئز أو تكتنف  اانز وبعقائد ا رانز تد فيها النراط الالدم والرلاا ران 
من الرتاخ ز بل من الفقوط. فإرال  هقوه ز وما رسخ    قلب  اليبوسة الرواية الحعبةز فيحبح يف االة ال عف  ر  للي  

 جتلب ل  النعمة فتنري  وتكمل لملها في .في  من العقائد القوهة هثبن ز والحالة  
لتفوهة الرلالة ائفي ية وتقوهتها ت  استدرا  اانة قبل وقولها واالستعداد هلا. ألن من   ئل ائفنةومن الوسا

 أتتب للردة خفم للي  وةههتا. فال هلب  أن هقهرتا. 
لة فه  لاةفة اابة الحادقة القوهة الد أما الواسية الكملن الفعالة من بعد الحالة والنعمة لنيل ف يلة الرلا 

عز فت فظ لنا النراطز وتفوا فينا القوة وا قدام. )فإن عمل دائما لل   هقاد قرتا يف قلوبنا حنو الرئ هفو تب أن ل
لون وسائر  . توا تو سر مالراا يف التارهخ من ل يم ما أ ا الرسل والرهداا وائعرتفون واألبرار وائرس1اابة قوهة كائول(

األ والدليا من ل ائم  الدهن  ارجال هللا يف  وألالا شهن كنيفت ز وخدمة  مناايها مور ألجل متليد هللاز  لبررهة يف كافة 
دائما  ثهم ائفيح كالم  حمبة  ألن  مللز  وال  تراخ   هناهلم  ومل  حمنة  تقهدتم  ومل  شدةز  ههابوا  فلم  وال منية.  . 2الرواية 

 
 .5 :15يوحنا   1
 .13 :4فيلي   2
 .74كور 2  3
ه من النعمة. ة وال بد إلتمامن اإلعتماد على النفس في الروحيات هو خطأ، وأنه في الزمنيات صواب أما في الروحيات صواب أما في الروحيات فألن العمل هو فائق الطبيعولكن ال يبرح عن بالنا   4

 ن العمل زمني ويجب أن يصدر عنا وليس عن غيرنا الذي إنما هو نظيرنا.  أما في الزمنيات فأل
 .2: 42مزمور   5
 .6 :8نشيد   1
 .14 : 5كور  2  2
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ير أم اعيهاد أو سيف... ق يف ن هفحلنا لن حمبة ائفيح أم عيم أم جوع أ لرا أم خوتفتف تم وجتدد لراةهم.) فم
لفلب  لوا أشياا ااعرة   توا كلها  قوال وال  وال رائسال وال  وال اياة وال مالئكة  أل  ال مول  لواثم  فإين  أابنا. 

 .3 ائفيح هفوا ربنا(ومفتقبلة وال للو وال لمم وال خلم آخر هقدر أن هفحلنا لن حمبة هللا الد ت  يف 
 
 

 حوادث اترخيية 
 ربرة القديسة اب
 

كالم برابرة شابة رائعة اامالز قدرة الوكااز مثقفة يقفة لاليةز كثدة الفىن واخلدال. وكالم معبودة أبيها أذ  
الدليا ت  ك هلا بكل دخارفها ومفراهتا وأبادتا. وت لل واج كالم وايدت ز وسلوت  من بعد وفاة دوجت . وكالم  قدم 

ليقوميدهة   مدهنة  شبان  وايف   أشرب  هفوع  منها  الرئ  أن  رأل  لكنها  آسيا.  بالد  لا مة  لرهس الع يمة  أافن  تو 
 لنففها وتو لعيم أبدهتهاز وتو اارس لقاوهنا ول ارهتا. فتعلقم ب ز ودتدل يف كل ش  سواا ابا ل . 

وال متليم وال هتدهدز بل  مدل للهلمال برلالة فالدفعم الدليا لليها هتا ا. فلم هثنها ال ولد وال وليدز  
مهاز وأسالوا دمائهاز فثبتم لل  والئها لعرهس لففها. ت ئم ة. فهتالوتا وعربوتا وسلنوتا.   م قوا  ئدهد جف فائق

بكل لوا ل الروح واافدز كما كالم قد اددرل بكل لعيم أرع  وبكل يفىن وبد. فلما رأن أبوتا ذلك منها انم 
تها ليفوع تنعم  ىل األبد يف دار اخللود إبكليل شلالتها وحمباز ووثب وقيهل بيدا رأسها. فيارل لففها  ىل العل  للليه

 لروسها ا هل . 
 

 
 .39_35 :8رومية  3
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 الفصل السادس 
 يف فضيلة الشهامة 

 
القيام أبلمال  أدبية مفي ية  ملنا لل   العالية. وت  ف يلة  األخالق  الكبدة ذال  النفس  مي ة  الرهامة ت  

 رة. لولك ت  فرع من فروع ف يلة الرلالة. ة يف سبيل هللا وخدمة الناس بعاةفة شرهفة ولفس كر ل يم
الرهرةز وتريفب يف  األقليةز  ب  الواتية محدرتا  وائيامهل  فاخلفاسة  لقيض.  لل  ةريف  فالرهامة واخلفاسة 

أتتي  من ل ائم األمور سون  كرام هللا ل    الرفعةز وتبف  اجملد العائ  والفلية.  ما الرهامة فه  بردةز ال تيلب فيما 
ز وال تحبو  ال  ىل يفاهة رفيعة كررة هاوهة. وال بد هلا من ولك فإهنا ال تحدر  ال لن لفس شرهفة وأخالق لاليةوجل. ل

 الرلالة لتكون أفعاهلا ميابقة  راهناز ولك  تكون  ادقة التلرد يف لواقتا وألماهلا. 
واخلدهة الكبدةز ل د  لراا الراتباليال وترته  ما تفعلز وتقوم إبلراا ائرارههل التقوهة  وت  ال تكتف  أبن ترهد

يال والكنائس والدهورة وائفترفيال وائدارس وائالج  وائيامت ودور العل ة ومتوا ائترردهن وما هربهها. وتيلب واامع
ف يلة   ت   فالرهامة  ألالتا.  الف يلة  ويف  ذروت ز  الكمال  القدهفيفيف  ف يلة  فقد كالم  النبيلة.  الكبدة   النفوس 

وأيفناةيوس االسكندراز  واثناسيس  الكبدز  الدومينك . كالم    سيليوس  األاد  ولبد  االسي از  وفرليس  الياسول ز 
الكنيفة. كالم  والبيرهر  مكفيموس م لومز وسواتم من كبار رجال  ليومنز  الكردليال ال فلراز والكردهنال  ف يلة 

 ويفرسيا مورهنوز وسواتم. ألوب لدهدة من ل ماا النحرالية ل د اوداقم فروزف يلة  
ا قدامز  ترتب  الد  الحفدة  النفوس  لقائض  وت   والرتددز  والرتاجهل  واخلوب  واانب  النفس  الكماش  ولقي ها 

لل   تفتقر  أن  تعرب  فال  الرتدد  وتتربل يف  التعبز  من  النلاحز وهترئ  فبل افائ  الفرل  رأا.   و فب افائ 
ان تدر هبا أن تتعر، فت يهل ائياة يف اخلمولز وال أتيت بثمرة. ولقد ك  وتكوا تبق  كفولة جامدة بال اركة وال بركةز

لر ا من ا خفاق مهل أن تبق  متقالفة بال لمل. ومثلها مثل  ااب الودلة الوا افر وواراتا يف الرتائ تر  من 
  ئرمان واخلوالن. الفع  وخوفا من اخلفارةز ف كم للي  الرئ  

 
 

 حادث اترخيي 
 ية الشريفة كاسيلدا الكرمل 

كم أظهرل االبنة الررهفة كاسيلدا من الرهامة   1 ن القدهفة تره ق الكبدة األفيلية و فم إبسهائ يف كتاهبا "ا لرااال"
 يف  تباع دلواهتا الرتبالية. 

مقاةعة كاستيليا يف  سباليا من  شراب  لائلة  دالا  العائلة كالم  فمال رئ توا  الفادس لرر.  القرن  ز يف 
الروخلف ول  أليوليو وابنتيف لوه ا وكاسيلدا. وكالم  أبي  ولقب  وأموال . داا هدل   البكر اسم  رائهل تق   أبن هر  االبن 

 
1 Le Liver des Fondations.  
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قت  ولكن أليوليو ما لب  أن ع    بكل خدال الدليا ولعيمهاز وذتب فدخل يف سلك الرتبالية اليفولية  ركاا لرقي
 الكملن لوه ا كل مدا  أبي .
يا ومفراهتاز وتنادلم ألختها الحفرن كاسيلدا لن اقوقهاز وتفريفم للعبادة بدورتا أباد الدل   الّ أن لوه ا لافم

أبيها. فعادل تلك اخلدال اليائلة واجملاد العالية لالبنة كاسيلدا وكالم مل تتلاود بعد ائادهة  يف داوهة منع لة من بيم 
وت  لررة وتتملقهاز  ختدمها  الدليا  ففارلم  ليها  لمرتا.  أاد من  وتقدم  من  شارهتا.  أقل  شارة  وتقدس  شههناز  ع م 

ألشراب من أقر ئها فريبهاز وأخو هبالغ يف  ظهار حمبت  هلا وشفف  هبا اىت متلك قلبها. فحارل ال تييم البعد لن . ا
 قلبها.  و ار كلما يفائ لنها شعرل بفيوم ال لر والفتمة متة
د تربية  األدمان  تلك  يف  االسبان  تربية  متعبدةوكالم  تقية  فكالم كاسيلدا  لميقة.  قوهة  شدهدة هنية  وكالم   .

لعيمها  دوال  الدليا وسرلة  بيالن  هوم  بعد  هوماا  تت قم  لمرتا اىت  ارل  من  الرابعة لررة  تبلغ  فما كادل  النباتة. 
ن األقم والتحمم ت  أه اا لل  أن ترت  الدليا للدليا. فهربم هوماا م  وأبادتا. ورأل أخاتا وأختها لبواتا حبم. فع مم 

 يف دهر الراتبال الكرمليال. 
الفائقة.  وشهامتها  الفيرهة  برلالتها  ا يدموا  أهنم  هنا رول .  اّل  أتل   وقام  جنول .  جان   خييبها  رأن  فلما 

 ها تربم يلية. فرتكوتا وشههنا.فاستعالوا أبوامر ائلك وألادوتا بقوة الررةة  ىل قحرتا. ولكن
شلالة   التحرل  ل  تكوا  وشهامتها  مالئكيةز كاسيلدا  اياة  الدهر  يف  وق م  وجنودتا.  الدليا  ايل  ل  كل 

   2وماتم كائالئكة. وكالم القدهفة تره ق تدلوتا ائال . وبقَ  هلا توا االسم ةول اياهتا ومن بعد وفاهتا.
 
 
 

 
2 48.-T. II, pp. 46 se,éréTh teHistoire de s  
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 لفصل السابعا
 يف قضية السخاء

 
ااود  الفراا تو  الرلالة.  ف يلة  فروع  من  أه اا  وتع   ت   والعياا. ويفاهت  متليد هللا  البول   يم  والكرم يف 

 لكول  تو الفر  األكمل ااواد. وتوا الف يلة  مل النفوس النبيلة لل  البول بال افائ هللا وألمال هللا. 
وا  القاترةز  ت   تا  هللا.  وائمد  الدليا كثدز  يف  والدليا والفراا  لبنانز  وجبال  والرامز  ودمرم  سكندرهةز 

رم ائفي ييف وأرييتهمز و دق  راهنمز ولايل مبادئهم. فإن األموال ي ية كلهاز شرقاا ويفر از فإهنا تنيم لل  الدوام بكائف
وقاب اابوس رهعها تبول بال افائ يف سبيل ائرارههل الدهنية واخلدهة لل  كثرهتا وتعددتا وتنولهاز والدليا مةن  أل

ترفيال واءوا وائيالم واامعيال رعية معاا. وتا ت  الكنائس واألدقر وائدارس وائفلل  شىت ائرارههل الفماوهة واأل
وكلها تعي  من رههل األوقاب ومن افنال ائامنيفز  ن مي الية الحليب األهر الدويل مثالا ال تعد  هراداهتا ومحروفاهتا  ال 

ا ئالهيف تفالد  ائحرا  القير  يف  العمومية  ا سعاب  و عية  الوب .  لن  قل  وتكوا  وائحابيف.  ائرع   من  أللوب 
تعيوااامع "أليوا  الرئ:  قال  أن  هوم  من  ألل   ائفي ية.  الدليا  يف  اخلدهة  وائاسفال  جائعاا   ...1يال  كنم 

... من هوم التررل النحرالية توا التعليم الترر  3"... هبوا هعرفون الكم تالميوا  ذا كنتم  بون بع كم بع اا 2فهةعموين
 الفراا بيف العائيف. 

ولكن لك  هكون الفراا ف يلة مفي ية تب أن تكون يفاهت  ساميةز وأن هكون العياا لوج  هللا و كراماا ل  
ز وثناَاتم لل  لمل ز فإن تعاىل. اما  ذا توخ  ا لفان يف ليائ  وسرائ  اااا العائ  واجملد والرهرةز وتع يم الناس ل 

 . 4أ بح رذهلة  قوت . " هنم قد أخووا أجرتم" الفراا هحبح دلاهةز ورقا
. وتو ائيلة البدهعة الد ه هنون هبا اياهتمز وااوترة الفرهدة الد تبق  هلم فالفراا تو ف يلة الناس الييبيف من األيفنياا

النفعييف األيفنياا من  لبادروا  ىل  يف آخرهتم. آا لو للم بعض  الف يلة هلم  البرالاز جليل لفهل توا  التناقهاز وبولوا    أو 
.  5اللالاة الثمينة الد تكلم الرئ لنهاز ودلا  ليهاز وأثىن لل  من  ع مال  كل  واشرتاتاأمواهلم بفراا يف سبيلهاز ألهنا  

الفرار سبيل  هوتب يف  والوا  لباذل ز  سبيل هللا يفظ  هبول يف  الوا  الدرتم  لل    فإن  ه يهل  األتواا  أو  ائيامهل  أو 
  ااب  .

قاا لل  الفىن. بل تو بول ما بيدق يود وكرم لل  قدر ةاقتنا. فالفراا تو كرم النفس  هعتمد اوالفراا ال 
قبل أن هكون كرم اليد.  ن القدهس منحور دا بول كان فقدااز ولكن مل ه ات    امرٌؤ يف لحرا يودا وكرم   وبول ائالهيف 

ةلب وج  هللا كان هنال كثداا وهبول كثداا. ومن اتكل لل  هللا و سبيل ائرارههل الد ألرهتا وكالم تعي  من لوال  ز فيف  
قد را هللا لل  فعل الع ائم. ومك ن  من ائكارم. ولقد بق  فلس األرملة مثالا رائعاا ئعىن الفراا ائقيق . وهكف  أن الرئ 

 ل  م  وّبَد  ااب . 
 

 .38: 6لوقا،  1
 .35: 25، متى 2
 .35: 13يوحنا،  3
 .16: 6ى، مت 4
 .45: 13متى،  5
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منفعةزوآفة   وال  داع  بال  ائوال  بول  وتو  التبوهرز  هت م س   الفراا  من  ومنهم  الرهرة.  بدافهل  هكون  ما  وكثداا 
 هبول أكثر من ةاقت  فيقهل يف العود. فمثل تاالا تل مهم الفينة لت رسهم من التهور والتفرع واخلفة. و 

ل الرئيفية الد متيم يف النفس كل لاةفة والفراا عد البرلز وتو رذهلة  قوتة وقاق هللا شرتا. فه  من الرذائ
 بل كل م هة  لفالية.  مفي يةز ال 

 
 حوادث اترخيية 
 يف السخاء املسيحي 

 
  ن ائواد  التار ية يف الفراا ائفي   ت  أكثر من أن تعد و ح ز فنكتف  إبهراد بع ها قنته  ا تاد. 

لدروس الكتائ ائقدس. فوعهل ل  ائهندسون التحاميم   ل م البا  الون الثال  لرر هوماا لل   لراا معهد لال  
 اا. الالدمةز وأللنم الح ف أكالف  فبلفم مليون فرلك ذتب

البا   وهالا قبلغ مليون فرلك ذتباا من "فالل خد" مل هره أن هوكر  القليلة اىت تفلم قداسة  ومل متض األقم 
ن هتكرم وهنحب ررهة.  ال أن توا اافن األمثل رجا ائمل األل م أ أه ز ليكون  افال  لوج  هللاز برداا لن كل يفاهة ب

وا ائعهد متثال قلب هفوعز وأن ه هل لند قدم  توا التمثال شعار فرلفا. فكان يف  در القالة الكملن الد ستارّيد هل
 توا اليلب دليالا لل  أن اافن تو فرلف . سراا مفي  !

بفرائه قحر  آل  يدقوا  اشتهر  القد  مدرستنا  وهعان  يدقوا  سليم  فهلره  يف  افاهنم.  لل  م  لكملن 
 عرفتنا حنو .فيف ألف جني  ذتباا. شارع ائلكة قديلز بلفم تكاليفها حبفب م 

وألره هوسف  شا  يدقوا ابن ائراوم هعان بك  يدقوا مفترف  وةنياا بلفم تكاليف  حنو .فة وأربعيف 
 ألف جني .

الية وألفقوا لليهما أه اا أمواالا ةائلة. عان  يدقوا مفتو فنا اجملاين اليائف  ومدرستنا اجملوألره ورثة سليم وه
 في  !. سراا م

الكاتدرائيةز  الكنيفة  اليائفية يف مدهنة ا سكندرهةز  الكبد ائراوم جورج ةوهل ئرارهعنا اخلدهة  ووافم اافن 
 نها. والدار البيرهركيةز و.س بناقل كبدة قرهبة م

 دهنة الع يمة الب رهة. سراا مفي  ! وكلها واقعة يف  ادن النقل الرئيفية يف تلك ائ 
 وقس لل  توا األمثلة مالهيف مثلها يف أقيار األر، الواسعة.
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 الفصل الثامن 
 يف فضيلة الصرب

 
لف  الكملن  الرقيقة  وت   الرلالةز  ف يلة  فروع  من  فرع  ت   الحمل  ولكنها ف يلة  والفرااز  الرهامة  يلد 

بول ائالز أما الحمل فهو بول الوال. "ليس ألاد اب أل م من توا أن تف لهما وتتقدم لليهما. ألن الفراا تو  
.  فلقد هحمل ا لفان لل  فقد مال   أكثر  ا هحمل لل  عياع ارهت   و  ت   وذات  . لولك كان 1ول لفف  لعن أابائ  "هب

 ون أكرم من الفراا يف العياا والتملع خبدال الدليا. الحمل لل  البل
 

 املبحث األول 
 ماهية فضيلة الصرب  يف

 
الحمل تو ف يلة أدبية مفي ية جتعنا لت مل بنفس تادئة  يهل اءالم النففية واافدهة ألجل هللا و كراماا ل ز 

 واقتدااا  لفيد ائفيح الفاداز ومراركة ل  يف آالم . 
يات  ةول األقم. ولقد مل ت  من الف ائل العملية اليوميةز ألن اءالم ت  رفيقة ا لفان يف ا ن الف يلة الح 

. فالحليب تو الرفيم الدائم الوا ال بد من  شاا ائرا     2لن هفت ق "قال الرئ: "من ال يمل  ليب  كل هوم وهتبع  ف
اداثت   وشباب  ز وكهولت   وشيروخت  ز رجالا كان أو امرأةز   أو أىب. تو قرهن العمر هالدم ا لفان من ائهد لل  الل دز يف

 أو راتباا  فداا. ولقد هكف  ائراز ليكون قدهفاا ارااز ملكاا أو سوقةز قائداا ل يماا أو جنيداا بفييااز اسقفاا خيداا  لبداا أو
ا ومتثيالا  لفيد  قبلها بحمل ورع ز  ةالةا    لو  ب ز  اخلا ة  األمل ل يمااز شدائدا  من  هنفرون  الكثدهن  أن  ئفيح.  ال 

من  هرافقهم فيتهئونز فإذا     هثورون وتدفون لل   اكام هللا. اقاا قلتعاستهم. ألن األمل ال بدّ فيتومرون وهتهففونز بل مراراا 
 تم تّومروا ه يعون أجورتم فال هنتفعون. 

أشهراا وسنيف ةواالا وتم راعون قالعونز ولكن ومنهم من يملون أ ناب الّردة والتعب والفهر وائر، أقماا و 
ام ذميمز أو ريفبة يف التفلل بل ةمعاا أو متاع أو وظيفة أو جااز أو سعياا وراا لرم أثيمز أو التق ليس ألجل هللا وحمبة  

ائررولة  فهاالا واجملد وال تو وائفاعلةز أو اباا للحيم والرهرةز أو لفد ذلك من األسبائ ال منية ائررولة أو الفد  
 كالم يفاهتهم آئمة فإهنم أيمثون.   هكون  ملتم خاسرااز فال أجور هاوهة هلمز ال بل  ذا

فهو   ائفيح  والترب   لفيد  واابة  والتفكد  والتواعهل  العبادة  بروح  وشدائدتا  ائياة  محائ  لل   الحمل  أّما 
اة الدائمة األبدهة.  ن يف الحليب الوا هقبل  ائرا برع  ويمل  الف يلة ائقة ائفي ية الد هلا ااور الفماوهة ومولد ائي

م ز يف توا الحليب التكفد والتملهر واألجور  كراماا  ز وخ ولاا لتدبدا وأاكام ز ومراركة البن  ائبيب يف آال   بحمل
لوا يمل  ائفي   بقبول الفماوهةز وقوة النفس يف جهدتاز و عودتا  ىل قمة القداسة يف اياهتا. لعم  ن الحليب ا
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لفف  من آيم ب   ب  لن خياقاز وهنّق   اا هكّفر  وب  هرّدد ل ائم  يف  تلىب.  الفماوال كنوداا ال  نز هاز ويفظ هلا يف 
اب   لك  الدائمة يف اءخرة. "توكرق  الفعادة  الدليا و ىل  القداسة ائقة ائفي ية يف  التلارئز وهحل  ىل  وهقون لل  

 . 1يف اياتك ولعادر كولك بالقا واءن فهو هتع ن وألم تتعوئ"للم خداتك  
همة أبي  سرية  مل الحليب بحمل ورع  تكفداا لن يفدتاز لترار  ائفيح يف  ليب  ويف س لفوس شومن النا

ولية آالم  ألجل البرر. وتوا تو سر ما لراا يف اياة بعض القدهفيف من الحمل العليب الوا هحل هبم  ىل منته  البي
في   وقا ااتملن ألجلهم من شدائد وحمن. وكم من ائفي ية. فكم من ال وجال ألدن  ىل ا ران أدواجهن بحملتن  ائ

تقيال  مفي يال  شاردهنز   أخوال  هلن  كالوا  أخوة  وخالص  واة  سبب  و ملتن   متقرفال كن   اتماهلًن   بورال 
متهورهن. وكم من راتبال لفيفال حمحنال كن  للكهنة وللمرسليف يف ذاتبيف وراا ميامعهمز راك يف وراا معا يهمز  

 هبم ورساالهتم أكمل لحد بف ل  ملتن  وتقرفهن  و يل خ ولهن. أتعا
شكا أاد الكهنة هومااز  ىل القدهس مارا فياين كاتن قرهة أرس بفرلفاز  خفاق  يف خدمة رليت  ريفم كل ما بول  

القدهس: تل مارسم ألجل رليتك ألمال الحوم والتقرف والحملمن ااهود يف سعي  ولمل . فه ز تل جاب  الكاتن 
 ل توا فتنلح. جلدل لففكز تل أاييم الليايل ساتراا ساجداا أمام القر ن ..  لم

وقالم القدهفة اللييفة تره ق اليفل هفوع هوماا لرئيفتها وت  يف أشد ااالل ائر، والن اع: "ق أم   ن الكهس 
و ين ال أجد سبباا لولك  اّل ريفبد يف   . كال مل أافب قل هوماا أبل  كان من ائمكن أن أأتمل كما أأتمل اءن. قد ةف م

. وقالم أه اا هوماا آخر: " ل  أشعر يف داخل  بر ا  سّراّ  ال أمتي ا. أشعر أبين أأتمل ليس ألجل ذايت 2خالص النفوس"
 . 3ال هرهد ذلك"   بل ألجل لفس من النفوس...  الّ أن الرييان
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 البحث الثاين
 يف درجات الصرب 

 
لرواية رارسون الحمل يف درجت   األوىل أبن يتملوا اءالم والردائد بال تومر ألجل هللا. وهعالوهنم يف ياة ايف ائ   ن ائبتدئيف 

أن يف الحمل لل  الردة  ملتم أملهم الوةيد  ئحول لل  ائلكول الفماواز وريفبتهم يف التفكد لن آيمهمز وهعرفون  
 يف وقم ائ ن واليبوسة ائ اهقال الرواية واافدهة.تنقية قلوهبمز وتقوهتها يف جهادتاز والعاشها  

يف الكمال فإهنم هقبلون اءالم والردائد واألا ان وتفليم ليس فقل بروح التكفد وأمالا  ئلكولز بل أه اا   أما ائتقدمون
 . ا هل  ائتهمل وهكولوا مع  روااا وااداا ولاةفة واادة واياة واادة  لك  هفدوا لل  أثر الفادا 

وئا كان داهبم التهمل يف اياة الرئ هفوع فإهنم هن رون  لي  يف  يهل أةوار ايات ز فيبدو هلم  لفاَن آالم  و مل  
ا ائبيب لاش معو ا منو الدقيقة من ائهد  ىل الل د فيتعلقون ب ز وهرففون ملالم ز وهتروول  مثاالا و ماماا.  ن الفاد

من قلة معروب ة منهاز سالة موت . أتمل يف مفارة بيم ئم من الملدز و ألكثر أتمل  األوىل من ايات  اىت الفالة األخد 
مل لل  مواةني . أتمل يف ترب   ىل محر. أتمل يف ايات  اخلفية الفقدة الّراقة مدة ثالثيف سنة. أتمل يف أقم برارت  ز و مل.  

م ولل   سامعي ز  قلوئ  يفالظة  ولل   والفهرز  والتعب  والعي   وريا  ااوع  الرؤسااز  لل  كملقا  رسل .  مل  يامهل 
خليهةز ولل  م اهقة ااموع ل ز ولل  لكران  يل .    مل لل  ألواع اءالم بحمم رتيب الكثدهن.  مل لل  آيم ا

رئ تالميواز ولل  ج ود بيرس لحداقت  وحمبت .  مل لل  الليم  وااتمال لليب.  مل لل  خيالة ههوذا ل ز ولل  ت
 لل  رؤهت  والدت  ائبيبة واقفة أمام  ز ولل  االد  لفياطز ولل  ائفامدز ولل  الحليب الرائن األمل.  مللل  اخلد 

قلب . لل   الع ه ال  النفوة  لوهل  ولل   ائبيبز  رسول   تفلهل  لل   للي .  مل  ا قا  هتم ق  شراسة   وقلبها  لل    مل 
اد  ولل   هتكمهمز  ولل   قلوهبمز  ولل   البة  لل  الفرهفييفز  لحالا  .  مل  و لكارتم  لقوت    واستحفارتم  ب   درائهم 

وهوهعون لكران  يل   ل   هحفقون  خلم  أقم  ب عة  منو  وقد كالوا  وموت   وآالم   ترهدا  لل   ائتفرجيف  أولمك   هور 
من جوارح   خربة العار واللعنة بيف لحيف سافليف برميف. أتمل اىت مل تبم جاراة   بعلائ ب  و افال .  مل لل  فع   لل 

لم دماؤاز اىت أع   حبم رجل األوجاع واءالم. لفف  وجفم   ال  لبم مع ز وال ل و من أل ائ   ال مت ق وسا
ي   م درن ،وول من الناس رجل ولقد  دق اقاا في  قول أشعيا النيب: "ال  ورة ل  وال هباا فنن ر  لي ز وال من ر فنرته

. لعم لل  توا كل   مل اىت أع   حبم  مثال الحمل لل  ألواع اءالم  1لنا"  أوجاع ومتمرس  لعاتال ومثل ساتر وجه 
 كلها واف عها وأةوهلا. 

سول: فإىل توا ائثال هن ر ائفي يون ائقيقيونز ولل  ةرهقت  هنفلونز اىت  ذا ام هلم هوماا أن هقولوا مهل الر 
يح أن كنا أبناا فن ن ورثة وورثة هللا ووارثون مهل ائف  ام هلم أن هرجوا اجملد مهل ائفيح: "واي  حنن  2" لبم مهل ائفيح"

. توا ما هو   أه اا ب  القدهس بيرس يف رسالت : "فإذ قد أتمل ائفيح  افد فتفل وا ألتم أه اا 3لتهمل مع  لنتملد مع "
 . 4أتمل يف اافد هراح من اخلييمة"هبوا الع م لين . فإن من 
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الثال   ت    والدرجة  الحمل  ف يلة  من    يف  الكامليف  شهوةز درجة  وهرتهوهنا  واانز  اءالم  هريفبون يف  الوهن  ائفي ييف 
وتدون فيها لوهتمز وتنعم هبا قلوهبمز لفرط شففهم  لرئ هفوعز ولريفبتهم يف الترب  ب ز وةلبهم ئراركت  يف آالم . تكوا  

. وأه اا: "أق 5تاين لتفتقر يّف قوة ائفيح"ن الرسل والقدهفون أ عون. وبولس الرسول هقول: "فلكل سرور أفترر أبو كا 
. وكتائ العمال هوكر أن الرسل بعد أن أتينوا وسلنوا وجلدوا: "خرجوا من وج  اافل 6فائض  لفرح يف  يهل م اهقنا"

مة . ولقد ةائا كالم الفبية يف وسل األوجاع واءالم العال7ل أسم هفوع" فرايف أبهنم افبوا مفتهتليف أن ههالوا ألج
ا وسارل يف أثرا  وع الرسل والرهداا وائعرفيف وسائر القدهفيف الفارقة للقداسة ائفي ية. ألن ائرلا ا هل  بدأ هب
 قسلة لل  منوال  فيهاز حمبةا ل  ومراركة يف آالم . 

 أفرح اءن يف . ومن بعدا قال الرسول التل كولف : " ين8هبا وما اشد ت اهق  اىت تتم"قال الرئ: "ويل  بفة أ يبغ  
. وبولس ال هتكلم هبوا 9ا هنقا من شدائد ائفيح يف جفم  ألجل جفدا الوا تو الكنيفة"اءالم من أجلكم وأمت م 

  ه   فقل بل  سم  يهل الكامليف من ائفي ييف. 
ال هريفبون لقدهس أيفناةيوس اليفول : "كما أن أتل الدليا الردهدا التعلم  ألرعيويف توا ائعىن أه اا هقول ا

تكوا تب لل  الوهن هتبعون هفوع ائفيح بريفبة أكيدةز أن يف األبادز وهرك ون وراا الرهرةز وهفعون يف ةلب الرفعةز 
تو من روح ائفيحز  ىل اد أن هرتهوا  هفرلوا اخلي  وراا كل ما  الف روح العاملز وأن هريفبوا ريفبة اارة يف كل ما  

يف الترب   لفيد ل  برهادال ال ورز واةرح الناس هلم كههنم أيفبياا هق   وذلك ريفبة منهم  اخل ا والعارز واالفرتاا لليهم  
 اجملدز لل  شرط أن ال هكولوا قد أليوا تم سبيالا لولكز وأن ال ههان اسم الرئ هفوع بفببهم. وتكوا ركنهم قعولة

 كل ش ا يف أثراز ألل  تو اليرهم الوا هقود الناس لعمة هللا أن هرتبهوا  لفادا ا هل  لل  قدر ةاقتهمز وأن هفدوا يف
  ىل ائياة". 

فهوا التعليم معناا أن حمبة الحليب ت  دترة حمبة هللا ومثرة اال اد الح يح  لفادا ا هل  هفوع ائفيح. وكالم 
 فوع بيلة ائب الفام  والت  ية العميقة الكاملة. القدهفة تره ق اليفل ه

ال آالم   " ن  أفرااتقول:  سبب  ت   اشتهيها".  حفدة  اّقاا  ت لل  ألين  اءالم  تعد  "مل  وأه اا:  الحفدة".    
 . 1وأه اا: "تل من يفيبة ألوئ لل  قليب من أن أأتمل ألجل ايك ق  هل "

الراتبة الحفدة والبيلة الكبدة قدمم  ذاهتا ذبي ة لل ب ا هل  وت رلم  ىل فادهها ولرهفا هفوع   و ن توا 
وجالها وآالمها وأن هقبلها ع ية هبا كما هراا وهحب  لليها من اءالم ما شااز وتوسلم  لي  أن هكثر أ لك  هتحرب  

يب و هل  هرهد ابت  وكفارة لن  سااال البرر  لي . وما أبدع أجي  لواةفها ولوال  قلبها  ذ تقول: "تل لدلك وادا ر 
. وكالم تره ق 2اقبل  ق هفوع بنار ابك ا هل  أق اارقة الحفدة"ذ ئح تكفد  أَما أن  ابك الرايم هرهدتا أه اا ...  

 الفيلية الكبدة لردة ريفبتها يف اءالم تقول: " ّما اءالم أو ائول. لك  أف ل أن أأتمل من أن أمول وأتنعم". 
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  أو ائب ا هل   رواييف ال هفم ون ألا كان أبن هفارع  ىل تقدمة ذات  ع ية للعدل ا هلأال  ن ائعلميف ال
ةز لك  ال هوتب ائرا ع ية أو تام  ائتقلبةز ولواةف  الوقتيةز وهاست   أَلن لمالا كهوا ل  لتائ  خيدة تل م  فينة كبد 

من هاقدم لل  تقدمة ذات  ع ية   وهيلب من  تعاىل ائفية. ويف ذلك هقول الكاتب الروا  األئ هيدل: "من الناس 
ية. ولكن سرلان ما توتب كثدة وشدهدة مدفولاا بعاةفة ائماسة يف سالة من سالال ائرارة ائفأن هفتقدا ملالم  

ولاا ارارت  وت ول هاست ز فال هلب  أن هرعر ب عف  وتراخي  ئفن القيام ققا داز و خ اع  رادت  أَلاكام هللا خ 
أن هتا  . وسرلان ما تراا هتهففز   ال هلب  أن هتومر    ّماا افب ما ولد ب    ن ثورة ،يلت . فال تلب  جتارئ القنوط

 3لرئ وتدبدا ولناهت . وتوا ما هفبب متالب شىت للمرشدهن الرواييف يف  رشادتم ئثل توا النفوس"لل  أاكام ا
يل  ىل لحليب واءالمز أو لولاا خا اا من الردائد واان. و ذا ما شعرق قفال تدر  ذاا بنا أن ليلب من هللا ا

لنا من مثل توا العبادة وجب للينا قبل أن لباشر منها لمالا ما أن لف ترد مرشداا فيناا ولفد لل  افب ما هره  
 منهاج واعح يف توا ائعىن. 

: تب 1  يف توا الدروسز فقال يف كتاب  "النفوس ااوادة"( االختحا P. Capelleوقد خلا توا التعليم األئ كابيل )
اا ثالثة: ألوتا أن الفادا ا هل  تو الوا  تار ع اقا  يليها أل  تو ذات  هرعرتا قبل هل لحب أليينا أمور للينا أن ل 

 ها وارهتها. األوان  لردائد الد سوب هفتقدتا هبا  يلثها أل  قبل ذلك هيلب رعاتا وموافقتها بكامل معرفت
ادا ا هل  يف لوا ت  وأوجال  أن ال تبادئ  ت  بيلب فعل النفوس ائتعيرة  ىل اءالمز الرايفبة يف مراركة الف

بالق واان بل أن تقبل برع  من هده  ما أيمر تو ب ز    تحمل للي . أما  ذا تف ل تو ودلاتا  ىل شرب تقدم  ذاهتا ال
 لب . بولكز فعليها  ذ ذا  أن ال تتواىن يف  جابة سال ز واخل وع لريفائب ق  ع ية ئب  أو لعدل ز وه  هلا 

 
 حادث اترخيي 
 2صرب أيوب

 
لقد بق  أهوئ الحدهم مثالا ألل  للحمل لل  البلون. وحنن لقتبس من الكتائ ائقدس و ف ما ابتالا هللا ب  

 قلب ال هعرب أن هت ل ع.من الردائد وكيف  مل لل  بالقا العدهدة إبران  ادق ولفس كبدة و 
 ". رجل وسيماا مفتقيماا هتق  هللا وتالب البرر"كان رجل يف أر، لو، أه  أهوئ. وكان توا ال

 "وولد ل  سبهل بنيف وثال  بنال".
"وكالم قنيت  سبعة آالب من الفنمز وثالثة آالب من ا بلز و.س ممة فدان بقرز و.س ممة أ ن. ول  لبيد  

 ن ذلك الرجل أل م أبناا ائررق  يعاا". كثدون جّداا. وكا 

 
3 vie surnaturelle. T. II. P, 260. Notre 
1 reuses.énéLes dmes g 
 "الخالق المسيحية". 2و  1سفر أيوب  2
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م . وهبعثون أخواهتم الثالثة ليهكلن وهرربن معهم.فإذا مهدبة يف بيم كل منهم يف هو "وكان بنوا هوتبون فيحنعون 
أهوئ كان  الفداة فيحعد حمرقال لل  لدد  يعهم. ألن  هبع  فيقدسهمز   هبكر يف  ائهدبة كان أهوئ  مت مدار أقم 

 ب  خيموا وجد فوا لل  هللا يف قلوهبم".   هقول: لعل
قال الرئ للرييان: تا  ن كل ش ا ل  يف هد . ولكن  لي  ال متد ب  ليمت ن تقواا و را. "فوهح هللا للرييان أن ه ر 

 هد ".
كالم "واتفم هوماا أن بني  وبنات  كالوا أيكلون وهرربون .راا يف بيم أخيهم األكمل. فهقبل رسول  ىل أهوئ وقال:  

 ا الفلمان حبد الفيف. وأفلم  أق وادا ألاخمل ". البقر  ر  واألتن ترل  يالبهاز فوقهل لليها أتل أخووتاز وقتلو 
"وفيما تو هتكلم أقبل آخر وقال: وقد افرتق الكلداليون ثال  فرق وتلموا لل  ا بل وَأخووتا وقتلوا الفلمان 

 حبد الفيف. وأَقلم  أق وادا ألخمل ". 
ام أهوئ وشم  ردااا وجّ  رأس  وخر  لل  األر، وسلد. وقال: لرققا خرجم من جوب أم  ولرققا ألود "فق

 ن اسم الرئ مباركاا".لل  تنا  الرئ ألي  والرئ أخوز فليك
 "يف توا كل  مل  يه أهوئز ومل هقل يف هللا جهالا". 

  رب  يفدا ليمت ن ثبات  يف تقواا و ملا.   هح الرئ للرييان أن ه هد لل  ما أل ل ب  من شدة وأن ه
 "فقال الرئ للرييان: تا أل  يف هد  ولكن ااتفظ بنفف ". 

"فررج الرييان من لدن وج  الرئ وعرئ أهوئ بَقرح خبي  من  ةن َقَدم   ىل قمت . فهخو ل  خ فة لي تك  
 هبا وتو جالس لل  الرماد". 

 فالمتك. ألقَبلا اخلد من هللا وال لقبل من  الرر"."فقالم ل  امرأت : أ  ىل اءن ألم معتحم ب
 "يف توا كل  مل  يه أهوئ برفتي ".
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 الفصل التاسع 
 يف فضيلة الثبات 

 
ت    .ماتيتها:1 اىت   الثبال  االاتمال  و  ااهاد  و  الحمل  يف  االستمرار  لل   االلفان  مفي ية  مل  ف يلة 

 قنوط أو للكفل. أو للالنهاهة من يفد أن هفتفلم لل لر 
  

 ن االلفان مّيال بيبيعت  اىل التقلب و التفد و ائلل. و ه لر من ااهود ائتوا لةز و هتهرئ من متابعة الفهر 
لل  لفف  وهرتاان ل  مراراا أل  ال هفتييهل االستمرار لل  مقاومة التلارئ و الحمود الدائم للم ن. فيتعر، للرتاخ  و  

لل و ال لر تل م  ف يلة الثبال. فالثبال تو القوة ائنيعة الد  رس سائر الف ائل و  ميها م للمالكفل. فلمال هفتفل
 من ال ياع و االعم الل. لولك كالم توا الف يلة فرلاا من فروع الرلالة. 

 
   قلبوتب لل  ائفي   الوا هيلب أن يافظ لل  كنود النعمة الد يف قلب  أن هعلم أن الف يلة ال تته ل يف

وترتاخ   اهلممز  فتملد  والكفل  القنوط  هفبب  ال لر  و ن  ال مان   ومرور  االفعال  بتكرار  اال  في يات   ملكة  تحبح  وال 
ا رادةز وهوتب النراط  فتنبع  األميال من مكامنها. وكثداا ما هنحّب ائرا من جدهد لل  ما هكون قد ارم لفف  من  

 فف  خلفارة ف ائل  و مثار جهودا. عر، لدماقاز من شهوات  و ملوات . وتكوا ه
 

 ن الثبال لل  الحالح و التقون و الف يلة تو لعمة من هللا هفبفها تعاىل كيفية ائحول لل  ف يلة الثبال.  
للينا بت نن  ورهت . لولك كان للينا أن ليلبها  لحالة ائارة ائتوا لةز متوسليف اىل فلب هفوع هنبوع ائراام و النعمز  

لبتول الياترة شفيعة النفوس التقية ائفي يةز أن يف اق  لنعمةز وهثبتاق يف مقا دقز و هقوقق يف الدوام يف ألمال اىل او 
 الكملن للثبال.  فالحالة ت  الواسية األوىل تقواق ويف شدائدق.  

 
ة. فعندما لن ر اىل الدليا واهاا ألخد يف العقائد الكملن ائفي ية ويف لواقبنا ا  والواسية الثالية الفعالة ت  التهمل

اىل وج  لراتا دائلة  و ذ لتهمل  ألبدهة فنرعر أبهنا راك ة  لينا مفرلة  ولندما تتربهل لفوسنا من اقيقة حمبة هفوع لناز 
  لةز وومن ملكوت  الوا هنت رقز تنرل لفوسناز وتتلدد لل  الدوام قواقز و تنتع  قلوبناز فنداوم الفع  يف ةلب الف ي

لثبم يف خدمة هللا وحمبت  ولبادت . وال هفرئ لن فكرق أن هللا ال هيلب منا النلاح يف ألمالناز بل هرهد افن النية و  
  دق ااهد. 
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 حادث اترخيي 

 اغسطينوس ومونيكا
 

ميداهنا.  اجملاتدهن يف  فتبعهاز و ار من  ائالرييف  بدلة  واستفرت   قلم واعيرائ.  ق   ألفيينوس شباب  يف 
 تفلم من بعد عالل العقل اىل عالل القلب ففقل اىل أال درجال اال  و الرذهلة. واس
 

وذرفم   فتهئم كثداا ل الل  ويفروراز  ترقب   هق ة  لينها  و  للي ز  القدهفة كان ساتراا  موليكا  والدت   قلب  لكن 
ابرة لل  الدلاا والحوم وا ما ل مث  دمولاا يف هرة للي . ولكنها كالم تحل  الجل  بثبالز وتت رع اىل هللا بال القياعز 

واءمال. وبقيم لررهن سنة ال تيهس من رهة هللا وال من رجوع  بنها اىل  رال  وواجبات  و ليها. اىت فادل ببفيتها ورحبم 
قثلها ال  ابنهاز وكافه هللا يود ال ل د ل  ذلك الثبال العليبز فوتب كنيفت  قبفة من النوابغ الىت هندر أن ت فر األجي

 يف  ر ها. 
 

وما كاد هرجهل أيففيينوس لن يفرورا بف ل دموع موليكا أم . وبفع  وقداسة أسقف  و دهق  اىت سار خبي   
جّبارة يف ةرق القداسةز و الملن هدافهل لن ا ران القو  بع رة مل تثنها األقم وال ائكارا وال الردائدز اىت  ار مشفاا 

    لل   ر األاقائ الفيلفوب الكبد بيف فالسفة النحرالية والدليا.وأع ساةعة يف هاا الكنيفةز  
 والنحر ما دال مثرة الثبال والت  ية واابة الحادقة.   
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 الفصل العاشر 
 يف فضيلة القناعة

 
الفلبة ن   ن الرلالة تنحرق لل  لاةقة اخلوب وتقوا  رادتنا يف الردائد أما القنالة فإهنا متكننا م   تعرهفها:

 لل  ما لرعر ب  من ائيل ائفرط اىل ائتعة الدليوهة وألواع ائلوال األرعية. 
 

فالقنالة ت  ف يلة أدبية مفي ية للّيف  اح الدفالنا يف ةلب ما ودا من اللوال يف ااسد الووق واللمسز  
 وتقيدا يف ائدود ائررولة ائفنة.

 
م  الت ام كل  القنالة تررب لل  افن  تن ر  تع ن  أقا  وهتمتهل هبا.  ال  ا لفان  هيلبها  أن  لوة ركن  ةز وكل 

 الكثر اىل تلييف  اا  يف االلدفاع حنو ما تدا من اللوة يف االكل والررئز ويف العالقال اانفية.  ن ائرا مّيال 
ل اللوة. وكثداا ما هاعر ، لن ما بيبيعت  اىل االفراط يف ةلب ائتعةز وهرعر بريفبة داخلية لنيفة تدفع  اىل الررا يف استع

لففهاز  اللوة  ألجل  اللوة  توا  ةلب  يف  فيفع   اللوة.  هللا  وعهل  الو ول  ليهاز  تفيهل  ألجل  الدز  الررهفة  الفاهة 
اللوة.  تلك  ب ز وعهل هللا  القيام  تفهيل  الوا ألجل  وألجل  الواجب  لن   تبق  واسيةز وهيرح  أن  بدل  فيلعلها يفاهة 

هةز تادا اىل لكس يفاهتها مرارااز فتفبب أعراراا وتكون توا األعرار لقائ من ااد لن جادة يفاولندما تحبح اللوة  
 الواجب والحوائ. 

 
فالقنالة تليف توا ااماحز و تن م اركت ز وتقيدا يف ادود العرب والررع والقالون  بل توتب اىل أبعد من  

را فيبق  خاععاا ال هتمرد لل  االرادةز وال  رج لن سذلك فتللم  أاياقا اىت لن ةلب ما تو ام مرروع لتكب   وأت
 دائرة العدل وائنيم والفاهة الررهفة الد  منا وععم اللوة ألجلها. 

 

 

 البحث االول 
 القناعة يف األكل والشرب 

 
ائياة ت  تبة   اااف ة لل    تنا واياتنا.  ن  لنا واجب  ليفهل  والررئ  اللوة يف األكل  من   ن هللا وعهل 

ز فال ام لاللفان لليهاز فه  ملك اخلالم كما هراا هتحرب هبا. و ن هللا مبدع اليبيعة لك  يمل االلفان لل  تعاىل
 اارتام ايات  وعهل لوة األكل والررئ قواماا هلا ولوقا لل   بقائها. 
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هاز وهفرط يف ب يف ةلبوئا كان االلفان مّياالا اىل  ففاد ما  لحز جعل هيلب يف األكل والررئ اللوةز وهفر 
 استعماهلاز متناسياا الفاهة الررهفة الد وععم ألجلها. فاع   لولك شرتاا آمثاا. 

 
فالرراتة يف االفراط يف استعمال لوة األكل والررئ  ت  ةلب اللوة ألجل اللوة. فبدل أن هفتردم االلفان 

يف استعماهلا اىل اد أهنا تحبح يف يفالب   ز و هفرطلوة األكل والررئ ليربهل جول  ويفظ   ت  وايات ز تّد يف ةلبها
الناس من تعلون بيوهنم آهلتهم )فيليب   (. فيق ون أقمهم ال تم هلم اال 19:3األايان سبب أمراع  وموت . ألن من 

 موائدتم.
 

 كثداا يف فااللفان الررا أيكل يف كل آن من يفد أن تدلوا اىل ذلك عرورة الح ة وائياة. االلفان الررا هتفنن  
  د أفرر ائتكل وائرارئ لي هد فوق العرب ائقبول يف لوة ةعام  وشراب . االلفان الررا ال هكتف   شباع جول  بل 
أيكل وهررئ فوق ةاقت  وأكثر بكثد من شبع  بدافهل اللوة الد تدتا يف مهكل . االلفان الررا ههلم لل  ائوائد كما 

 ز وال أيب  ئا يف ذلك من يفالظة وقلة أدئ ولدم كياسة.هكل بنهمههلم ائيوان لل  فرهفت ز فب
 

شر الرراتة._ فالرراتة دقاة و سااة معاا. ت  دقاة ألهنا  در ائرا اىل درجة ائيواقلز فيحبح أسد شرت  
من ائيوانز   هحبح أال وهنم ز ال هفكر اال أبكل  وال ههم   ال َملا بين ز وهنف  أل  الفان فين ل اىل رتبة ائيوانز بل  

 ألن ائيوان هعاب األكل اينما هربهل ولو كان لده  شهيااز أما االلفان الررا فال هعرب الربهل أهداا. 
 

والرراتة ت  أه اا  سااة. فه   سااة اىل هللاز واىل ائرا الررا ذات ز واىل قرهب . ألن الررا هنف  و اق هللاز فينبو 
 والررئ مهمالا لائلت  ودوجت  وأوالدا  وهف ا اىل   ت  ورقا اىل ايات .   يف األكلشرهعة الحوم  وهبّور أموال   

 
 ن ا فراط يف األكل والررئ رهد   » ولقد أبدع اخلييب الكبد األئ جالفي  يف و ف مفاليل الرراتة فقال:  
ذان والعيون وتحبح تيلب تدلس اءالفبيل لرذهلة الدلسز ألن توا الرذهلة الدليمة تكون مراراا لتيلة الرراتة. وتكوا ت

شهوهتا الفافلة يف ائالت  ويف البواا من األيفاين. وتتدلس ائريلة فت يرئ. وتتدلس الواكرة فتقوم تب   يف اواد  
ائاع  لما ههي  الرهوة الفاسدة. وتتدلس األفكار فال تقهل  ال لل  ائواعيهل اارمة. وهتدلس القلب فال هتروق اال اىل 

عرم اافدا. وتتدلس االرادة فرتم  سالاها وتفتفلم الستبداد ائواس اافدهة هبا... وشراتة األكل ئف  والائب ا
تقود اىل شراتة اللفان. وهعلم هللا كم هتهور االلفان وتو جالس لل  ائوائد الفرمة هلتهم أةعمتها وهفرق يف مررو هتا. 

تي ائ يض  اىل  وهرم   مقام ز  فيها  ائرا  ورفينف   هفر   بت ز  بل  بكتماهناز  قد ولد  أسراراا كان  وهف ح  تهن وظيفت ز 
أاياقا  هفبب  وقد  واالتالة.  للرهبة  وأم  بل هعة دوجة  قدسيتهاز ورقا لر،  يم دوج  مهنت  أبن يرتم  تق    أخباراا 

ناا الوالئم عد الررا أثتدليس شرب لائلة أبسرتاز ورقا لّر، مفتقبل شعب أبسرا ألسوأ الررور. وق ما  ي  االلفان  
ف ائل العدل واابة. فال رادع هردل  لن النميمة واالفرتااز ولن الف ي ة بكل ألوالهاز ال بل هيلم العنان ئرهة ذميمة 
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العاقلة فدتبل قواليدز وهتعهد القيام أبلمال هعفر للي   مفتفربة ليس هلا ما هملرتا. وق ما هتعدن أه اا ادود الفينة 
. أمل أيمر تدودس بقيهل رأس هوانا ائعمدان أثناا وليمة بعد أن كالم اخلمرة قد « ّح بكل الررائهل ائقدسةما مل ه   متامها

 لعبم يف رأس  وهتيلم ألحاب  
 

و تكون الرراتة  مثاا خفيفاا فقل لندما هتلاود االلفان يف أكل  وشرب  مهلوب لادت  وميالب   ت  وال روب 
 ائررولة اايية ب .

 
ا األول لرراتة._  دواا  اىل   الدواا  أن ولس  معناتا  الحائة  والنية  موائدق.  لل   الحائة يف جلوسنا  النية  تو 

اليعام بعاةفة مفي ية فنهكل لنتفون ولتقون ولتمكن من افن القيام بواجباتنا وخدمة هللا وخدمة قرهبنا. معناتا أن 
أمام  معرتفيف أبلنا يفد أتل ئا تود ب  للينا من كفافنا وخب  لتواعهل    لركر هللا لل  ما ألعم ب  للينا من الفوااز وأن 

. «فإذا أكلتم أو شربتم أو لملتم شيماا فالملوا كل ش ا جملد هللا   » هومناز وأن حنب  ولعدا أبن ل هل قواق يف خدمت .  
ةوبيا:31:10كورلتوس  1) سفر  وقيل يف  و   » (.  اختووا  أهنم  الوليمة  ال  اىل  تقدموا  الع   )ةوبيا   «رس خبوب هللا ليمة 

12:9 .) 
 

تو التقرف. ان القنالة معناتا االكتفاا قا هربهل جولنا. أما التقرف فهو ارمان ذاتنا شيماا  ا   والدواا الثاين
 يم لنا تناول  من ةعامنا وشرابنا. وت  لادة ةيبة هفتعملها ائفي يون لينلوا من شرور الرراتة الوميمة. ولقد ةائا كان 

ائياة رجال هللا  وان  والتقرف.  اال  ل تد  ائفي ية  لل ياة  قوام  ال  أن  هعلمون  ألهنم  ومرارهبم  متكلهم  من  متقرفيف   
الرتباليةز وت  ائياة ائفي ية الكاملةز ماسفة لل  ال تد واأل وام الكثدة و مابة الررا إبلوال  من اي  ألواع ائتكل 

 فة ائقدسة أه اا لل  وعهل شرهعة الحيامال األسبولية والفنوهة. ل الكنيوكميتها وأوقال تناوهلا. وتوا ما ه
 

أما خبحوص ائررو ل الرواية فرد ما لعملة أن أنخو القليل منها  ا هوافم م اجنا و  تنا. وان امتنعنا لنها 
 ل الحاحل لقرهبنا.ياا ائثامتنالاا كامالا هكون أف ل لنا ألن توا النوع من التقرف مفيد جّداا لتقوهة  رادتنا و ل
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 البحث الثاين
 يف فضيلة العفاف 

 
اانفيةز من  اتحال  لعالقال  ل   ما  اللمسز ولل  األخا يف كل  تو من ااسة  فيما  القنالة  تو  العفاب 

لف ما  ا  اي  األفكار واألقوال واألفعال. لولك كان العفاب تلك الف يلة ائفي ية البهية ال لبقية الد لللم فينا كل 
الن ام ائوعوع من هللا يف اللوال اافدهة. وئا كان هللا قد رتب توا اللوال ألجل يفاهة شرهفة وت  دوام بقاا اانس 
البرراز وجعل ال واج ائقدس الررل  واسية لت قيم تلك الفاهة الررهفةز كان كل لمل  الف توا الرتتيب ا هل  شرّاا  

 و مثاا معاا. 
 

االل هند وئا كان  تقرئ فان  ائالئكية ألهنا  العفاب  ف يلة  داليم  اافدهة  ائتعة  لنيفاا حنو  الدفالاا  بيبيعت   فهل 
االلفان العفيف من ائالئكة الوهن ال جفم هلم وال هرعرون بتلك األميال اافدهة. لولك كان الفلو  يف ةرهم العفاب 

بك في   ال  هفد  أن  للمرا  هتفىن  ائتالب. وال  وال تد   بح  احلفرااز شدهد  التقرف  ألواع  وأميال ز و ستعمال  أتوائ  
 ائفي  .

 
أن حنرص كل ائرص لل  أن ال لقبل برعاق أا فكر أو تحور أو   أوهلا درجال العفاب._ للعفاب درجال:  

 شعور أو لمل  الف ف يلة اليهارة.
 

ر من شهل  أن هروا  ال توا أو شعو   أن لبعد ااالا لن ،يلتنا ولن ذاكرتنا كل فكر أو ذكر أو  ورة  ويليها
 الف يلة ائالئكية. 

  
هلا   ويلثها الد  األمور  لت د  لن  لك   ال رورة  دلتنا  لو  ألنا  اىل اد  وأميالنا  بعواةفنا  بنا  كمنا  أن هحل 

 ز  اتحال  لعالقال اانفيةز من  لقاا درسز أو شرحز أو  رشادز أو  وهرز ال لرعر أبا اعيرائ داخل  أو خارج 
 لو كنا لت د  لن مواعيهل يفرهبة لن توا ائوعوع. وتوا ما ال لحل ال  اال بعد اهاد ةوهل وتقرف مدهد. كما  

 
أن هبق  ا لفان من تاا لن كل شعور  الف العفاب واليهارة فال هرعر قيل من االميال اافدهة وال   ورابعها

هبق  ساكناا تادائا يف الل مية/ بل  الرهوال  بنعمة   أفكارا   برهوة ما من  و،يلت  وقلب  وأل ائ .  منا ال هكون توا اال 
خحو ي  وموتبة فائقة بالية من لدن هللاز كما كالم اال البتول مر  مدة اياهتا كلهاز وكما احل لبعض القدهفيف 

كالم في    د  ل يميف شير من اياهتم. فإن القدهس توما ا كوه  مثالا لعم هبوا ائوتبة الفامية ائالئكية من بعد اا
اليهارة  ف يلت  لرعة ألش  ائراةر فررج من  منتحراا ظافراا. لولك كافها هللا أبن لحم  من كل ميل  الف ف يلة 

 . البهيةز و ار التارهخ هدلوا ائعلم ائالئك 



  
- 86 - 

الكاملة الياترة  أو  الع وبةز  والعفاب يف  ال واجز  العفاب يف  لوليف:  العفاب لل   العفاب._  م . وسنتكلألواع 
 إبتاد لن كل منهما. 

 
 العفاب يف ال واج: 

بياان: القنالاة يف الا واج أو العفااب يف الا واج تاو االلتاادال يف ةلاب اللاوال اافادهةز وتقادهس النياة يف اسااتعماهلا.  
لبيلاةز  ج ةرهقاة  ولقد رفهل الفيد ائفيح ال واج اىل درجة سامية فلعل  سراا من االسارار الفابعة ائقدساة لايعلن للبرار أن الا وا 

فهاو قااوام وجاود وتكاااثر ااانس البرارا للاا  االر،ز وا ال لعاايم  ااتد القدهفاايف يف الفامار. لااولك    والفاهاة منا  شاارهفة.
كان ال واج شيماا ل يماا. فليس تاو لاوة وقتياة جفادهة دليماةز بال تاو قبال كال شا ا رساالة اهلياة. وتاو يفبياة رواياة تعقبهاا  

ببع ااهما للاا  ائياااة وتكاتفهمااا ئفاان اداا واجباهتمااا. ومثاارة تلااك اابااة واالرتباااط  وقلباايف    مثاارة للوهااة. تااو ايفتباااط روااايف
 والفبية والتعاون تو الولد الوا هعّمر االر، ورة الفماا.

فال واج تو من ائهمال الكملن ائقدسة. لولك عّل وسقك من ةلب في  برد اللوة اافادهة ائيوالياةز وجار دا مان  
فالية االهلية. فائرأة ت  شرهكة الرجل يف ايات  االجتمالية ورسالت  الفامية  ومقامها ال هانقا لان مقاما   يلة االليفاهت  النب

شااارفاا والتبااااراز ولاااو كالااام واجباهتاااا االجتمالياااة والعائلياااة يفاااد واجباتااا ز ووعاااعها يفاااد وعاااع . فهااا  قلبااا  الناااابض ويفبيتااا   
تفاااااوا واجباتاااا  يف ائفاااااوليةز واقوقهااااا ك قوقاااا  يف االجااااور    واجباهتاااااائقدسااااةز وكمااااا تااااو فررتااااا وساااابب تنائهااااا. وان  

ةا مراارتاة جملاارد متعااة  اااابها او دوجهااا. فااال واج تااو ا اااد قلااوئ قباال ان   الفااماوهة. فهاا  ملكااة متّوجااة يف بيتهااا وليفاام أمااَ
ب لااوة الاا واج يف يفااد   ماان هيلااهكااون ا اااد اجفااام. ويفاهتاا  الكااملن الولااد  والفاهااة القحااون الفااماا. لااولك أي  امثاااا ف يعاااا 

حملها وهدلفها. وهلوا كان العفاب يف ال واج مان اكامل ف اائل ائيااة ال وجياة. فالعفااب تاو االمالاة يف ائعاشارةز واالساتقامة  
 يف اابة ائتبادلةز وااللتدال يف االستعمالز والت  ية يف ائياة ائررتكة.

ّر الا واج ائفاي   ائقادس. ففيا  كال لوامال اهلنااا والفاعادة  ساساية لفاوما ابدع ما وعع  بولس الرساول مان شارهعة ا
وا لفااااكم كماااا ااااب  ائفااايح الكنيفااة وباااول لففاا  الجلهاااا... ماان اااااب  امرأتاا  اااااب   والقداسااة معاااا: "اههاااا الرجااال ااباااّ

 .1لفف ... ان توا الفّر ل يم... لتر هل النفاا لرجاهلن كما للرئ الن الرجل تو رأس الكنيفة"  
مااا اااال الرجااال لفاااَاتم كمااا ااااّب ائفاايح الكنيفااةز لاايس شااهراا او شااهرهنز او ساانة او ساانتيفز يف اقم الحاابا  فاااذا  

واامااال والفااىنز باال يف كاال اقم ائياااةز وكاال اةوارتااا وتقلباهتااا وبااولوا يف ساابيلهن لفوسااهم كمااا خت ااهل الكنيفااة للمفاايح.  
 ون.وبولك سعادة ائياة ال وجية واالوالد الحائ

 واج اذاا لاايس تااو لااوة ومتعااة فقاال باال تااو يفبيااة وسااعادة. الن باارد ةلااب اللااوة اافاادهة تااو ا اال شاارور كثاادة  فااال
ة   ومتالااااب كثاااادةز واالفااااراط فيهااااا هفاااابب امراعاااااا ولاتااااال ال تااااملأ. امااااا الفبيااااة فهاااا  روايااااة وال جتاااادتا اال يف ائياااااة ائقااااّ

 ائفي ية.
الرجاااال ااباااوا لفاااااكم حمباااة قلبياااة  اااادقة دائماااة. فاااإذا اردمت ان  : "اههاااا  وهقاااول القااادهس فرلفااايس الفالفااا  يف ذلاااك

يف ن لكم االمالة ال وجية فعليكم ان تكولوا التم هلن يف ذلك خد مثال. والّاز اهتها النفاااز ان شرفكن  تاو يف لفاافكّن  
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ّن ان تعرعاااَن  ااايتكن   ل اااارت . واا اااروا مااان أيتااايكم    ئاااا هاااوبلوةهاااارتكّن. ف ااااف َن للااا  تاااوا اجملاااد بفااادة  اااادقة.  أًي كاااا
بعبارال الثنااز وال سّيما من يتقر ادواجكن امامكنز الهنا تكون اتالاة لكان . فاان مان تفار للا  مثال تاواز ال هرلاب يف  

 سقوةكن ف فبز بل هعتمل الكن قد بدأتّن فعالا  لفقوط".
ا لايف وق اة جتفارون للا  ميالباة دوجااتكم  قاول: " والقدهس يفريفورهوس الن هن ا  اةب الرجاال يرأتا  ائعتاادة وه

  المالة والعفاب اذ تكون اياتكم التم مليرة  الدقس".
 

._ ان العفاااب يف ائعاشاارة ال وجيااة هق اا   شااياا ثالثااة: هق اا  اوال  ن تكااون النيااة يف الاا واج  الواجبالالات الزوجيالالة
لبااار: "وولااظ ةوبيااا الكاار وقااال هبااا: ق سااارة قااوم   الحاافد اةاااترة. ووااد مثاااال لااولك ب الكتااائ ائقاادس يف ساادة ةوبيااا  

لحل  اىل هللا اليوم ويفداا وبعد يفد  فإّق يف توا اللياايل الاثال  لت اد     وبعاد الق ااا الليلاة الثالثاة لكاون يف دواجناا. ألّق  
يا كالمهاا حبارارة ااىّت هعافيهماا. وقاال  عااا و الّ بنو القدهفيف فال هنبف  لنا ان لقرتن اقرتان االمم الوهن ال هعرفاون هللا. فقاماا م

ةوبيااا: اههااا الاارئ الاا  آ ئناااز لتباركااك الفااماوال واالر، والب اار والينااابيهل واالهنااار و يااهل خالئقااك الااد فيهااا... واءن ق  
الااادتور.  رئز الااام تعلااام الااا  ال لفااابب الراااهوة اختاااو اخاااد دوجاااةز وامناااا ريفباااة يف النفااال الاااوا هباااار  فيااا  اهاااك اىل دتااار  

 1وقالم سارة اه اا: ارهنا ق رئز ارهنا اىت لريخ كالق معا يف لافية"  
وتو هق   يلياا  ن ال قتنهل ال وجان لن بع هماز بل هقبالن لل  ائعاشرة أبمالاة و خاالص ورعا ز لاائيف ان كال  

رة دون تاوا الفاهاة الرارهفة  ول مباشاما من شهل  ان هفالد للا  والدة االوالد فهاو افان ومقباول لناد هللاز وان مال مان يا
فهو اثن  ومعحية. "ليكن ائ  هل ةاتراا" هقول القدهس بولس. وئها ان برتكا بع هما اىل اايف لان اختياار ومةافقاة باروح  
التقرااف مااثالز او لعااد ذبااك ماان الفاابائ ائراارولة. ولكاان لاايكن لرشاااد هااولس الرسااول يف ذلااك لااوراا هلمااا هفت اايمان باا :  

ت  افها وكولك ائرأة اه ا رجلهاا. ان ائارأة ال تتفاّلل للا  جفادتا بال رجلهااز وكاولك الرجال اه اا ال  رجل امرأ"ليقض  ال
هتفلك لل  جفادا بال امرأتا . ال رناهل ااادكما اءخار لان ذاتا  اال للا  موافقاة اىل اايف لكا  تتفريفاا للحاالة   لاودا اىل  

 2 ما كنتما للي  لمال تربكما الرييان لعدم لفتكما"
ه ولل  وتو  وخفارةز  تو يف كل ش ا عرر  االفراط  ان  ال وجية.  ائقوق  استعمال  يف  يلثاا  اللتدال  ق   

ائرا اخ اع شهوات  لواجبات . وان  التاد  اذا  الو ول اىل توا ال ركن اال  امنا  الد هلا لالقة  ل واج.  االكثر يف االمور 
 الرئ هفوع. ة ولعمة  ائحالب يف ذلك تولل  لحالة والتقرف والرلال

 

 * العفاب يف الع وبة والبتولية *
  

 ان اليهارة الكاملة ت  واجبة لل  كل الفان يفد مرتبل بفر ال واج ائقدس. والفد ائت وجيف الواع:
 وا منهم الع ائ الوهن مل هت وجوا بعد ولكنهم هريفبون يف ال واج. ومنهم االرامل. ومنهم الوهن لاتدوا هللا لل  ان ياف

ان   ةوال ائفي   هق   لل  تاالا كلهم  فالواجب  ام للمالييف.  راتبالز كهنة  ام  البتوليةز رتباقا كالوا  اياهتم لل  
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ياف وا لل  ةهارة قلوهبم واجفادتم امت اااف ة بكل قواتم. وان ةهارة القلب ولقاوة العاةفة وبتولية االرادة ت  قبل  
توا وتبق  االوىل لل  كماهلا وهبائها. وكم من مرة يف  رهخ النحرالية جاترل د ائرا  ةهارة وبتولية اافدز اىت لقد هفق

البتوالل العفيفال امام ائفتبدهن من ائكام الوثنييفز ئا كالوا هتهددوتن بفّض بكارهتن وال ال العار هبن ان تّن ا ررن 
 يدة لن متناول ائفتحبيف. واهنا بعلل  التمّفك  راهنن  ن البتولية ت  قبل كل ش ا ف يلة القلب  

وهفقد االلفان ف يلة اليهارة ليس  لفعل الدلس ف فبز بل بكل فكر او لاةفة او ل رة او ئفة يفد مرتبة ويفد 
لقية. لولك وجب لل  ائفي  ز لك  هكون ةاتراا لفيفااز ان هفهر لل  ةهارة افكارا: "وبعد اهها االخوةز مهما هكن 

. ولل  ةهارة ريفائب : "اهها االاباا اسهلكم كالفر ا 1ةهارة... فف  توا فلتكن افكاركم"  و لدل او من ام او لفاب ا
. ولل  ةهارة مواظرا: "قد لاتدل ليّ  ان ال أأتمل يف 2والن الا ان تبتعدوا لن الرهوال اافدهة الد  ارئ النفس"

. ولل  ةهارة اقوال : " فال ىن ةمل 4ا يف قلب "قد دىن هب . واس اا: " ان كل من ل ر اىل امرأة لك  هرتهيها ف3لوراا" 
. ولل  ةهارة المال : "ةوىب اللقياا القلوئ فاهنم 5واسة او خبل ال هوكر وال اهها فيما بينكم لل  ما هليم  لقدهفيف" 

ذبي ة اية مقدس6هعاهنون هللا"  اجفادكم  تقربوا  ان  قراام هللا  االخوة  اهها  "فاسهلكم  واه اا:  مرعية  .  لبادة ة  لند هللا 
 .7منكم لقلية" 

وئا كالم ف يلة اليهارة من ا عب الف ائل ائفي ية  ارسة الهنا ف يلة مالئكية يف خالئم بررهة هلا مهل اروااها 
اجفاد اميةز كان ال بد هلا من وسائل فعالة قوهة اف ها و يالتها. وترجهل توا الوسائل اىل منات  اربعة رئيفية: اوهلا 

القلب بعواةف اابة  لتواعهلز  ا اليوميةز ورابعها تفوهة  القيان  لواجبال  ائيالعة وافن  ادمان  التقرفز ويلثها  ويليها 
 االهلية.

 
ودرجاهتا   1 ماتيتها  خاص  فحل  يف  وتررح  الفاميةز  ائفي ية  الف يلة  توا  لن  لتكلم  سهائ  سوب  التواعهل._ 

 ئفاا  ا هناسب ائقام فقل فنقول:   ائوعوع   ومنافعها.اق اءن فالنا لكتف   ن بلمس 
ان التواعهل الوا يمس ف يلة اليهارة فاق حبملنا لل  ان  اب من لففنا ومن ععفناز فال لتكل لل  ذواتنا ولل  
ف يلتنا ولل  قواق يف  يالة ةهارة لفوسنا واجفادقز بل لتكل لل  هللا ومعولة لعمت . ول هل في  كل ثقتنا وآمالنل. 

بنففناز وكثداا   لففنا  لن م   هرتكنا  فيعاقبنا هللا  ل   وخيالئنا.  ودتوق  لتيلة كملقئنا  الدلس  الفقوط يف رذهلة  هكون  ما 
ولتهّور ولفتفلم التوائناز ولفقل سقيال  تريننا وتولنا. "وقد دلموا اهنم اكماا فحاروا هق ... فلولك لفلمهم هللا  

 .8دتم يف ذواهتم"ي ة اجفايف شهوال قلوهبم اىل النلاسة لف 
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اىل ف يلتهم ةاىل  استكن وا  هراتم وقد  الناس وائتعبدهن ايف  االتقاا من  بتللثرئ رائعة هتاجم  ااياقا  الرئ  وهفمح 
 افن ولقاا ماعيهمز فرتكوا التقرف والفهر لل  لفوسهم. 

من ان هرن ائرا م تًوا بنفف  فيعمل كثداا    وما ا دق ما قال ائعلم الروا  اوليي  يف معىن ما تقدم: "ئا كان هللا أيلف
لل  اذالل ز وهفمح  ن هحد اىل اال دركال اهلوان. ولك  تعل  تعاىل هت قم ععف  ولدم اتليت  الن هقاوم الرر  
ب   هفمح  قد  بل  الف يعةز  الدلفة  الت ارئ  اىل  هفلم   ولعمت ز  تعاىل  معولت   يفد  من  قلب   يف  اليهارة  وهحون  بنفف  

لكوهنا اال من سواتا كلهاز وترت  من بعدتا شعور خ ّا ولار أليم. لعم تكوا هعاقب هللا االلفان ائتكمل ل فيهاز فيفق
القدهس  هنال لعمة وةمهلينة وقوة وثبا ا. ولقد كان  فال   ائتواعهل  ائتكل لل  قوت  وف يلت . اق االلفان  بنفف ز  ائعتد 

 ر  من فيليب لمال  ولك". رئ خو او فيلبس لدا  اةب هللا وهقول ل : "ق  
وتب للينا ان ال لرتاخ  يف اورق من لففناز ويف سهرق لل  ابوائ قلبناز ويف اتكالنا لل  معولة هللا ةول اقم 
اياتناز ولو  رق يف سن الريروخةز ولو ق ينا الفنيف اليوال يف الف يلة واليهارة ائالئكية. الن للعدو رّدال لنيفة 

يفة. اال ان الوا  اب من لفف ز ويفب دائماا افا ا ل عف ز وهفتمر يف ةلب معولة الرئ كل يفرهبة ،  ومفاجتل
هوم من اقم ايات ز وال سيما يف جتربة فه  افنة لنا ألهنا توكرق ب عفنا و اتياجنا اىل العون االهل  يف كل شاول  ولل  

خوة من جهة ما ا ابنا من ال يم يف آسية ال  ثااقّ َل للينا إبفراط  اهها اال االخا يف امر خال نا. "فإّق ال لرهد ان جتهلوا  
 1فوق الياقة اىت مللنا من ائياة لففهاز لمال لتكل لل  لففنا بل لل  هللا" 

والتواعهل الوا يملنا لل  اخلوب من ععف ارادتنا تعلنا لبتعد لن االسبائ ائثدة التوائنا وئواسنا. اما االسبائ 
ائفبالكمل  والبنال ن  النفاا  فه  بالفة  البتولية  لل  خدمة هللا يف اال  وقفوا اياهتم  فيمن  اافدهة  لالعيرا ل  بة 

ال وجية  والراون  العاةفية  االااده   يف  واالسرتسال  معهنز  وااللفراد  ومفادلتهنز  ومفامرهتن  التفليةز  برد  الجل 
قلب  يف معاملت  مهل الفيدالز ويف دقرة ائره ال   ل  لقاوة حب رهتن. ولل  الكاتن بنوع اخا ان يرص كل ائرص ل

منهنز ويف ارشادا للعوران البتوالل او للمت وجال  فيلتوئ كل ما من شهل  ان ترح هعن  وهعر، اه  لفهام اللوم 
النفاا اىل منمل االلرتابز وان ال هفتعمل   ارشاد  هتفلح  لر الةز وان هرت   ان  ب   تهن  يف ،اةبوالرك. لولك تدر 

كالماا معفوالاز وان ال هت اتر هلن  لعيف ائثد لعواةف  ولواةفهن. الن ائرأة ةبعم لل  ان تن ر اىل ليف الرجل 
 لليها بعيف اافد اكثر  ا تن ر الي  بعيف الروح. 

قر  منها:  والرئيفية  احر.  تقهل  م  وال  فه  كثدة  الفاسدة  لالميال  ائهيلة  االخرن  االسبائ  الرو اما  اقل ااة 
الراقحة  الفاسقةز واالشرتا  يف االجتمالال  او  ائرهبة  الفينمائية  البوهمةز وا ور ائفالل  اخلالليةز والن ر اىل الحور 
ائثدة  االلعائ  وشىت  ائفتهرتة  العرا  الواع  تباح  اي   اخلحو ية  الفبااة  وبر   الب رهة  ائمامال  ويفريان  ائتهتكةز 

قائل هقول  وال  توا    للدلارة.  من ان  الناس  ألف   وما  الترارتا  لكثرة  واهنا  عرورهةز  الدمة  اع م  العحرهة  ائوعال 
 استعماهلا  ف  او هتالش  شرتا او هوتب الكثد من وةههتا: ليس ائراةر ق مود ولو َسل َم.

م ول لال ون ميوهل._ لقد ةائا كان التقرف الرداع الكبد للرهوال اافدهة. وليائا اارئ ب  القدهفيالتقرف  2
 اواسهم والتحروا لليها بنعمة الرئ ومعولت . 

 
 9و  8:  1كور  2   1
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والتقرف هرمل اافم كل  مهل ائواس الداخلية واخلارجية   عها. فاذا ما بق  اافم اسد الروح سهل لل  النفس 
واستعبدا"  اقمهل جفدا  "بل  ول لات :  قيول   والر1ال فر  االكل  يف  والقنالة  الحيامز  و ية  لولك كالم  وجلد .   رئز 

ثورال  االرادة لل   التحار  اليهارةز ولل   االماتةز خد معيف لل  افظ ف يلة  افعال  اافد  جملالدز ويفد ذلك من 
 اافد النارهة. 

 ان دلبقة اليهارة ال تحان ل ارهبا اال بيف اشوا  الواع االما ل اخلارجية والداخلية معاا. 
الد منها تدخل جيوش الداا اليهارة. "قد لاتدل لي  ان ال الكملن    فمنها اماتة العيف: الن العيون ت  االبوائ

العوراا لمال تعثر  حماسنها" 2اأتمل يف لوراا"  تتفرس يف  اه اا: "ال  اهوئ الحدهم. وابن سداا هقول  . واه اا: 3ز هقول 
 . 4ب العرم كالنار" وب  هتله"ا رب ةرفك لن ائرأة ااميلة وال تتفرس يف افن الفرهبةز فان افن ائرأة ايفون كثدهن 

 .5ولقد قال رئ اجملد يف االويل: "ان كل من ت ر اىل امرأة لك  هرتهيها فقد وىن هبا يف قلب "
ومن اما ل ائواس اماتة اءذان واماتة اللفان: "فالوىن وكل واسة او خبل ال هوكر وال اهها فيما بينكم لل  ما هليم 

 اين البوهمة من توا الو ية البولفية م وااليف . فههن سفاتة الكال6 لقدهفيف" 
: "ق اهل    (Perreyve)واالماتة ت  لل  االكثر اماتة اللمس. ما ا ل ما كتب يف ذلك ائالف الروا  بدهف  

تاتيف  هدّا  ان  اراستهماد  لل   الوسواس  اد  اىل  واقوم  اكرسهما  لك  آن.  من كل  اكثر  االن  هدّا  لك  اكرس  اين 
هدهن كهنوتيتيفز وسوب تلمفان و مالن جفد  ودمك. لولك ارهد ان  رتمهماز ارهد ان ثة اقم  ستحب ان بعد ثال

تياكلك"  لل   الد  ائقدسة  االواين  أاجل   قائالا: تل 7اجل هما كما  بول  دا  منحور  القدهس  هوماا  الكهنة  ااد  وسهل   .
ال ذلك.  من  "اوار  القدهس:  فاجاب   مدلفة.  امرأة  هد  هلمس  ان  ب   سهل  يفن  توا ل   هفتردم  ان  الرييان  لل  

من  وان  ذلك".  اىل  االسبائ  دلم  مهما  امرأةز  او  ابنة  تلمس  ان  اوار  معاا.  وائدلفة  الكاتن  ترئ  لك   الواسية 
االسبائ ائهيلة للعواةف ولل واس معاا ئس االوالد ومالةفتهم وتقبيلهم. ما لدا ان توا النوع من لعب االهدا هثد 

 ة ورقا بفقدتم لقاوهتم وسواجة ةوهتهم.هبم الف الركو  يف قلو 
 واماتة ائواس اخلارجية ترمل اه اا ااسة الووق. وقد تكلمنا لنها يف ادهثنا لن القنالة يف االكل والررئ.

 وت  ترمل اه اا االة الرم. الن الت م خ والعيور اىل اد االفراط هثد الرهوال فينا ومن اولنا. 
ه  اماتة ائريلة والواكرةز ولل  االخا اماتة القلب وما هنفه في  من شىت العواةفز داخلية فاما اماتة ائواس ال

 وما هحبو الي  من الواع الريفائب. 
ان للمريلة فعالا كبداا وأتثداا خيداا يف امور اليهارة والعفاب. الن التحورال الفد ائرتبة تثد يف االل اا اعيرا ل 

لدلفة هها نا بواسية ،يلتنا. فال هنلو منها ال كبد وال  فدز وال لامل وال جاتلز وال لت ارئ اقوهة. وان الكثد ن ا
رجل وال امرأةز وال قسك وال قدهس. وان اف ل وسيلة للرالص من توا التحورال ت  الحالةز   ابعادتا لنا  شفال 
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االتق الناس  تالدم  التحورال  بفدتا. ومثل توا  اايافكرق و،يلتنا  اذا ياا  لليهم  م للة. ولكن ال أبس  متعبة  قا مالدمة 
 تواععوا امام هللا وتولّلوا و ّلوا وابتعدوا لن االسبائ. 

واكمل معيف للمريلة يف لملها تو الواكرة  الهنا  فظ الحور وتعرعها امام ائريلة فتقبل توا لليها تلتهمهاز وت هد 
رت  من تلمال ،يلت  للي  ان هيف  الوار الحور الفد الالئقة الد سبم  ون ةها  يف ابرادتا وتكبدتا وت هينها. فمن اراد

 ل  ان رآتا ام ههل هباز واف تها ل  ذاكرت  يف خ ائنها.
الوهن   ان  اف لها.  لولك ت   االما ل كلها.  ا عب  وت   القلب   اماتة  اليهارة ت   الد  فظ  الكملن  واالماتة 

ل ولاتدوا  بتوليتهم  ة كرسوا    افظ  العلمالييف ل   من  هللا  رجال  ةبعض  والراتبال  والرتبان  الكهنة  ل د  هارهتمز 
والعلماليالز لليهم ان هفهروا لل  قلوهبم ولواةفهم لك  تبق  ل  تعاىلز فال توتب وراا اخلالئم والدليا. فاماتة القلبز 

 والتقرف يف لواةف القلبز ت  ئثل تاالا الوسيلة الكملن ئفظ البتولية. 
فان ةبهل لل  ائب. وائب تو من عرورقل ايات . وان من مال قلب  ماتم لواةف ز ومهدل اافاسات ز ان االل

واليفهل مروات ز واع   الراا قل  ان هرجو من  ااد خداا. فكيف لوفم بيف اماتة القلب وبيف عرورة تفوهة لاةفة اابة  
المر ال  لو من  عوبة ومن التباا ودقة. فان العاةفة ختدم كثداا  ل   ان اوائرواة والتفاين في  لك  هثابر االلفان لل  لم

يف القيام  لواجبال وافن االجادة فيهاز ال سيما يف اوقال ائحالب والردائد. فهف ل وسيلة لك  لبق  للقلب ارارت  
فهل للينا ان لللم  لن التعلم وبولك ه  ولاةفت  اىت هتابهل هبا لمل  ت  ان لوّج  حنو هللا حمبت ز فتبق  النار في  تفوهة.

 لدلياز ولن الفد كما هرته  وههون  ووردا  الما ل ائتوا لة لن االرعيال فيبق  للفماوقلز الل  سرههل الت ول 
الرهوالية اابة  اىل  االمر  ب   والته   االهلية  القلب  ابة  بدأ  البررهة. وكثداا ما  اىل لاةفت   الرواية  فالفينمن وجهت   ة  . 
 P. 189والرلالة وائور الدائم والتواعهل والحالة واالتكال لل  هللا من عرورقل اياة ا  ائ العفة والبتولية.   

middle   
وما ا ل ما قال  القدهس الفالف  يف فلففة ائب: "كثداا ما هرتاان لنا حنب توا االلفان الجل هللاز والح يح النا 

ذوا والجل  لنا  لقو حنب  حمبة  يفبية تنا.  ومن  لنا  تع هة  من  في   ئا ود  حنب   ولكننا  لوج  هللاز  خالحة  ل  ت   حمبتنا  ان  ل 
ائب  لل   هبع   وتوا  العاةف ز  ائب  هنر   الروا   "ائب  القول:  توا  ايففيينوس  القدهس  اىل  وهع ن  لنفوسنا". 

 ب الرهواين".اىل ائ   اخلدوم ائتفاين  وتوا التفاين هوّلد ائب األليف اليليمز واألالفة تو ل 
فاابة الد تولدتا الحداقة بيف رجل وامرأةز وبيف استاذ وتلميواز وبيف كاتن وافراد رليت ز وراتبة وتلميواهتاز و يب 
ورفيق ز لك  تبق   داقة برهمة وحمبة لقية مفي   تب ان ال تتعدن ائدود ائعقولةز وان تتن ّا لن االلفة اليليقة ائرة 

 د الرهوال اافدهة. لولك ال بد من اتقاا اااديل ائعفولةز والعررة اخلفيفةز وائدالبة ائفرتسلة. ا ما تولّ الد يفالب
ائلل.  الكلل وال  اليهارة ال تحان ل ارهتا اال  لتواعهل والتقرف مهل جهاد دائم ال هعرب  القول ان دلبقة  ولتيلة 

 ة جناهناز ودهنة رجاهلا ولفائهاز وهباا شباهنا وشا هتا. فه  لبت  وتوا ال ترة الفماوهة ت  بد الدقلة ائفي ية 
بق  للينا ان لقول كلمتيف يف الوسيلتيف االخرهيف ئفظ اليهارة ومها االقبال لل  الدرس وائيالعةز وتفوهة القلب 

 بعواةف اابة االتية. 
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 االقبال لل  الدرس وائيالعة وافن القيام  لواجبال اليومية._ 3
بتولية الدائمة ت  اال الرتبان والكهنة كان اهلرئ من البيالة وااللحبائ لل  الدرس وائيالعة من اقون كالم ال  ئا

اخلب "  عروئ  هعلم  الفرا   "فان  واجفامهم.  قلوهبم  يف  اليهارة  ف يلة  لحون  واوعها  هلم  ابن 1االسل ة  هقول  ز 
ن وااد واما البيال فيلرب  ممة شييان". وائثل رب  شيياسداا. وهقول ائثل الروا  الفائر: "ائكب لل  لمل  ت

هفتفلم   ل   لمل  ال  من  الن  ذلك  يف  يفرابة  وال  الرييان".  دكان  الكفالن  "رأس  اه اا:  ةرهف  توا  يف  العام  
ألاالم  واوتام  وتحورال ،يلت . وافكارا  مل  لادن ليس اىل الفماوال واالهليال بل اىل االرعيال واافدقلز 

ةهارت  ألرقح الفموم فتبولز ورقا هبفم وسقيم. اما ائكد واجملد وائيالهل والكاتبز وائنهمك يف   ر، دلبقةفيع
التفا از او ليرت   شفل بتيلب امعان فير وجهود لقلز فمثل توا ال تد متفعاا من الوقم ليعد جتارئ الرييان 

 العدو وايلة ودتائ ز وهفلك من يفوائل .  لن كرّاللن لال اليبيعة وميوهلا باال. وتكوا هعي  لادة بعيدا  
لولك كان االقبال لل  ائيالعةز ولل  المال الفدة الرسولية وخدمة النفوسز من اوهل الوسائل ئفظ العفة. الهنا 

 متة القلب ثقافةا ويفواّا روايااز وتبدد االوتامز وترفل االوقالز وتوفر لل  رجال هللا تعباا ولنااا. 
 
 واةف اابة االهلية._ القلب بعتفوهة   4

ان اشفل والدرس يحنان لقلنا عد تلمال االفكار الدلفة والتحورال القبي ة. اما حملتنا   فه   مينا من ائيل 
 العاةف  ائف  حنو اخلالئم البررهةز وتبعد لنا الكثد من التلارئ الفد الالئقة. 

ز ولقد خلم االلفان لل   ورت  ومثال . وتكوا خال َم 2 حمبة"لقد خلم االلفان لك  هعي  من ائب. "ان هللا 
االلفان لي يا م مورأ بعواةف ائب. لولك كان ائب يفواَا قلب  وائتفلل االكمل لل  ايات . وان اف ل ما هرهدا 

قلب : "قب  الي  قلبك" الناموس وااللبياا كلهم يف كلم3هللا من االلفان  ة هللا تيف: حمب. ولقد  هل الفيد ائفيح 
وحمبة القرهب. فائفي   الحادق يف ارال  تو الوا يب هللا حمبة   ي ة قوهة وهنبو الجل  كل اب سواا ولقد 
جاا يف كتائ "سّلم الف ائل" للقدهس هوانا الفينائ  قول : "ان  ااب الف يلة تو الوا لرم  ال الفماوقل 

 4 لنار الد هتهج  سعدتا يف قلب يفدا"   ال هرعر  اىت  ار أيلف الن ر اىل  ال االرعيال. فهو
اال ان اب ائرا ليفوع ال هرفل قلب  لما سواا اال اذا كان قوّق م يرماا جواداا. تكوا ااب القدهفونز تكوا 
 ااب رجال هللا الحائونز فَرَفَلهم ابهم   لن كل ش ا سواا. فلم هبَم حمل لفداز وال لاةفة تفتهوا القلب 

 .5ن ةبيعة ائب ان ال تمهل يف آن وااد بيف ابيبيف " ال تقدرون ان تعبدوا هللا وائال"  . الن مبدول
وما ابدع ما قالم يف توا ائعىن ابيبة هفوع الكبدةز تره ق الحفدة: "ق هفوع ابيب قليبز لقد فهمم ولرفم 

 ئب. لقد سعيم وراا وسيلة اقدر   قابل االما ت  دلويت. ان دلويت ت  ائب... اق اللم ق اهل ز ان ائب ال ه
هبا ان ارهح قليب فوجدهتا يف ان اقابل ابك حبيب... ق هفوع قد كان تب ان هكفي  ان اكون لك لروسةاز ان اكون 

 
 29:  23سيراخ    1
 8:  4يوحنا   2
 26:  23امثال   3
 7:   15سلم،  درجة     4
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راتبة كرمليةز ان اكون اًما للنفوس   ادا بك. لك  اشعر بدواخل  بدلوال كثدة اه ا يفد توا الدلوة الفامية. 
بداع   اشع من ر  ألكون  رسلكز  من  رسوال  من كهنتكز ألكون  جنود ز ألكون كاتناا  من  جندهة  هدلوين ألكون 

معلم  كنيفتكز ألكون شهيدة من شهدائك. اشعر يف قليب برلالة الحليبييف  اين اترّوق اىل ائول يف سااة 
 الويف  دفالاّ لن الكنيفة ائقدسة...

تواقة اىل ا  "آا ق ابيب قليبز كم اق  لعقول لل  مثال االلبياا وائعلميف! وكم شهويت ل يمة ألن اةوب اقرة 
اقيار االر، مبررة  هكز ورافعة  ليبك اجمليد بيف االمم الد ال ت ال جتهلك. اال اين ال اكتف  برسالة واادةز بل 

من ةفمة ائرسليف ليس   ان اكون   اشته  ان ابرر  الويل يف اقيار الدليا كلهاز اىت يف اا ائر النائية منها. اتروق
 مدة سنيف معدودةز بل منو دائمااز مند خلم العامل اىل منته  االجيال. 

"آا! ق ابيب قليبز اين اشته  فوق كل ش ا ان اكون شهيدة. آا! ما اشه  االسترهاد لل  فاادا. لقد 
. وجنوين يف توا ال  ال اريفب الكرمل   ةائا كان شهوة ايايت منو اداثد  وت اهد شفف  ب  واق يف ،دل  الحفد 

 يف لوع وااد من العوا لز بل اشتهيها كلها ألاشبهل لفف  هبا.
"ق لروس لفف  ائعبودز ال  لل  مثالك اشته  ان اجلد وا لب. اشته  ان الق  يف ال هم اامس لل  مثال 

ألكون خب اا الئقا   . اشته     االلياك هوانا ائبيبز وان أاة ن أبسنان الواوش منا ةا ن القدهس ايفناةيوس  
ان اقّدم لنق  لفيف ااالد ل د القدهفتيف ايفنيس وسيفيليا. اشته  ان أاارق بنار متقدة كما اارقم جان دار  

 شفتاا ترددان اسم هفوع! 
ها  اق لملت"ق هفوع فاادا افتح كتائ ائياة الدائمة: فان كل ما ترن في  من المال القدهفيفز اشته  لو كنم  

 1كلها يف سبيل ابك"
هبق  في  حمل هتفهل ئب آخر من اخلالئم كلها مهما  قلبه كما كان قلب تره قز تل  فعندما رة اب هفوع 

ه  مثل  اىل  لحل  ولك   وافانم.  العقليةز 1ل مم  االخا  لحالة  ولل   للينا  لحالةز  ائتهج ز  ائب  ا 
م الو ئناوالل اخلروليةز و لعبادة البنوهة   َا  يهارة واابة سيدتنا والدة االل  الدائمة النقاوة والملارة.ألا

 
 
   

 يوةوكيون لوالدة االل  
 

. فهتف حنو  قائالا: ق والدة االل ز ارا مدهح واجب  ان جملائيل قد الوتل من هباا بتوليتك وفائم ئعان ةهارتك 
: افرا  ق  تلمة لعمة.  ا أّمرلّ اقّدم لك او قاذا اهيّك ال  الوتل وا د! ولكن كم   اتتف اليك 

 
 
 

 
   257 –  253في كتاب حياتها : صفحة   1
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  اواد   ر ية  

 الرابة بو مينا 
 

كالم بو مينا شابة رائعة اامالز وكالم من بنال االسكندرهة ائفي يال يف االجبال االوىل للنحرالية. وكالم 
 ذال تقون رائعة وارص شدهد لل  ةهارهتا. 

م  إبخالص وأمالةز وكان توا معلباا حبفن سلوكها. وما لب  ان كالم ختداال اهنا كالم  لوكة لرجل وث ز ف
شفف هبا فهخو هعمل لل  ايفوائها بكل اساليب الولد. فلم هنل منها مهر از بل بقيم معتحمة ق اف تها لل  لقاوة 

 قلبها وةهارة جفدتا. 
اها يف برميل من ال فم اام  ان  ن هير   فلما اليت  ائيل شكاتا اىل وايل ائدهنة بكوهنا مفي ية. فتهددتا توا

اراهنا  لن  دفالاَ  الف يعة  ائيتة  تلك  ميممنة  تادئة  بنفس  قبَلم  بل  جترع  ومل  هتب  فلم  لنادتا.  لل   ا ّرل  ت  
 وةهارهتا. 

وتوىّل جالد هدل   سيليدوس تلك ائهمة ااائرة. فتوسلم الي  لك  ال هعرهها من ثياهباز بل هيراها كما ت  
متها. ففمهل توا ااالد هلا و لهل يف اارتامها. فالتفتم الي  وقالم ل  وت   رتق وتتهمل: اين الد  ا لل  ارار 

  ن ا ل  اىل هللا لك  ههبك خالص لففك. وماتم وةارل لففها النقية اىل االخدار العلوهة. 
 ز ومال شهيداا يف سبيل .هاراا ب ومل متض  اقم قالئل لل  استرهادتاز اىت آمن  سيليدوس  ئفيحز والرتب ج

 
 مدام دي الفالبي 

ئا  بم مدام دا الفالبد حم ية ائلك لوهس الرابهل لرر دخلم دهر الكرمليال وترتبمز وقامم تكفر  لحالة 
والواع االما ل لن ماع  اياهتا وذلوهبا. واليرام امام رئيفتها وقالم هلا: ق ام ز اين اسهل استعمال اراديت 

 ا اق اععها بيف هدهك لك  ال ارجهل فاسرتدمها ابداا ايّل. رهد. فهوا
 وق م .فاا وثالثيف سنة يف الكرملز وكالم مثال التقون واليالة واألمالة. 

 
   

 
 الوفرهوس الناسك

 
الب رهة اىت كان  قد ذاع  يت  يف االسكندرهة وسائر بالد محر  ائتوادهنز وكان  النفا   الوفرهوس من   كان 

 ت دثون  للائ لن اما ت  وةهارت  وقداست .الناس ه
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فالرتعم هوماا اادن النفاا ائفتهرتال لل  توا الثناا وقالم: اق كفيلة  ن ايفوه  واسقي . الن مثل تاالا 
آتيكم  خلمل  تفوههم. ولفوب  امرأة  اول  امام  هفقيون  اهنم  اال  النفاا.  اال هبرهبم من  ةهارهتم  النفا  ال يف ون 

 اليقيف.
ائتعبدالز  النفاا  ثيائ  وترد ل  هلاز  اقيبة  يف  واخفتها  دهنتهاز  معها كل  وهلم  ماةرااز  هوماا  رداا  واختارل 

 وقحدل اىل  ومعة الناسك يف الملهة لند ائفاا. 
الليلةز وهقيها الملد  الي  لك  هقبلها لندا يف تلك  ائنهمر واخول تبك  وتتوسل   فوقفم لند  ب   م ائير 

الناسك ئاهلا ورّق هلاز وقام فرت  هلا واالميا فرث   الملهة.  تلك  تفرتسها يف  ان  بد  الد ال  الواوش  رز ويميها من 
 مفكن ز وذتب تو فق   الليل يف مفارة  ردة بعيداا لنها. 

هبهر   ما  وال سنة  ائل   من  ولليها  اامالز  امرأة  رلة  امام   ب   فاذا  لداتا  ات   الحباح   االبحار. فلما كان 
والدفعم تتملق  وتفوه . فن ر اليها  لوتال. ولكن  ما لب  ان فّر من امامهاز وترع اىل قر كالم قد اوقدهتا تنا  

 وةرح رجل  فيها رجل  فيها اىت اارتقم و ار الدتن هفيل منها. 
دهنتها    ا. فيرامفار لم ائرأةز ولدمم لل  ما اتت  من اخلب  والدتااز واخول تتوسل الي  لك  هحفح لنه

 وولدت   ن تتوئ اىل هللا توبة  ادقةز ورجت  ان هرسلها اىل ااد االدقر لتق   اياهتا يف التكفد لن آيمها. 
 وتكوا كان. فان تلك ائرأة الفاقية  بم و ارل واادة من الكثدال من اجملدليال القدهفال. 
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 عشر  احلادي الفصل
 التواضع  فضيلة يف

 
  للاا   لففاا   هقاادر  ان   للاا   االلفااان    ماال  الهنااا  لاادل  فهاا .   قنالااة  وتاا   لاادل  تاا   واعااهل الت  يلةف اا  ان   :ياهناااب .1

 .واخليالا  وال تور والع مة الرفهل  اب  اىل  البررهة ائيول  اح تكبح الهنا قنالة  وق . لفف  قدر

  تاوا  الجالو .  ففانال  قادر  للا   لففانا  ولقادر  ذاتناا  لعارب  جتعلنا  اليبيعة فائقة هاوهة ف يلة تو ائفي   فالتواعهل  
 .والت قد االذالل  ةلب يف  بل ةال هورز الرتفهل   لدم يف لريفب الحادق التقدهر وتوا  ائقة ائعرفة

  منهاا  ظناا  الكاملقا  تالا   كالام  بال  تفهنهااز  مل  الهناا  الوثنياةز  الدققل  تعرفها  مل لولك هاوهةز ف يلة تو التواعهل  ان  
  ائفاي    التواعاهل   اماا.  واقاارة   افر  مان  لليا   تاو  ماا  فاوق  هرفعا   الع ماة  مان  يماش  للي   فيفبغ  مفتوااز فوق ائرا هعل   ل 
  السااااات   ل اارا  وذلاا   للياا ز  تعاااىل  هللا  بف اال  وهفاارتب  اماماا ز  فيتحااايفر  اهلاا ز  وقاادر  لففاا   قاادر  املا  معرفااة  للاا   ماسااس  فهااو

  ماان: "ائاام  للاا   قائمااة  الهنااا  ائقااة  الع مااة  وبااولك.  اياتاا   المااال  كاال  يف  ومعولتاا   تعاااىل  لعماا   اىل  الاادائم  و فتقااارا  وذلوباا ز
 .1"ارتفهل   لفف   وعهل 

  واافاااال   وقدرتااا   ول متااا   هللا  ةبيعاااة  اوال  تاااو  لليااا   تقاااوم  الاااوا  مباااداا  الن   اقاااة  مفاااي ية  ف ااايلة  تاااو  فالتواعاااهل  
  داليهااو   بلاار   ولقااد .  وتفاااحم   ومعولتاا   هللا  رهااة  اىل  ائفتقاارة   اءئمااة  ائقاادة  الحاافدة  اخلليقااة  االلفااان   ةبيعااة  ويليااا  وتفاااحم ز

  وهواناا  النايب  موسا   ل اد  الع ماةز  ومان  القداساة  مان  فائقاة  درجاة  اىل  ففما  هبا بع هم تفرد قد  بل وقدسوتاز الف يلة توا
  ل اار  اللا "  واه ااا  2"للارئ  اماة  اق  تااا":  القائلاة  ولا   القداسااةز  الفائقاة  مار    العااوراا  االخاا  ولال  البتااولز  وهوساف  ائعمادان 

 .3"امت  اقارة اىل
  مان  كال  لايف  للا   والاوهبا  الف اائل  اهبا   مان  بال   يلاةز  هبياة  الهناا  و اهلااز هبائهاا بكل لف يلةا توا  تتلل ولقد  

  مان  اشارب  ال  اللا   شاربز  بال  ذال  ليفام  فه .  ومتممها  ومكملها  كلها  الف ائل  رئ  ائفيح  الفيد  اياة يف تتلل  رآتاز
  ولقااد .  اياتنااا  اةااوار  كاال  ويف  المالنااا  يف  والففااران   عولااةائ  هللا  ماان  وليلااب  وآيمناااز  حبقارتنااا  لنقاار  اال  لنففاانا  اذلنااا  ومااا  ائاامز
.  لففاا   ااتقاار  لففاا   مقاادار  اقااا  االلفااان   هبااا  لاارب  مااا  اذا  ف اايلة  التواعااهل :  بقولاا   التواعااهل   ف اايلة  برلااردوس  القاادهس  لاارب
  ان   برمااا  او  ولباماا  كااان   ئاان  ياام  فكيااف.  ولنااا  منااا  فهاا   اساااااتنا  امااا.  هللا  ماان   ااالانا  امنااا  لناااز   ااالح  ال  لففاانا  ماان  اللنااا
  الارئ  اماام  وهاوهلا  لففا   يتقار  ان   للي   بل  هللا   امام  االخا  لل   و  لفف ز  امام  او  الناسز  امام  كان   سواا  وهتفام ز هتع م
  ائالئكااة  مااهل   اه ااا  ههتااف  وان .  4"الاادتور  دتاار  اىل  واجملااد   الكرامااة  هاارنز  وال  رااول  ال  الااوا  الوااااد   اهلااورزهللا  ئلااك"  ان   وهقاار
 .5"آميف.  الدتور دتر  اىل الهلنا  والقدرة والقوة  والكرامة  والركر  وائكمة واجملد  الملكة. آميف":  وهقول

 
 14:11لوقا  1
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 1:17تيموتاوس األولى   4
  7:12رؤيا   5



  
- 97 - 

  مكامااا   يف  االلفاااان   وتعااال  االللااا ز  الفاااام   مقامااا   هللا  هعيااا   اللااا .  ائااام  التواعاااهلز  هفااامون   الرواياااون   وائعلماااون  
  ائقادة  ال اعيفة  البرارهة  رثال  كان  لا ال  واعاهل الت   دراجاال  اها    ارساة  اىل  هفاوع  الرئ  دلا  ما  وتوا.  االدىن ائقد ائقيق 
 .كلها  اودارتا  ويمل

  فاااحم   واال  خييمااتهم  يففاارل  ان   واءن ":  وقااال  الااوتبز  للاال  اساارائيل  بنااو  لبااد   ئااا  الاارئ  امااام  موساا   تااولل  تكااوا 
 .1"كتبت   الوا  كتابك  من

  يل  هكااون   وتاو  ا   لا   اكاون   اق":  ان   ئزالاار   اليا   اواااا  ماا  لاا   وهقاول  ق ن   النايب  ا ا  ئاا  الاارئ  اماام  داود  تاولل  تكاوا 
  اىل  يبتاايف  وملكااك  بيتااك  هكااون   باال...  لناا   تناا ع  فااال  رهااد  وامااا.  البراار  باا   وب اار ل  الناااس  بق اايب  أؤدباا   ا    واذا.  ابنااا

  االلا   الارئ  اههاا  اق  مان":  وقاال  الارئ  امام  وجلس  داود  ائلك  فدخل.  "االبد   اىل  راسرا  هكون   ولرشك  وجهكز  امام الدتر
 .2"تهنا اىل يب بلفم  اىت  بيد  وما

  اخلياار  ماان  خوفااا  الاارئ  اىل  التلااهال  اه ااا  ائلكااة  اسااتد  وأن ":  الرااهن   ل يمااة  ملكااة  وكالاام  اسااتد  تااولك  وتكااوا 
  ودباااال  رماااادا  رأساااها  للااا   ألقااام  ائرتلفاااة  االةياااائ  ولاااو،.  والبكااااا  لل ااا ن   ثياااا   ولبفااام  ائلاااك  ثياااائ  فرلعااام  ائراااربز
  اىل  تت اارع  وكالام.  رأساها  شااعر  لتااب  مان  مةههاا  قباال  مان  فيهاا  تفاارع  كالام  دالا  اعايهل ائو   و يااهل .   لحاوم  جفادتا  وذللام
 .3"...سوال معيف هلا ليس  الد  ائنقيعة  اق وأل  ملكنا  وادا تو الوا  الرئ  اهها":    قائلة  اسرائيل ال   الرئ

  لفاااتم  مااان  بيااانكم  ولكااان  ز ئااااا  الماااد   اق:  وقاااال  هواناااا  اجااااهبم":  القدسااايف  و ياااهل   والراااهداا  االلبيااااا  تاااولل  تكاااوا 
 .4"اوائ  سد أال ان   است م ال  اق  الوا  قبل  جعل وقد   بعدا أييت الوا تو.  تعرفول 

  امهاااا  اىل  ول ااارل  الفاااماوهة  االبوهاااة  االخحاااان   اىل  هفاااوع  اليفااال  ترهااا ق  لرايااال  االخااادة  الفاااعيدة  الفاااالة  دلااام  ئاااا 
  خترا   ال  بنياد  ق":  رئيفاتها  فاجاهتا.  " ائا  مو   المول  يمي هت  ان   ارجو   ام  ق": هلا وقالم سرهرتا امام الواقفة الرئيفة
  بفاواجة  ترها ق  فاجابام.  "التواعاهل   معاىن  ماا  لرفام  قاد   اياتك  ةول  اللك  هللاز  لرش  امام  للمثول  االستعداد  امت   لل  فالم
 .5"القلب  التواعهل   معىن  ما لرفم لقد  لعم. ام تو  فيما اال ايايت يف  اريفب  مل  ل   اشعر اق  لعم":  وقالم

  اال االيةز  اخلييمااة  يف  هولااد .  ورواياتاا   لففاا   يف  عااعيف  واراداتاا ز  لقلاا   يف  وعااعيف  جفااداز  يف  عااعيف  فااللفااان 
  ال   ن   با   تادر  لاولك.  الردهمة  الروال  واىل  الرر  اىل  تدفع   من رفة  ميول الدوامف  لل  وهرعر الفعليةز اخلييمة يف وهعي 
  اءالم  للاا   هحاامل  ان   باا   وخلياام  لففاا ز  امااام  وال  يفااداز  امااام  وال  هللاز  امااام  ال  تعاااظمه  وال  بنففاا ز  ه تاار  وال  هتبااات   وال  هرتفااهل 

  هحافح  ان   هرهاد   كماا  لنا ز  وهحافح  هعاورا  بال  يفاداز  يتقار  ال  وان   هفات ق ز كعقاائ  االعايهاد والواع واالذالل وائعاكفال
 .ذلوب   وهنف   ذات  تو لن   الرئ

  ماهل   لت االف  ان   واهلاوانز  والت قاد  واالعايهاد  ائار،  ااال  يف  لليناا"  اولييا  الفايد  الرواا  الكاتاب هقول توا ويف 
  هعاقبناااا  لكااا   خليقاااة  كااال  هفاااتردم  ان       يااام  والااا   اه ااااز  منااا   اكثااار  بااال  ذلاااك  لفااات م  الناااا:  لقاااول  وان   ذواتنااااز  عاااد   هللا
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  الا   ائيفلا  رعا   لبكا  ئراها   لفالد   والناا  بواشايتهاز  هعاقبناا  لكا   خليقاة  كال  هفتردم  بكل  ئراه  لفلد  والنا بواسيتهاز
 .1"لنا  معاملت  يف اءن  من اشد  سيكون  يف ب  هوم يف

.  ورهتا   وانالا   هللا  ول ماة  وخييمتا ز  االلفاان   اقاارة:  الفي ية  التواعهل   ف ية تنره لليها الد االساسية ائبادنا ت  توا
 .2"تنل   مل  كالك  تفترد فلماذا  للت  قد  كنم  فان .  تنل  مل لك  ش ا  واا توا ق  ري   الوا من"

  و افها  يف  واجاادوا  التواعاهل   ف ايلة  لان  الكاالم  يف  الروايون   الكتبة  افا،  لقد ._ التواعهل  ف يلة درجال .2
  لكثااد  واحاانا  اساساا  ااميلااة  الف ايلة  تااوا  كالام  وئااا.    ودرجاهتااا  ةرقهاا   سااهائ  وبيناوا  ومنافعهاااز   اهلاا  واظهااار  وشاراها

  ومتييا   تعاداد  يف  ماوتبا  كال  وذتاب  مي اهتااز  يف  كثادا  حبثاوا  فااهنم  الاةزوالود  ةوالره  واليالة  الحمل  ل د  واخواهتاز  الف ائل من
  والقادهس.  لرارة  التواعاهل   درجاال  جعال  فكاسايالس.  فيهاا  ةرهقتا   ومان  يفرعا   مان  رآا  ما  او  ابتفاا  ما افب درجاهتازلل 
  العالقاااال  مااان  والراتاااب  هللا  يفبااا  ئاااا  اساساااا  التواعاااهل   اختاااو   اللااا   لرااارةز  اثناااد  اىل  قفااامها  الفاااربييفز  الرتباااان   اباااو  بنااادكتوسز

  التواعاااهل   بااايف  بنااادكتوس  القااادهس   اااهل   لاااولك.  للعلااا   ابناااا   لتبااا   هحاااد      خااااة ز  والفاااان   الفاااانز  تاااو  فالراتاااب.  الرواياااة
 .التواعهل :وهاتا وااد   اسم  م  كلها  وجعلها وائرمةز والحمل واليالة

  لان  التلارد:  الثالياة. _  الانفس  اذالل:  االوىل  :ثاالي  درجاال  للتواعاهل   ان  فيقاول لوهاوال دا ايفنااةيوس القدهس اما
  اليوهلاة  ائيااة  لنادا  سايان   حمتقاراز  او  مكرماا  فقاداز  او  يفنياا  هكاون   ان   االلفاان   لند   سيان   هحبح  ان   اد   اىل ارعية ريفبة كل
  ان :  االكمااال  وتاا   الثالثااة._  اياااة  ماان  الياا   مااا  يف   كاان  اااد   اقحاا   اىل  هللا  متليااد   تاا   الواياادة  ريفبياا   الن .  القحاادة  او
  النااس  ااتقاار  يف  هريفاب  وان   ائهاانز  ائاولل  ليفاوع  اباا  والعار  اهلوان   يب  وان   الفقدز ليفوع ابا  ختيارا الفقر ائرا مهعتن
  واددروا  اليهااود  ااتقاارا  الااوا  بيفااوع  تراابها  العقاال  شااارد  معتااوا  اهاام  الاا   والتبااارتم  لرااهل ز  واستحاافارتم  اقاز  ولبااوتم  لاا ز

 .القداسة وركن ائب  ومنته  التواعهل   منته   وتوا. وتيفائعت  ائمق ثوئ  البفوا  ب   وت ئوا
 :فيقول ائارة  التقية   لنفوس   حها ولكن   ثاليز اه ا فيلعلها  التواعهل  درجال  لن  كالم   يف  اوليي   الفيد   
  الكوهناا  حوهفاار   بفااببهاز  هللا  امااام  وهتااولل  هباااز  وهرعاا   ودقاتاا ز  وذلوباا   ولقائحاا   اقارتاا   االلفااان   هعاارب  ان :  االوىل 

  ان   تاب  بال  متواعاعاز  باولك  ليكاون   مفااوئ   هعارب  ان   االلفاان   هكفا   ال اللا . ورهتا  وجاودا وقداست  ل مة يالا ت هر
  هلام  ليكاون   بولوهبم  التبلح  اىل  وال تو  ال هور  اب  هدفعهم  من  الناس  من  الن .  الجلها هللا امام لفف  يتقر وان  هباز هرع 
  قاا  والت ااتر  سارتتا  للا   هعمال  ولكان  هعرفهاا  من  ومنهم.  االهم  اانوين  لكملقاا  من  وعل تو وتوا يفدتمز لل  فيها الفبم

 .الكاذئ  والثناا اجملد  يف  ريفبة هناق ها
  ماان  ذلوباا   ماتفاات ق   قل  قااد   فيكااون .  شااهل   وقلااة  اقارتاا   الناااس  هعاارب  ان   يف  االلفااان   هريفااب  ان :  الثاليااة  والدرجااة 

  بال  ومااتاللز  وف اائل  افانال  مان  فايهم  لايس  قاا   لت ااتر  هكتفاون   ال  مان  نهمم  الن .  مرا واسترفافهم ل  الناس اةراح
  ماان  هتاارئ  فاهنااا  ائتواعااعة  التقيااة  النفااوس  امااا.  ولقائحاهم  ليااوهبم  بعااض  الناااس  امااام  تنكرااف  اذ  وهف اابون   وه اايربون   ي لاون 
 .لرههنا ةرااهم ال  تف ب وال هلاز  الاتقارتم   ن   وال هلاز  الناس  اكرام

  ان   اه اااا  هرهاااد   بااال  ودقاتااا ز  اقارتااا   النااااس  هعااارب  ان   يف  فقااال  االلفاااان   هريفاااب  ال   ن   فتقاااوم:  ثالثاااةال  الدرجاااة  اماااا 
  للملارم  باد   ال  و  ز  االكارام  هفات م  ال  العادم  الن .    وألتليتا   لف يلت   و  لعقل   و اتقارتم  ز ل   ذالهلم هفت م كما  هعاملوا
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  ئاا"  قحا اا  ز  وم ااهقال  اءم  و  اعايهادال  و  معاكفاال  مان  با   هفمح  ما  هللا  هد   من  لقبل  الرعور  هبوا  و.    العقائ من
  و  ترفعناا  و  تكملناا  و  فتلملناا  قلوبناا  يف  التواعاهل   ف ايلة  تنتحار  و  ز  لنا  هففرتا  و  ز  لنا  هللا  فدع .   آيمنا و ذلوبنا تفت ق 
 .2"فدفعكم الرئ  امام  تواععوا"–. 1"ارتفهل  لفف  عهل  و من  و ات هل   لفف   رفهل  من" :تقدسنا

  ائباشارة  يفاهتهاا  امناا  الاد  االهلياة  الف ائل  من"  شاق  اقل  لراا  ذات   يف  التواعهل   اىل  ل رق  اذا  -.ائدهفو   و ضعالتوا مجال .3
  و  العادل  و  العباادة  و  الفيناة  ل اد  ز  االدبياة  الف اائل  مان  الكثاد  مان  ةبيعتا   و  كنها   يف"  اه اا"  شاهق اقل والتواعهل . هللا تو

 .لمل  من أجل و ألم لملها  زالن  اليالة

   ياااهل   اسااااس  و  ز  الفاااماوهة  الكناااود  مفتااااح  لاااراا  االيلاااة  اخلااادم  مااان  كلهاااا  للف اااائل  هقدمااا   ماااا  اىل  ل ااارق  ذاا  اماااا  و 
 . ائفي ية الف ائل

  يف هااار  و  لعمااا   لليااا   هفااايض  و  ز  لليااا   هعياااف  و  ز  تعااااىل  بااادا  هفااالب   ال  اللااا   ز  ائتواعاااهل   االلفاااان   ياااب  هللا  فاااان 
  هعلاب  و  هباا  هتعااىل  ال  و  ز  منا   كههناا  مكارما   مان  لليا   با   تاود  قاا  ه تاو  ال  اعاهل ائتو   االلفاان   ان   هعلام  تعااىل  تاو  و. مواتب 

 .الي   مرجعها  كان   بوجودتا
  بياارس  هعملاا   مااا  تااوا.    منهااا  قلاا   قااا  االكتفاااا  هيلااب  و  هلهااا   اام  هنااو  تعلاا   مااا  تباتاا   ماان  للياا   هفاابغ   لااولك

  هللا  فااان      بعاض  حناو  بع اكم   لتواعااهل   تفاربلوا  و  ز  هناةللك  اخ اعوا  الرابان   اههااا  الاتم  كاولك  و:"  االوىل  رساالت   يف  الرساول
 .النعم جالئ تو  التواعهل  ان :    القدهفون  اال ا هقول  و.  3"لعمة  ائتواععيف  هات   و  ائتكملهن  هقاوم

  ال  الاااد  الف ااايلة  ان .    قوهتاااا  و  يفاااوااتا  تناااال  منااا   الهناااا  ز   يعهاااا  الف اااائل  أسااااس  تاااو  التواعاااهل   فاااان   تاااوا  فاااوق  و
  هتاائ  ال  يبتاة  قوهاة  فها   التواعاهل   لل   ائاسفة  اما.    هفقل  ان   ز  هلب   ال  الرمل لل  ائب  لبيمكا  تكون  التواعهل  هدلمها
 .الحدمال ختر   وال  ز ال وابهل 

  قلبناا  و  لقلناا  الخ ااع  الف ال   الوسايلة  تاو  التواعهل   كولك  ز  االران   قبول  لن  االكمل  ائالهل  ت  الكملقا ان  فكما
  تاوا  اخفيام  اللاك  االر،  و  الفاماوال  رئ  أبام  ق  لاك  الارتب:"    اياتناا  هكياف  و  افينا  ثبمفي  ز  ارارت   و االران  أللوار
  بااال  ز  ليااة   اافاا  و  قلااب  بفااواجة  االرااان   اقااائم  هقباال  ائتواعااهل   فااللفااان .  4"لالةفااال  كراافتها  و  العقااالا  و  ائكماااا  لاان
 .ةف يل  و"تواععا ه هدا  و فيقوه  االران   في  أت ل ما  اذا  و.  الرتا، ال  و  تردد

  هرجاو  و  هللا  للا   هتكال  فالا   ائتواعهل   اما.    فيفقل  لفف   لل   هتكل  ائتكمل  الن .    الرجاا اساس اه اا  تو اعهل التو 
 .فناا هلا  ليس الد  الفعيدة االبدهة يف ملكوت   و ز ائمال يف  و ائياة يف لعم  ز ليف   و  جودا من

  حمباة  خاال  ماا  العاةفاةز  مان  خاال  تاو  يابز  ان   ملائتكا  ن ال  الكاملقاز  ماهل   تتنااىف  ااباة  ان .  ااباة  اسااس  تاو التواعهل 
  ائتواعااهل   االلفااان   امااا.  بواسااية  الياا   هحاال  جاااا  او  مناا   هرجااوا  قااال  ةمعااا  اال  فلاايس  قربيااة  ق بااة  ت اااتر  مااا  واذا.  واقليتاا   ذاتاا 

 .بردة  الهنا   ادقة فم بة
 :  الف ائل  سائر لن  قل وتكوا

 .اكيما ف ا هكون  وبولك  قرهب ز برأا  بفتهلس  بل  المال ز يف يفدا  استرارة من  أيلف ال ائتواعهل  االلفان  فان 
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 .العدل ف يلة  بواجبال قام من خد  فهو  اقوق ز وهقدهس شهل ز وهعل  وهوقراز  يرتم  ائتواعهل  االلفان 
  يفائتكلا   ياب  ال  والارئ.  هللا  للا   بال  لففا   للا   هتكال  ال  الل   قوةز  من  للي   هللا  هفبغ   قا  قوا  ائتواعهل  االلفان 

 .ائقيق  الرلاع ائتوعهل   كان   لولك. للي 
 .الكملقا  لقائ هكون  ما  يفالبا  الدلس  ال لفيفاز هبق   الكتواعهل  االلفان 
  للا   هحامل  وتاو  لقائح ز  ويتمل  تفوات   هعور  للي ز  شفوق  قرهبةز  مهل  اليم فهو  بوراز هكون  الكتواعهل  االلفان 

 . بور  قرفمت  فهو .خلياقا  لقا   هعتملتا الل  الردائد  من  ب   يل ما
  ايففايينوس  القادهس  ذلاك  يف  كتب  ما  ا ل  وما.  وهقوهها  وهفنيها  هنريها  كلها  الف ائل اساس اقا تو فالتواعهل  
  اتيلاب.  فات اهل   ذاا ا  ترتفاهل   ان   اترهاد ":  قاال  ز"ارتفاهل   لففا   وعاهل   مان":  الارئ  كاالم  لل   تعليق  يف االكمل النحرالية فيلفوب

  االر،  يف  يفاائرة  أسفا   جتعال  ان   تاب  شاا،ا  لالياا  ترهادا  ماا  وبقدر.  لتواعهل ا  لل    فهسف  الف ائ  هناةح قحرا تريد  ان 
 .للرئ وهرحبها  وهف رتا  القلوئ  هليف  فهو. الدليا ملك وللتواعهل . مللك فائتواعهل . "لميقة

  ىلا  ائيااال  مااان  فااايهم  هثاااور  ماااا  ققاوماااة  التواعاااهل   رارساااون   الرواياااة  ائيااااة  يف  ائبتااادئيف  ان ._    العمالالالل  يف  التواضالالالع4
  بحافاهتم  ه تاون   فاال  وجفادهةز  وادبية  رواية  وم اق  وماتالل  افنال  من  فيهم  تدون   فيما     اجملد  هعيدون  فاهنم. قاالكمل 
:  وذلاوهبم  ولقائ اهم  أبخياائهم  وهعرتفاون .  1"اجملاد   ألال   الهك  لكن  لناز  ال  رئز ق لنا ال": وافكارتم ملرائهم هفتعلون  وال
  بفرفراة  بارتم  هحانعون   وال  وف اائلهمز   افاهتم  اةراا  اىل  هللهون   وال.  2"ايف  كل  يف  ام ام  وخياقا  مليم   لارب الين"

  اواماار  هعحااون   وال  رؤسااااتمز  هنتقاادون   وال  يفاادتمز  للاا   هرتفعااون   وال  باادتمز  ماانهم  ليهخااووا  والههاام  هلاام  دلاهااة  الناااس  امااام
.  ف اايلتهم  قلااة  وماان  عااعفهم  وماان  ماانهم  وتاا  الراار  وان   فاايهمز  خااد  كاال  محاادر  تااو  هللا   ن   هعرتفااون   باال.  ومرشاادههم  ماادبرههم
  وةلباا  هللا  لوجا    لتفارت  برتم  ائكارمزوهحنعون   اىل   لفبم  ل   وهقرون   ف ائل ز وهكرمون  اف ال ز وهع مون  قرهبهمز ويرتمون 
  الهناام  وحماانز  دراق  ماان  الاارئ  باا   هفتقاادتم  مااا  برااكر  وهقبلااون   وارشاااداهتمز  اواماارتم  وهقدهفااون   رؤسااااتمز  وهااوقرون   ئرعااات ز
 .متواععة مفي ية  اياة  اياهتم  تكون  تكوا.  ذلوهبم  لل  هلم لقائ اهنا من واثقون 

   ارسااة  يف  هلاام  ماثال  ائفاايح  الفايد   فيترااوون .  ذلاك  ماان  اكثار  اىل  هااوتبون   فااهنم  ائفااي    الكماال  يف  ائتقاادمون   اماا 
 .معا  دبيةواال  يةاالهل3  ائفي ية  الف ائل  سائر يف  هلم الل  مثال  دائما هتروول  كما  التواعهلز افعال

  كالااام  ولقاااد .  "القلاااب  ومتواعاااهل   ودهاااهل   اين  مااا   تعلماااوا":  وتواعاااع   بودالتااا   للتراااب   االجياااال   ياااهل   الااارئ  دلاااا  لقاااد 
 :المال  كل  يف االكمل  وشعارا  ايات ز  مي ة اقا  التواعهل  ف يلة

  ائفايح  يف  تاو  ماا  واالخاالق  االفكاار  مان  فيكم  ليكن":  بدا  وعياا التوتية الوار الناس لن الب بتلفدا فال 
  البرار  شاب   يف   اائرا  لباد    اورة  آخاوا  ذاتا   اخلا   لكنا   اختالسااز     مفااوات   هعتد   هكن  مل  هللا   ورة يف تو اذ الوا هفوع

  اهاا  كال  هفاوق  اهاا  ووتبا   هللا  رفعا   فلاولك.  الحاليب  ماول  ائاول  ااىت  هيياهل  و اار لففا  فوعهل . اهليمة يف كبرر  وموجودا
 ."االر،  و م االر،  ولل   الفماوال يف  ا  ركبة كل  هفوع  سم  جتثو لك 
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  ولاد :  كالفاان   اه اا  بال  كالا   فقال  لايس  ماتالتا   وسائر  وللم   وقدرت   يفناا  اىت  هفوع  الرئ سرت اخلفية ايات  ويف
  ماان  منفاايا  لفاايا  النا اارة  يف  ولاااش  الفااانز  وجاا   ماان  محاار  اىل  وتاارئ  االوالدز  كفااائر  وخااا  مااوودز  يف  واعاالهل   مفااارةز  يف

  وكماااالز   ااال  ماان  فيهماااا  كااان   مااا  بكااال  ودهنهمااا  واباادلهماز  كوهنمااااز  قااد   كااان   الاااوا  وتااو  وساافزولي  مااا أل  وخ ااهل   الناااسز
 .وار  وابن  بفييا  وارا  الناس بيف ولرب

.  باا   ليتراابهوا  الااداااز  اااىت  الناااسز  هاادلو  ان   اسااتياع  الاا   اااىت  للتواعااهل   مكمااال  مااثال  اه ااا  كااان   العلنيااة  اياتاا   ويف
  ااادل   تاارة  للائااب  لماال.  الناااس  ماان  اقاال  الناااس  مااهل   لاااش  ذلااك  ومااهل   لاا ئز  مفاااو  لاا وا  هللاز  اباان  الاا   ماارارا  اللاان  لقااد 

  النااسز  لاماة  مان  رسال   واختاار.  ائفااوال  مان  وههارئ  االباادز  اماام  هتاوارن  كاان   ولكنا   القلاوئز ابا  بناار وشاعلم العقول
  ذلااااوهبمز  وهففاااار  عااااتمزمر   هرااااف و    الوياااالز  فيبرااارتم  والحاااافار  واخليااااهة  والفقاااراا  وال ااااعفاا  ائفاااااكيف  ،الياااة  هاااااثر  وكاااان 

  وئااا.  الرااعب  وابنااة  القرهااة  واباان  والحاافد  الكبااد  هفهماا   بفااييا  تعليماا   وكااان .   ااولهم  الااملارا  يف  وهراابهل   اوالدتاامز  وهالةااف
 .لنهم  وتوارن  اهدههم  بيف من افلم ملكا  تعلوا  ان   وارادوا اختيفوا

  للا   يكام  هكان  فلام.  قلبا    اميم  ويف  فا لواة   يفو   افكارا  يف  اه ا  بل  ف فبز  افعال   يف  ليس متواععا كان   ولقد 
  باال  لاا   تعليماا   هكاان  ومل.  2هااتكلم  باا   اءئ  ماان  هفاامع   كااان   مااا  باال  لنااداز  ماان  هااتكلم  هكاان  ومل.  1لاا ئ  ائكاام  هاارت   باال  ااااد 

  بااد   باال  باادا  هيلااب  هكاان  ومل.  4الفااماوا  ابيهاا   اىل  كلهااا  هنفاابها  باال  اجملياادة   لملاا   هفتراار  هكاان  ومل.  3ارساال   الااوا  لاا ئ
  ويف.  6 عاااا  البراارهة  لاان  لففاا   وهبااول  ليراادم  جاااا  امنااا  باال  الناااسز  و دماا   ليتفاالل  هفااع   هكاان  ومل.  5ارساال   الااوا  ئاء

 .بيده   وهنرفها  تالميوا  ارجل هففل واخو  اخلدم  ثيائ ولبس قام الفرا العراا
  وتااو  والعااارز  واخلاا ا   ءالم  لنهااا  هكفاار  وقااام  برعاااا  ذلوبنااا  هاال  فلقااد .  فيتاالماا   التواعااهل   ااادود  كاال  جتاااود  الاا   اال

  وعااربوا  اخلاادم  أتالاا _  جماا     أهلااوا   اااح  ق:  بليااف  لاتباا   باال  هوخباا   فلاام  ههااوذا  وخالاا .  التواعااهل   منتهاا   وهبااوا.  اجملااد   رئ
  الراعب  الكار._  جاوا   قبااااهتم  للا   هارد  ومل  هتملمال  ومل  هتاومر  ومل  فحامم  اهامز  معتاوا  الا   لنا   وقاالوا.  با   وت ئاوا  وليماوا
  مان  وخوفاا  لل فاد   مفااهرة   ئاول  بايالةس  لليا   واكام  لاواقاز  وافان  وقدرت  وانال  للائب و   ائل وف  افنات  ورؤساؤا
  اخلرابة  للا   وماال  االماوالز  مان  قئايف  ارملاة  وواياد   العاادر  اقاام  الاوا  تاو  وتاو  ااناةز كهكمل  اللحوص بيف و لبوا اللومز
  ال  دودةز  اق":  جادا  داود  النايب  قاول  في    دق  ىتا  ز  يواتالم  ومن  ا دقائ   من  مهمال  ز  الدائ   امام  منكفرا ،ووال لرقق

  ق":   االبوا  ئاان  الففااران   ةالبااا  متواعااعاز   ااابرا  خاعااعا  لباا   كلاا   ذلااك  وريفاام.  7"الرااعب  يف  ورذالااة  البراار  لنااد   لااار  الفااانز
  هحانهل   مل  االاو .  راآي  لتقتفاوا  قدوة  لكم  وابق    الجلنا  أتمل  اه ا  ائفيح  الن ":  الرسول  بيرس  قال  توا  ويف.  8"هلم ايففر ابم

 .9"ههدد  وال  هتهمل  وكان .  الرتم  هرد وال  هرتم  وكان . مكر  فم  يف  هوجد   ومل  خييمة
  اخلييماة  الن   العميامز  التواعاهل   تاوا  وتواعاهل   اءالمز  هباوا  رعا   خيااققز  وهال  الجلنااز جتفاد  ان  هاوم من فائفيح

 .ملهتك  او هتومر ان  توا بعد   لبرر  يم  فهل. بولك تق    كالم  هلها الد
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  الايس.  مادهاة  اقادة  الارا،  وراا  الت لاب  تاوا  وما  التالش ز  توا  ما.  القر ن   يف  هفوع  الرئ  اياة يف لقول ذاوما
  الادليا  لان   فا    ل   فما.  و ال  ف يلة  وكل   الح  كل  مفيض  تو  اليس.   لبهاا  الدليا وم هن والفمااز االر،  الهل  تو
  وللا   لا ز  وبنياة  ا ادقائ   لفايان   للا   اه اا  بال  باداز  وعاياا  وت الت  لبحب  هكتف   ال  فال   توا وفوق. ورهت  وقدرت  بدا
  ايلز  تعاالوا":  خلوتا   المااق  مان  حناوق  دائماا  ههتاف  فهاو  ذلك  ومهل .  حمبت   سر  يف  ل  اتالتهم ولل  اميل ز ائفي ييف لكران 
 .1"أللففكم رااة فتلدوا قلبال واعهل ومت ودههل   أين م  وتعلموا  لليكم  لدا  واهلوا. اريكم  واق والثقليف  ائتعبيف ق يهل 

  اىل  البراارهة  ودتااورل  الاادليا  فاتلكاام  باادأل  الكااملقا  التواعااهل   للاا   لي ملنااا  ائثااال  تااوا  ماان  ال اام  مثااال  ماان  فهاال
  وااناااا  أمااار  يف  أثااارا  لقتفااا   ان   واو ااااق  وآالمااا ز  بتواعاااع   العاااامل  وخلاااا  الااارئ  فلااااا.  والن يااااط  الفاااقوط  دركاااال  اسااافل

 .وخال نا
  مناارس  ان   ركنناا  الاد  ائرتلفاة   ئناسابال  ماةا  هلا   ائااة  ان _  الارئ   مثال لل  التواعهل  حنن رسمنا كيف  ولكن

 .لففنا  امام  او  قرهبناز  امام  او  هللاز  امام كان   سواا  فيهاز  التواعهل 
  .خيااهة  والناا  لادمز  الناا  ورعا   وارتيااح  براكر  اماما   فنعرتب.تعااىل  حنوا  العبادة روح قمارستنا اوال هللا امام لتواعهل 

  قلوبنااااز  الماااق  مااان  لاا   ولفاالد   ولفاااب  ز  ولعبااداز  الففااورز  وتاااو  اخلااالمز  وتااو  القااادوسز  وتااو  الكااائنز  تاااو  لكولاا   ولفتاابل
.  مراها   ةاالبيف  متاوليف  اليا   لعاود  جدهاد   مان  خيمناا  وكلماا.  وجملوتا   ل تا  لت هار حبقارتنا ولتلوذ امام ز ولتحايفر ولفتففراز

  تقاااول  كمااا  وتواعااعاز  توسااال  لي هاادق  بفاااقوةنا  الاارئ  هفاامح  مااا  وكثاادا.  واعاااهل الت  تااو  والتوساال  التواعااهلز  تااو  االسااتففار  الن 
 .2االفيلية  الكبدة  تره ق القدهفة

  يميااال  االقااارار  تااو  فالراااكر.  تواعااهل   شاااكر  ماان  الن .ااميااال  ومعرفاااة  الرااكر  روح  قمارساااتنا  هللا  امااام  اه اااا  لتواعااهل 
.  اااد   لاا   هكااون   ان   تااب  تعاااىل  لاا   فرااكرق  هللا  ماان  أ ق  قااد   خااد  ماان  فينااا  مااا  كاال  كااان   وئااا.  ورفعااة  لاا   تااو  واامياال  اافاانز
  ومان  ائاب  مان  ما ه   تاو  اقاا  والراكر.  لعما   اىل  الادائم  و اتياجناا  البارا  حبنان   هوكرق  وتو  تواعهلز تو قلنا كما  والركر
 : الرالر قال ما اال  وما.  الثناا  ومن  التوسل  ومن  اخل وع  ومن  التواعهل 

 رااكاش  وال  اااثن  ح ااا ال ماكن  وان         رناذك  ب  تلو اتف  مدااا ائمد  لك
 راا اوالب  راباوال واالر، اايارتاواق         مااالف  ةار  بااةي دااا ائمد  لك
 رنااالخ يف مد اائ لك االوىل يف ائمد  لك          ماادائ  كر ابر  قروقام ائمد  لك

  ز  لا   ولفارح  ارعايةز  وخادال  هاوهاة  ولعام  ومواتاب  سانحما  من  للي   هللا  افا،  ما  لرؤهتنا بنبته  زقرهبنا امام لتواعهل 
  اللماال  اختاارا  اللا   حنا ن   وال  اليااز  ما  لل   تعاىل  ولركرا  مناز  اكثرا  اخلد  هفت م   ل   هللا  امام  ولعرتب  ائ هدز  ل  وليلب
  بع ااا  بع ااكم  ليبااادر"  :شااهل    ولعلاا  ولكرماا   بعملاا ز  هللا  هتملااد   ةائااا  لاا   ولفاارح.  وامهلنااا  ائنا ااب  اىل  ودلاااا  وتركناااز  بياادة
 .3م" الكرا

  واجاب  دلااق  اذا  اال.  دالتا   لان  اليرب  ولفض  لقائح ز   ةننا  يف  اىت  لعور   ن   المالنا  ويف افكارق يف قرهبنا امام ولتواعهل 
  هللا  عمااةل  لااوال  النااا  دواخلنااا  يف  لقاار   ن   اه ااا  معناااا  الفكاار  وتواعااهل .  توبيراا   اىل  او  تنبيهاا   اىل  االرشاااد  او  االدارة  او  الرائسااة
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  ان   للا   القدهفايف  هال  ماا  وتاوا.  وف ايلة  وف اال  واد   ولقاال  ومارواة  دراهاة  واقلهام   امثااز  واكثارتم  اااالز  الناس  اشق  لكنا
  الاوهن  اخلياهة  لايرلا  العاامل  اىل  اااا  امناا  هفوع  ائفيح  ان   قبول  بكل  واادهر  قال  ما  ا دق  ومن": اخليه اول ذاهتم هعتملوا
  يف  وتام.  ا عايف  االتقيااا  هللا  رجاال  التقااد  تاو  وتاوا.  هعتقاد   كاان   وتكوا  تيمويوسز ابن  اىل ولسب كتب  اتكو . 1"اق اوهلم
  الفااماوهة  الاانعم  اسااتعمال  افاان  يف  وتقحاادتم  وذلااوهبمز  لقائحااهم  واخااالص  بحاادق  هعرفااون   الهناام  اوال:     ااوائ  للاا   ذلااك
  ماا  ان   اه اا  هعرفاوا  والهنام.  2"  تادالوا  لامال  تادهنوا  ال"    :  رهبهمقا  للا   ائكام  يف  هلام  الاام  ان   هعرفاون   الهنام  ويلياا. هلم ائعياة
   لنفابة  لا   ائعيااة  الانعم  مقادار  ه لاوا  ان   هقادرون   وال  لياتا ز  تهلاون   فهام.  فيا   لاور  ل  رقا القرهب لمل سوا من ظاترا هرول 
  والعواماال  ال ااروب  للاا   وبالوقاا  الو   فيهاااز  وجااد   الااد  اخلحااومية  االوعاااع  تقاادهر  والركاانهم.  الااوار  وماان  لعاام  ماان  تاام  أتااوا  ئااا

  اساات قاقات   ودرجاة  افانات ز  وكمياة  ف ايلت ز  مقاادار  تهلاون   اهنام      هلااز  تعار،  الااد  واخلارجياة  والداخلياة  واافادهة  النففاية
  اااف ااة  الراادهد   الفرهفاا   ذا   ماان  اباار  العرااار  كااان   امااا  الفرهفاا    هعااان   ماان  واشاارب  القاا   اجملدليااة  كالاام  أمااا.  العلاا   امااام
  ز  والاملارة  الرارب  وتاو  بلبااس  ائتفارتهن  اولماك  مان  امثاا  اقال  دىن  يف  أخاول  الاد  ائارأة  كنام  اماا النااموس  اقو  واترظ  لل 
  لبااولس  ااام  لااولك  اليلقاااا   الكهنااة  رؤساااا  ماان  ف ااال  اكثاار  اخلراابة  للاا   وتااو  اللااا  كااان   امااا  هرااكوهنا   لليهااا  أتلبااوا  الااوهن
  التواعاهل   الن .  منوالا   للل   هنفلوا  ان   ائتواععيف  االتقياا  للناس  وام.  م كال  يف  ،لحا كان   ولقد  قال  ما هقول ان  الرسول

 . 3" هفقل  او  هثبم  ئوالا  ال  يفد   لبد  تدهن اىت  الم من. " وائم واالخالص  والحدق العدل تو
  لكااا   هبااااز  لنففاانا  لعااارب  وان   ومااااتاللز  وافاانال  خاااد  مااان  فينااا  ماااا  لعااارب  ان   هرهااد   هللا  ان .الففااانا  اماااام  لتواعااهل 

  هق ا   الواجاب  ان : "    ائعاىن  تاوا  يف  االفيلياة  الكبادة  ترها ق  القدهفاة  قالام  ولقاد .  وواتبهاا  محادرتا  تاو  اللا  هاازللي كرالر
  مااا  دائمااا  تااوكر  وان   سااامياز  تقاادهرا  النعمااة  تااوا  تقاادر  ان   تعاااىل  هللا  مااهل   الكاماال  اال اااد  درجااة  اىل  و االم  الااد  النفااوس  للاا 
  حناو  ااباة  لاةفاة  يف  ه هاد   الانعم  ذكار  ان   الايس.  التواعاهل   بادال   االهلياة  واتابائ  تاوا  تنكار  ان   اور وان  لعامز مان هللا وتبها
  ان   هنبفاا   ولكاان.  4"  وجودتااا  تهاال  كااان   ان   منهااا  اولاا   وهااودع  هقتنيهااا  الااد  اخلاادال  لاان  هااتكلم  ان   ائاارا  ركاان  وكيااف  ائاانعم 

  ان    الكثاار  هنبفاا   اخلحو اايةز  وائيااامهل   يااةالوات  ئائااار   ماان  المالنااا  يف  رتاا ج  ومااا  ولقائحااناز  وعااعفنا  اقارتنااا  اه ااا  اللتناساا 
  اىل  اختياااف"    الااا   ماااهل   الاااوا  االمااام  رساااول  باااولس  القااادهس  هتواعاااهل   تكاااوا.  االهلياااة  العااا ة  اماااام  دائماااا  لنتواعاااهل   ذلوبناااا  لنفااا 
  الارئ   الا)    تاراان  الكال  واخر:"    ذات   لن  هقول  ال   اال  ز  5"  هبا  هنيم  ان   اللفان   اليل  سرهة  كلمال  وههل   الثالثة الفماا
  لكاان.  هللا  الكنيفااة  اعاايهدل  الين  رسااوال  اهاا   الن   اتااال  ولفاام  الرساال  ا اافر  اق  الين  للفااقل  كالاا   اه ااا  اق  يل(    هفااوع
 .  6" للي   اق ما لل   رل  هللا بنعمة

 .المالنا  سائر ويف اخلارجية م اترق  يف  واه ا لواةفناز ويف افكارقز يف  التواعهل   دوام لل   الففنا  لرو، وتكوا
      و ااالانا   وف اايلتنا  بقوتنااا  التاادادق  وماان  لففااناز  للاا   االتكااال  ماان  اوال  يااوورق  منارساا   فالنااا  الفكاار  تواعااهل   امااا
  يااودا  اال  لف اايلتنا  ثبااال  وال  ومعولتاا ز  بنعمتاا   اال  لنااا  ال ااالح   ن   ومقاارهن  لااائيف  واياااتاا ز  الاارئ  الرشااادال   ستفااالمنا

  واين: "  الرساول  باولس  القادهس  هقاول  توا  ويف.  فينا  ليس  قا  لتبات   وال  ي  لل  مات   فوق  ماتالتنا  لع م  ال  وبولك. وف ل 

 
 1:15تيموتاوس األولى  1
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 12،فصل كتاب القديسة تريزيا الطفل يسوع  النص نفسه مذكور في 4
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  قفام  ماا  مقادار  للا   ائكماة  تعقال  هتعقال  ان   بال  هنبفا   ماا  فاوق  بعقلا   هفامو  ال  ان   فايكم من كل  او   يل ائعياة  لنعمة
 . 1"  االران  من وااد  لكل  هللا

  اما   ق  ااوار: "    اجمليادة  االلماال  مان  تفعلا   قاا  اكثاد   لابال  قاد  وكاان  االفيلياةز ترها ق للقدهفاة هوما اادتم وقال
  مان  اةلاب   الاارن  الا .  با   اقبال  ان   وكياف  االةال  اجملاد :  ال  لفورتاا  فاجابتا .  الباةال  واجملاد   لل تاو  تفاتلم   ان  مان الرئيفة
 . 2"  ائفكينة اخلاةمة  اق خال   من رجائ   اقيهل  ال لك  هعين  ان   الرئ

  مااااا  لعمااال  ان   حنااااذر  و ن   بناااا   النااااس  اللاااائ  اماااام  ولتااااوارن  ال هاااور  مااان  ئهنااار    ن   اه اااا  هقاااوم  الفكااار  وتواعاااهل 
  يف  لففانا  وخدماة  هللا  ومتلياد   اخلاد  لمال  بارد  رائادق  هكاون   بال.  التقادهر  وثنااا  والرهرة  الحيم يف ةمعا االلت ار هفتللب
  ذلاك  مان   عيتا   كهناة  ياور  بول  اد  منحور  القدهس  وكان   بوواتنا  بل   ئفيحز  لكرد  ال  فالنا  واال. قرهبنا وخدمة رواياهتاز
  واللاااهبم  للياا ز  وثنااائهم  لاا ز  الناااس  تحاافيم  يف  ةمعااا  بنففاا   ليكاارد  الااولظ  تعاااة   ماان  تاارنز  ق  هفعاالز  ماااذا: "    هلاام  وهقااول

  هللا  كاااالم  اساااتردم  ماان  الن .  القدسااايال  هنتهااك  الااا   لعااام.  القدساايال  التهاااا   خييمااة  يف  هقاااهل   الااا !    لناا   و ااادثهم  بحاافات ز
 .  3"القدسيال رهب  بال  هنتهك  وجااز شرب  لل  منها  لي حل  االهلية  ةائقدس  واالشياا

  ان   لاائيف  الكنيفاةز  رل ار  ولوجهاة  الكنيفاةز  ولارأا  الكنيفاةز  الرشادال  العقل  اخ اع  اه ا  معناا الفكر وتواعهل 
  ارشاادتم  يف  خياواهتم  هفادد  ئالار   وان   الاوارقز  يفاد  الفاماوهة  الاوار  هلام  واسااقفتنا  بيرهركناا  وان   العالياةز  ودوائرا الروماين ائمل
 .اياتنا يف  لنا تتعر، الد والوةنية واالجتمالية  الثقافية  االمور يف  اىت  ئفدقز  اليرهم شم ويف لناز

  ارهاة  الفاان   لكال  الن .  مثبتاة  وللالتوتياة  رأهنااز  با   خاالف  وان   يفادقز رأا اارتام لل  اه ا يملنا الفكر وتواعهل 
 . ااةائب  وراالم يف  والعقيدة الرأا

  مكالاة  ومان  وظيقاة  ومان  شارب  ومان  ماال  ومان  ردق  مان  لناا  هللا  قفام  قاا  لرعا   الناا  فمعنااا  لواةفناا  يف  تواععنا اما
  ذلااك  يف  كااان   اذا  اوفاارز  وواااح  اف اال  االااة  للاا   لل حااول  واالجتهاااد  الفااع   يف  اقنااا  مااهل   هتناااىف  تااوا  ولكاان   .اجتماليااة

  وماادهرا  ورؤساااا  وائررتلاايفز  واالد ا  والفناااليف  والحااناع  التلااار  كال  شااهن   تااوا.  بواجباتنااا  القيااام  وافاان  وخدمتاا   هللا  متلياد 
  ترهااوق  القدهفااة  ل ااد  الكاثوليكيااةز  الرتباليااال  محاال    كاال  شااهن   وتااوا.  واالجتماليااة  والثقافيااة  واالدبيااة  الدهنيااة  اامعيااال

  يف  وهلبا   متواعاعاز  االلفاان   قا هب  نلااحوال  والفاالح  واالجتهااد  الفع  مهل  ولكن. ويفدتم الحلييب هوانا والقدهس االفيلية
 .المال  وموفم ومعين   مدبرا الرئ هدا  بيف  ولمل  امرا واععا وقنالةز وةمهلينة ورع  سالم

  الوظاائف  بايف  لا    تاار  وان   منفاياز  لفايا  الادليا  يف  هبق   ان   يف  االلفان   هريفب  ان  اه ا معناا العواةف يف التواعهل 
  بال  واللااهبم   وتقادهرتم  وثناااتم  النااس  ااب  لا   تلاب  ان   شاهل   من  ما  لل   اسرت   هفدل  وان   اقدا   كان   ما للي  ائعروعة

 .بوكرا أييت ااد  ال ان  يف ريفبت  كل
  هللاز  اماام  ولواةفناا  افكاارق  يف  لتاولل  ان   لليناا  تاب  الا " : "الرواياة  ائارئ" البادههل  الرائهل  الكتائ  ااب وهقول

  ل ام  اماام  هتالشا   خاد  مان  فينا  ما  وان .  والتمليد   االلتبار  هفت م  لنا  تو   ا  نافي ش ا ال الل  الففناز وامام قرهبناز وامام
  ائعلاااب  ائااارا  ايفتبااااط  لعواةاااف  او  واليماااهلز  ال تاااو  ألفكاااارا  والحاااالح  اخلاااد  لمااال  يف  ااااىت  لفتفااالم  وكااام.  شااار  مااان  فيناااا  ماااا
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   ااممنا  وقااد   لتبااات   كيااف.  لعمتاا   ةمعولاا  واىل  هللا  اىل  هعااود  ائقيقاا   الف اال  ان   قساايف  لملاا ز  يف  واااا   اىل  بنففاا زائر ح
  وا ا  والراهداا  الرسال  ققيااس  الففانا  لقايس  اذ  اقارتناا  ت هار  وكام!  اخلاد  لمال  مان  الي   هللا  هدلوق  ما  اجابة  لن  اذالنا مرارا

  الفااام  والاااوتيب  و ساااليوس  اثناسااايوس  الع اااام  القدهفااايف  ققيااااس  الففااانا  لقااايس  اذ  رتبالياهتاااا   وماسفااا   دمعلميهاااا  الكنيفاااة
  العا ة  ققيااس  ائفيحز  هفوع  ققياس  الففنا  لقيس  اذ  وسواتم  االفيلية وتره ق لوهوال دا وايفناةيوس هرومنوسوا ينوسوايففي
 .1"االهلية

  ماا  اىل  بن ارق  للقا   اال  لليناا  تاب: "    قاال   عيتا ز  الكهناة  اىل  باول  دا  منحور  القدهس  ائعىن  توا يف كتب  ولقد 
  ف ااايلة  يفااظ   ااا  ذلااك  الن   لنااااز  تحاادر  الااد  ائفاااو؛  اىل  الن ااار  ليياال  ان    الااارن  باال  قرهبنااااز  ساابيل  يف  اخلااد  ماان  لعملاا 

  باال  الجلنااا  لنااا  هللا  ههبهااا  مل  اخلارجيااة  وائاااتالل  ائاا اق  ماان  ذلااك  ويفااد  التوبااة  اىل  النفااوس  الااادة  موتبااة  ان .  قلوبنااا  يف  التواعااهل 
  هفاتردم   مان  للا   وجاب  لولك.لفوسانا  كهنلا  ان   فينا  وجودتا  مهل   ركن  بل. هلا وههلون  لليها وكالا فن ن. قرهبنا الجل
  امااام  هتواعااهل   ان   للياا   باال.  ولاا   مناا   كالاا   باا   هتلااوذ  وال  باا   ه تااو  وال  بااولك  هتبااات   ال  ان   ل يمااة  الماااال  بواساايت   ليعماال  هللا

 .2"  االهل  تدبدا يف الرئ  هفتعملها  اقدة  الة تو  امنا  ل  وهعرتب العل 
  اخلاااارج   التواعاااهل   وتاااوا.  فيناااا  هكاااون   الاااوا  الاااداخل   التواعاااهل   ماااراة  ن هكاااو   الااا ف  اخلارجياااة  م ااااترق  يف  تواعاااعنا  اماااا

 .معا اافد  ولمل  القدس الروح  لمل  التواعهل  هكون  وتكوا.  وهنري  الداخل   التواعهل  لواةف  بدورا هفالد 
  ويف  الثيااائ  يف  التااهلم  فااان .  وقلتاا   ائفااكن  بفاااةة  ويف  واراامت    اللباااس  وعااالة  يف  اوال  هكااون   اخلااارج   فالتواعااهل 

  اخللقاة  الثياائ  هريفباون   والراتباال  الرتباان   مان  فائتواعاعون   ولاولك.  واخلايالا  لل تاو هعار، وفرامة تملج تو ما وكل ي زاال
 .ائتواععة واخلدمة  البفيية وااللة الفقرهة وائرادع

  عاةفااةوال  ئةوائفااا  الودالااة  لبااد  سااون  كلاا   تااوا  ماان  هفااوح  فااال  ول اارق   ومراايتنا  تيمتنااا  يف  هكااون   اخلااارج   التواعااهل 
 .الناس وااتقار والع مة  والتبلح الرتفهل  لن البعيدة  الييبة

  وال  ومفاااليناز  جهااودق  ماان  ركاان  قااا  وخدمتاا   لليناااز  االول  ائقااام  واليائاا   لفاادقز  بتااوقدق  هكااون   اخلااارج   التواعااهل 
  لاةفااة  لاان  ائفاابب  رج اخلااا  عااهل التوا  لااادة  ان . "  ومفااالدتنا  معولتنااا  اىل  وااتاااج  قا اارا  او   اافدا  او  فقاادا  كااان   ماان  ساايما
   ااا  وائلاامز  والر ااالة  التااادة  ماان  ماا ه   سااون  ذلااك  ومااا.  دائمااة  وودالااة  ليااف  تيمااة  االلفااان   لراارا   فااض  قلبيااة   ااادقة
  تاوا  فيبادو.  االاتراام  تا   رائعاة  وااادة  بكلماة  لنا   هعامل  ااالالز  وسا را  كاامال  وتناسابا  فتااق   ااال  كلهاا  اهليماة لل  هفيض

  ماان  ائقيقا   االاتراام  لان  ابعااد   وال.  االلفاان   مان  واشاارة  اركاة  كاال  ويف  ال ا كز  ويف  ولزالحا  ويف  الن ارز  االاتراامف 
  مان  هبادو  فيماا  الفار  تاو  تاوا.  3"قرهاب  الارئ  فاان   النااس  اماام  المكام  لي هار: "    الرساول قاال ولقد . ظهور اىل ائرا الدفاع
  وتعماال  ا اارت ز  يف  تعااي   باال  ذلااكز  تنفاا   ال  وتاا   الاانفس   تااوا  ماان  قرهااب  هللا  فااان .  الوعاايعة  اهليمااة  يف  والقدسااية  الرولااة
 .4"مالئكت   قفالدة وترفل ل راز   م

  وال  لفاادق   الاادور  لناارت   الكااالم  لاان  مااثال  فنمفااك.  ااادهثنا  ويف  كالمنااا  يف  االخااا  للاا   ه هلاار  اخلااارج   التواعااهل 
  مفااليناز  مان  واح  وماا  زموافقنااو   ووظائفناا  اشفالنا  لفتعر،  وال  اياتنا    رهخ  وسرد  مواقفنا  وو ف  المالنا  ذكر يف لفيض

 
1 Le Combat Spirtuel, ch. 34  
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  لناا  قاديهم  لن فار  الففانا  النااس  اماام  لاوم  وال  ومعارفناا   اقربمناا  باوكر  لرايد   وال  كتا تنا   من  الترر   وما خيبناز من هبر وما
  يفاد  مان  ولكان  هبام  لعلاب  ان   فيلاب"    هلمز  الناس  الاتقار  ةلبا   ئمم  ت اتروا  القدهفيف  بعض  ان .  ابادق لل  وثنائهم

  وافاراط  شاووذ  مان  اتاوا  ماا  للا   هلاتهم  اسابائ  هلام  كاان   أن   باد   ال  اللا   الفالفا ز  فرلفايس  القدهس  هقول  اثرتمز لقتف  ان 
 .  1"منهم ذلك أيخووا ان  لفدتم يم  فال. الماهلم يف
  فا ااايلوت  دقاااائم  كااال  ويف  اةاااواراز  كااال  يف  االلفاااان   ترافااام  االجاااورز  كثااادة  النفاااهلز  جليلاااة  لملياااة  ف ااايلة  تاااو  اذا  فالتواعاااهل      
 .  بعدا من ةوهال  هبق  لرفا لن   وتنرر  س را للي  وتفيض اموراز يف النلاح افن من  ومتكن  يات زا

 
 
 
 اترخيي   حادث

 ارسانيوس  القديس  تواضع
  يردوساايس  االمملاةاور  فاختاارا.  االدئ  كثاد  الثقافاةز  لاايل  التقاونز  شادهد   وكاان .  روماا  اشارب  مان  ارسااليوس  كاان 

   يب  ولقاااب  الدولاااةز  مراتاااب  الللااا   اىل  وو ااال.  وارلاااودهرس  اركاااادهوس  لولدهااا   ومربياااا  اساااتاذا  ليكاااون   هل الرابااا  القااارن   اواخااار  يف
 .  دترا  ايفنياا  ايفىن من  وا بح  القيا رةز

  ماان  براا ا  الاادوام  للاا     وجااة  مفااراهتا  كالاام  الااد  ال ائلااة  ائبااات   تلااك  دائمااا  تعاااب  كالاام  الكباادة  لففاا   ان   اال
  وةلاب  محارز   اعيد   اىل  خلفاة  وتارئ  واموالا ز  والياادا  وافرااا   العاامل  تلر  سنةز  اربعيف  ابن   ار  فلما. والنقحان  االكدار

 .واالتالا العبادة ةرق يف وهرشدا  بينهم  فيما هقبلوا ان  الح ارن تلك رتبان  من
  هلاوا  مرشادا  هكاون   ان   ركنا   مانهم  مان  هتفااالون   واخاووا  مقاما ز  وهتيماوا  شاهل ز فاستع موا لرفوا  تكتمة رلم واهنم

 .اخليد والعامل  الكبد الستاذا
  ارسااليوس  ودخال  لرات ز  يف  لليا   فادخلو.  بار   ميياا  قساكا  وكان .  الفن  يف  ةعن  قد   كان   منهم وااد  اىل فقادوا

 .الي  هلتف ومل ففكم  مرا  فاللموا.  متةد  البائ لل   واقفا وبق  ورااتمز
  واقفااا  تركاا   باال  لالكاالز  ارسااابيوس  هاادع  ومل  .بففااا  ومتاارا  قشاافا  خباا ا  ل اايوف   وقاادم  الناسااك  فقااام  الفااواا  وقاام  واااان 

  لااك  كااان   اذا  كاال:    لاا   وقااال  الرساااليوس  ورماااا  ريفيفااا  الناسااك  ذلااك  اخااو   برتااة  وبعااد .  شااهل   وتناساا   كااانز  كمااا  البااائ  للاا 
 .مكال  يف  واقف  وتو أيكل   وقام واخوالريفيف االر، لل  ارساليوس فهكب. االكل يف ريفبة

  يف  بعيااد   شااهو  اىل  هحاال  سااوب  الرجاال  تااوا  ان :    الفااائ   قااال  العمياام  واعااهل الت  ذلااك  مناا   اانااك  الناسااك  رأن  فلمااا
  بعاااد   سااالوا  وئااا.  القدهفاايف  وكبااار  الرتباااان   وقااادة  النفااا   امثااة  ماان   ااار  ان   لاااتم  مااا  ارساااليوس  الن .  كااان   وتكااوا.  القداسااة
  ماان  كلبااا  لففاا   تاامللال:    ةةبفااا  بكاال  اجااائ  لاا ز  العلااود  الناسااك  رماااا  ئااا  االفكااار  ماان  فكاارا  خاااجل  ماااذا  الريفيااف  ائاااد 
   .الي   ب   هرمون  ما  أكل من  أيلف ال الكالئ

  !مفي    تواعهل                                                 
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 عشر الثاين الفصل
 الوداعة فضيلة يف

 
  ف ايلتان   الهنماا  ةوالودالا  التواعاهل   بايف   اهل   قاد .  1"القلاب  ومتواعاهل   ودهاهل   اين  ما   تعلماوا: "    بقول   هفوع الرئ ان 
 .لالخرن الواادة  مكملتان   متعالقتان   شقيقتان 
  اماااام  و لااام  شاااورات ز  مااان  وتلياااف  الف ااابز  وجااا   يف  تقاااف  اليبيعاااة  فائقاااة  مفاااي ية  ف ااايلة  تااا   الودالاااة  -.  ياهنالالالاب
 .واثقال   يفليت  ريفم   لليف وتعامل   واسااات ز القرهب لقائض

  فالودالاة.    كرراا  جاودا  حمباا  وكاان    لرالالةز  وتفالح  .لقنالاة   لففا   اماور  ق اية ملاك فايمن اال التوجد  والودالة
  وتت ااتر  والعاداوةز  ائقاد   ت امر  فاال  الارياز  لان  بعيادة  فها .  شاهية  يف هارة  وامثارتاا ائفي يةز الف ائل من ةيبة بمولة ت 

  هلااا م  لياااةداخ   ااايلةف  تااا   بااال.  ائيااااة  محاااالب  اماااام  وجبالاااة  االخاااالق  يف  عاااعفا  ليفااام  وتااا .  وائفااااحمة  وائوافقاااة   ئفاااالة
،تلفااة ز و ثقافاااهتم منولااة ز    ومرااارهبم  متباهنااةز  البراار  اةباااع  وان   خحو ااا.  وثوراهتااا  وامياهلااا  الراالالةز  ماان  كثااد  لحاااابها

فااتكاااكهم ببع ااهم هاادلو بيبيعتاا  اىل ائ اااهقة و النفااور و االلفعاااالل النففااية ز و الثااورال الداخليااة القوهااة ز فالودالااة  
ثااورال الف ااب الجاال هللا و حمبااة هللا ز و تباادل العنااف  للاايف ز و الفلااار اليبيعااة  ئلاام و    و هتاادنا  تليااف  اااع الاانفس

 التوادة .
اما مثارتا فكثدة و منافعها ل يمة ز الهنا يف ذاهتا بمولة ف ائل سامية ز و الهنا مان الوساائل الكاملن   -. مثارها

لااة التوجااد اال يف النفااوس النقيااة الااد مل تعاارب اخلييمااة ائميتااة . فااان  ان الودالنراار الفااالم يف الاادليا . هقااول ائفاايو اوليباا  :  
 سكىن الفيد ائفيح فيها مدة ةوهلة قد ةبهل فيها ةابع  اخلاص ب  ز ال  الحمل العيوب و ائفاحمة الناشمة لن اابة .

 اتنا .الم مهل ذفثمرة الودالة كما قلنا ت  الفالم ز الفالم مهل هللا زالفالم مهل القرهب الف
هكون الودههل يف ساالم ماهل هللا اللا  هكاون للا  اساتعداد كامال دائام لقباول ماا تفامح با  لناهتا  االهلياة مان خاد أو  
شاارز وهكاااون راعاااياَ قااا هنالااا  مااان عاايم أو ساااعة. وتكاااوا هعااي  قلااام الباااال ريفاام شااادائداز وهتمتاااهل بفااالم القلاااب ااااىت يف  

وا أالاا  مااا قااال الرسااول يف تااوا: " أللنااا لعلاام أن الااوهن يبااون هللا كاال    يف قلباا .م اااهق . وهرااعر أن هللا را،  لناا  وساااكن  
 .2ش ا هعاوهنم للرد"  

وهكااون االلفااان الودهااهل يف سااالم مااهل قرهباا  أللاا  هقاباال لقائحاا  وميامعاا  وأثقالاا  وجهلاا  وثوراتاا  اااىت اساااائت  أه اااا  
كااون ذا رفاام حنااو ااميااهل  اابوراا ماااد ا بودالااة  اجر باال هحبلاام  وتاادوا وليااف ومفاااحمة: " ولبااد الاارئ تااب للياا  أن ال هراا

. فااال ببقاا  ماان داع  للرحااامز باال تنتحاار اابااة ائفااي ية وهفااود الفااالم:  3ائرااالفيف لفاا  أن هاتياا  هللا التوبااة ئعرفااة ائاام"
 .4"ةوىب للودلاا فاهنم هرثون األر،"
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لحااامل والتواعاااهلز والرعااا   لرااادائد  فس للااا  اوهكاااون االلفاااان الودهاااهل بفاااالم ماااهل ذاتااا  أللااا  هكاااون قاااد وةاااّن الااان
للتكفد لن اخلياق والتفليم الرادة ائوىل بقبول وحمبة. لند ذا  ال هبق  حمال للف اب. فاال هف اب ئاا أيتيا  مان ااانز وال  

  دد ثقتاا هثااور ئااا هحااادف  ماان الراادائدز وال ياا ن لنقائحاا  ويفلياتاا  وتفواتاا ز وال هفااتم اااىت خلياااقا. باال هتواعااهل وهناادم وتاا
  ز وهحل زوهفتففر ز وهعود  ىل الفر يف لمل اخلادز و ىل افان مواظبتا  للا  واجباتا  بكال ةمهليناة وساالم. وال هفعال  

 ما هفعل  بع هم فيف ب ألل  يف بز وي ن ألل  استفلم لل  نز وهثور لل  لفف  ألل  خ هل لن لال قلب .
  شااارت  الكااملن. و لقااد ساابم األلبياااا و برااروا باا  الاا   لودالااة تاافااان ا  -ائثاال األللاا  للودالااة تااو الفاايد ائفاايح.و 

ساااوب هكاااون ملكاااا و دهعاااا:" لكااا  هاااتم ماااا قيااال  شاااعيا النااايب القائااال:توذا فتااااا الاااوا اخرتتااا ز ابيااايب الاااوا ساااررل بااا   
ة ال  لففاا .أاّل روااا  للياا  فيراامل األماام  ئكاام.ال رااارا و ال هحاايح و ال هفاامهل ااااد  ااوت  يف الروارع.قحاابة مرعوعاا

 .1ل األمم"كر و كتاق مدخنا ال هيف ا اىت  رج ائكم اىل الفلبةز و لل  اه  تتو هكف
و لقد اقم تو تلك النبواة زألل  ظهر يف كال اةاوار اياتا  مثااال رائعاا ألروع و أ ال و أكمال ماا يف الودالاة مان  

 معان سامية.
قلااايف و ائااا ان و ائ ااااهقييف اىل لااادا   و ائثوو اااف تاااو لففااا   لااا  ودهاااهل و متواعاااهل القلاااب . وتاااو هااادلو ائتعبااايف

 .2الييب لك  تدوا رااة أللففهم و ةمهلينة لقلوهبم و سالما ئياهتم
هكفينااا أن لقاارأ ب ااهل  ااف ال يف االوياال لتتللاا  أمامنااا  كماال هباااا ودالااة ائفاايح.ما ا اال اقااا ودالتاا  مااهل تالميااواز و  

و قحااار ل ااارتم و يفالظاااة قلاااوهبمز و تاااو ملاااك ائلاااو  و تااام  مياااامعهم  المااا  للااايهم,و  اااملا للااا  لقائحاااهم و جهلهااام و  
 . 3الفوقة العبيد 

و دفالااا  لااانهم عاااّد ماااا بااادا مااان    مااان هم بركتااا زو   ومالةفاااتهمز  ات اااال  هلااامزوا  و ماااا الاااوئ و دالتااا  ماااهل األوالد
للايهم و هحال  .   اهل هدها   اينماو قادم اليا   ابيان ليدلوت  النااس لكا  هترابهوا هبام : "ائ اهقة لند تالميوا البتهم ز و  

ف جارتم التالميااو . فقاال هلاام هفااوع : دلاوا الحاابيان و ال متنعااوتم ان قتاوا ايل الن ئثاال تاااالا ملكاول الفااماوال . ووعااهل  
 .  4هده  لليهم "

و مااااا اااااان ودالتاااا  مااااهل اخليااااهة ز و قبولاااا  هلاااام ز و  دثاااا  الاااايهم ز و اقتنا اااا  لقلااااوهبم . ان مواقفاااا  اخلالاااادة مااااهل  
ألدلاااو    ل  ا لااان الودالاااة يف  رهاااخ الااادليا:"مل آرأة ال الياااةزو ماااهل ائرلاااهلزو ماااهل اللاااا زهلااا  أروع ماااا جاااازو ماااهل ائاااالفاااامرهة

 .5 دهقيف بل خيهة اىل التوبة"
و مااا أباادع ودالتاا  مااهل ااماااتد ائلتفااة  اولاا  و تاا  ت هاا  و ت اااهق ."فلما خاارج هفااوع أبحاار  عااا كثاادا فت اانن  

 .6"ا و ةفم هعلمهم أسياا كثدةل  هل رالليهم ألهنم كالوا كررفان ال
 .7ن ابن البرر مل أيل ليهلك لفوس الناس بل ليرلحها""  أمل ه جر تالميوا ئا يف بوا لعدم قبول الفامرهيف و قال هلم:

 
 4-41:1اشعيا  1
   12:17متى  2
 11:29متى  3
   15-19:13متى  4
   2:17مرقس  5
 6:34مرقس  6
 9:56قا لو 7



  
- 109 - 

و ما اكرم و دالت  مهل ائرع زو كم  ّمل من ااجتهمزو من أثقاهلمزو مان م ااهقتهم لا ز و مان الرتاعاهم لا  يف  
 ةرهق .

. و ماهل العباد ملكسزوماهل اخلاادم  1اقم و دالت  كل اّد يف االم :مهل ههوذا "ق ااب الا ش ا جمام"و لقد ف
 .2الوا ليم  لل  خّدازو مهل بيرس الوا ألكرازو مهل ههوذا الثائرهن للي :"قرئ ايففر هلم"

 لولك اّقل  أن هو   تالميوا و ائامنيف ب  ان هكولوا و دهعيف لل  لثال :
 .3كم:أابوا ألدائكمزو اافنوا اىل من هبف كمزو  ّلوا ألجل من هنعتكم و ه يهدكم"فاقول ل  "اق اق

"اما اق فاقول لكم: ال تقاوموا الرارهر بال مان ليماك للا  خاد  االران ف اول لا  األخار.و مان اراد ان  ا امك  
 .4و أيخو ثوبك فرّل ل  رداا  أه ا"

 .5"كولوا اكماا كائيال وودلاا كائمام "
ائقيقااا  هتهمااال يف ايااااة الفااايد ائفااايح ز و هفااامهل اقوالااا  وو ااااقا و هفاااع  لكااا  هتراااب  بااا  و هفاااد    فائفاااي  

حبفاااب تعاليمااا  . فيتلناااب اخلحاااام ز و ثاااورال الف اااب ز و الاااواع الراااتائم ز و قاااوارص الكاااالم ز و هت لااا   لبراشاااة يف  
 اخلد العميم لل  االر، .  ا ل  ز و   نا ة القلوئ ز و جالبة النعممعاملت  مهل الناس . فالودالة ت  ق

 .6"ةوىب للودلاا فاهنم هرثون االر، " 
 

 ) حادث اترخيي ( 
 وداعة القديس منصور دي بول

كان القدهس منحور دا بول قد ا بح للما ل يما يف ائملكة الفرلفية لل  لهد ائلك لوهس الثال  لرار . و كاان قاد  
ز و الراا ائالجا ا و ائفترافيال و رفاهل مفاتون الادروس الالتوتياة ز    ل ااباةاسس  عيال ائرساليف الاللاادرهن و راتباا

 و اع   رجل ائملكة و الكنيفة االكمل يف بالد فرلفا .
و كان ائلك قد وكل الي  الترائ االساقفة لكرس  االبرشايال و تعيايف كباار ماوظف  الكناائس و ائعاباد . فحاار الكثادون  

ل ااارا و تقاادهرا ز لكناا  كااان رجااال قدهفااا متلااردا من تااا لاان كاال ايفاارا، الاادليا و  شاا ا ماان اهيمعااون بعيفاا  لكاا  هناااهلم  
ميامهل االر، . و مل هكن هدلو اىل شرب االسقفية اال مان  قام اتليتا  الدهنياة و العلمياة و االرادهاة معاا بقياهل الن ار لان  

 ا .اه  و شهرة لائلت  ز او لن لفوذا و ثروت  . لولك كثر الداؤا و مبف و 
ذال هااوم بينمااا كااان راكبااا فرسااا و سااائرا يف ةرهقاا  اذ ادركاا  وااااد ماان اولمااك اليماااليف يف الاادليا ز الناااقميف للياا  ز و  ففاا   

اخو هكيل ل  الرتائم بال اياا و ال افائ . و  اا قاال لا  : ان كال ماا يال بفرلفاا مان ائحاائب امناا تاو لتيلاة جهلا  و  
 يفرورا و ميامع  .
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ل ل لن فرس  و ركهل امام  شامت  و قال ل  قنته  ائلم و الودالة : لعم ق اخا  ز ائام معاك .    ر اال ان فما كان من منحو 
اق سبب محائب فرلفا . ق ليم ائلك هعرب عاعف  و جهلا  و مفاكند و هيارا  فاابق  يف الادليا لفايا منفايا . و ق  

 ليتك  فن ايل و تفالدين لل  ذلك .
 ا التواعهل ز فهلم للي  هقبل هدا و هفتف  من  .الة و تو فوتل الرجل من تو الود
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 الباب الثاين 
 يف الفضائل االهلية 

 
 متهيد 

 
ان الف اائل االهلياة ثاال  : االراان و الرجااا و اابااة . فالقادهس باولس يف رساالت  االوىل اىل اتال كورلثاوس هااتكلم  

م  لن توا الف يلة االهلية الاد امناا تا  ال ااترة الكاملن لتللا  االلوتاة  االبداع يف كال سهائ لن اابة و هفمو اىل اد  
ة ز تاوا الثالثاة  : "والاوا هثبام االن تاو االراان و الرجااا و اابا.   بعد ذلك هقول  1قلة ائفي يةز و الرعار االل م للد 

الف اائل االهلياة الاثال  فيقاول يف الفحال   اىل ذكار تاوا  . و يف رسالت  اىل اتال تفاالوليك  هعاود مارتيف2" و ال مهن اابة
اماا حنان  هناهاة الرساالة: ". و اه اا يف  3االول : "متوكرهن لمل ارالكم و تعب حمبتكم و  امل رجاائكم بربناا هفاوع ائفايح "

ا  اتا هبااوا  . فكااالم القادهس بااولس واعاح فيماا4اتال النهاار فنحاابح البفايف درع االرااان و ااباة و خااوذة رجااا اخلاالص"
 ف ائل االهلية ز و للي  سارل الكنيفة ائقدسة يف تعليمها .ال

تاادل  تااوا الف ااائل الااثال  اهليااة الن يفاهتهااا تااو هللا . فهاا  اكاامل الوسااائل ال ااادق باا  تعاااىل ز فنفاامو فااوق مااا  و 
اللوتااة ز و  تكااا لقاارتئ ماان احناان ز و اىل اللاا  ماان ميالااب ةبيعتنااا ز و هتباادل االلفااان البراارا فيحااد الفاااق هاااوق ز و  

 لت د هبا بواسية سيدق هفوع ائفيح .
فاالران هقربنا من هللا ز و تعلنا لت د ب  تعاىل ا ادا روايا وثيقا ز اللناا  الراان لعرفا  تعااىل كماا شااا ان هتللا   

اىل االبااد برؤهتاا     تمتااهل يف الفااماالنااا ز و لااامن بكالماا  اللاا  الحاادق االهاا  ز و لقباال بااال تااردد اياااتاا  ز و لعااد لففاانا لل
افب ولدا ز و تكاوا هرااةر فكارق فكارا ز و للمناا للما  ز فتت اد رواناا برواا  ز و لقلناا ال اعيف حبكمتا  االدلياة و  

 كلمت  .
و  لرجاا لحعد اه ا الي  ز و لحبو اىل التمتهل بنعيما  ز و لعلال امالناا  ن ساوب هنيلناا ماا ولادق با  مان ملكوتا   

 ااادق ز و اللااا  خلقناااا و اابناااا و خلحاانا و ال هااا ال شااافوفا بناااا ز ليوفااا لليناااا ز رائياااا ل اااعفنا ز  راااايم و جاااواد و  ز اللاا   
 مفالدا لنا يف جهاداتنا ز اىل ان حنل راالنا امام لرش  و لفعد مدن االبدهة برؤهت  .
كماال ز فن با  بكال  و ااماال و ال  اما  ابة فاان قلبناا هاووئ يف قر ابا  ز اللناا لارن فيا  كال اخلاد و كال البهااا

جوارانا و لواةفنا ز اىت لحد مع   ابة واادا ز و تكوا هكون ا ادق ب  وثيقا لل  االر، ز رهثما لت اد با   اباة يف  
 الفماا اىل االبد .

تااد  وون  لكاالم  فب م هيم توا الف ائل ف ائل اهلية الن هللا تو حمورتاا و يفاهتهاا االوىل و القحاون . و تاا حنان اخا
 لن كل واادة منها .

 
 8-13:1كورنتوس األولى  1
 13:13كورنتوس األولى  2
 1:3تسالونيقي األولى  3
 5:8تسالونيقي األولى  4



  
- 112 - 

 الفصل األول
 يف فضيلة اإلميان 

 
النعمة ا الهليةز لل  قبول   -بياهنا اليبيعة  مل ذتنناز  م أتثد  رادتنا ائرة وائعولة  ا ران تو ف يلة فائقة 

  للنا. الوا ال ركن أن هفللز وال ركن أن ه  وتحدهم ائقائم الد أوااتا هللا لناز ألل  تو ائم األديل 
فعمل توا الف يلة  ذا تو لمل روا  لقل ز ألل  لمل قبول وتحدهم ئقيقة لقلية. كما أن لإلرادة أه ا في  
ا ا وافرا. ألن ائقيقة ائعروعة لل  العقل ليفم يف ذاهتا وجوترتا من الوعوح وال هور  ا تعل العقل هقبلها بال تردد  

من  وال  لإلرادة  بد  ال  لولك كان  ارتبا .  لل  حب    أوال  الوتن  لملهاز و مل  وتعمل  ائيدان  أه ا  ىل  ت   تن ل  أن 
العقل تلك األسبائ كافية منيقيةز وار ح  ىل  وابيتهاز  األسبائ ائوجبة لقبول تلك ائقيقة وتحدهقها. فإذا ما بد 

. فا ران تو لتيلة فعل العقل قيقة وهقبلهاز فيامن العقل اينمو هبا لادل ا رادة الكرا للي  وأمرت  أن هحدق تلك ائ
 وفعل ا رادة معا. 

وئا كالم ائقائم ائعروعة لل  لقلنا لتحدهقها وقبوهلا وا ران هبا ت  اهلية هاوهة تفوق مداركنا وتفمو لل  
ز وهكون لنا من تناز فتمكننا من  ارسة أفعال ا ران قون ةبيعتنا كان ال بد لنا من النعمة ا هلية لت  ا لقلنا وتردد  راد

 ذلك أجور هاوهة يف هرة. 
وا ران هرمل ائقائم كلها الد أوااتا تعاىل للبررز سواا تلك الد ال هفتييهل ائرا أبلوارا اليبيعية أن هدركهاز 

ة لقل  ائرا أبلوارا اليبيعية أن هدركها بقو ل د اقيقة الثالو  األقدس مثالز أو سر التلفد ا هل ز أو تلك الد هفتييهل  
ومنيق ز وتو  لفعل قد أدركهاز ولكن  ه هد بواسية الوا . معرفة هبا و دراكا لكيفيتهاز ل د وجود هللاز و بدال  للعاملز 

 ومكافهت  للردز وبادات  للرر. 
 الفيد ا رانز وت  ترجهل كلها  ىل هللا واىل ومع م ائقائم الد أوااتا هللا قد  عتها  لكنيفة ائقدسة يف قالون

االبن  هفوع  وائفيح  الكل.  القادر لل  كل ش ز خالم ورئ  األقاليمز  ائثل   األديل  الوااد  الكائن  تو  فا   ائفيح. 
وسل ها  وأسس كنيفت   وافتداقز  مر ز  العوراا  أاراا  يف  جتفد  الوا  األقدسز  الثالو   من  الثاين  االقنوم  ائبيبز 

رارا ليكمل رسالت  وتقود البررهة قعولة الروح القدس  ىل ائلكول األبدا الوا فليال ز ووعهل بيف هدهها كنود لعمة و سب
است ق  ائفيح هلا ملالم . توا ت  اجملمولة الكملن لل قائم ا هلية الد أوااتا هللا والد أمرق أن لامن هبا ولحدقها 

 ران هبا والعمل ققت اتا  ىل ائياة األبدهة:) كنا ال لدر  كنهها وجوترتاز فيقودق ا ولفد يف اياتنا لل  عوئهاز و ن  
 1وتوا ت  ائياة األبدهة أن هعرفولك ألم ا ل  ائقيق  واد  والوا أرسلت  هفوع ائفيح(.

أللنا   ران   ا ران تو اقا أساس اياتنا ائفي يةز وتو مقدسها ومكيفها ومنريها ومع هها.  -منافهل ا ران
ت  قدرت  وسليال  ورهت  انال ز وألا ش  خلقنا وما هرهد منا وكيف أابناز وقاذا ولدق. فهو النور  لعلم ما تو هللاز وما

 الوا ب  لفت  ا يف اياتنا وفيما لحبو  لي  تليف شدائدقز وب  األجور الدائمة الد تفنينا وت فر للفماا أكاليلنا. 

 
 17 :3، يوحنا  1
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ائقة الح ي ة الحادقةز فيمت ج فكرق بفكراز وروانا   لعقولنا ألن ب  لفتمد من هللا ائعارب فا ران تو لور  
بروا ز واياتنا حبيات ز فنعرف  كما توز ولفهم كيفيت  وكيفية ،لوقات  لل  ما قدر تفتييهل ةبيعتنا البررهة ال عيفة أن تفهم  

تكون   ل    ران  معرفتنا  أن  ولمل .  ال  وةبيعت   ترتكنه   لن  بعيدة  ال اللز  لن  من تة  الفلففال   ي ةز  ال 
 2الفريفة الفقيمة الباةلة. )  ران هحبح لور هللا لورقز واكمت  اكمتناز وللم  للمناز وروا  رواناز وايات  اياتنا(. 
ائن الفلففة ققا اللتمادا فقل لل   فإن للم  اليبيع .  الفيلفوب  ائفي   لن  ا لفان  هتمي   يم   ران 

الحادر لن ا ران فهو كامل ألن هللا تو محدراز وهللا تو رئ كل فلففةز ومحدر كل العقل  والنور اليبيع . أما العلم 
للم وهنبوع األلوار كلهاز ألتم أبناا النورز هقول لنا ائفيح. و ذ لرن العقل البررا هتربل يف دائرة عيقة م لمةز وهفد 

ع الفالسفة هفعون بكل قواتم ليحلوا  كو ز ومن ظلمال  ىل ظلمالز  ذ لرن  و لل   ر األجيال من شكو   ىل ش
 ىل النور ز لي فروا  ئقيقة فال هنال ائقدم منها الن ر اليفد منهاز  ذ لراتم وكل منهم هنبو ما و ل  لي  يفدا من ألوارز 

ة شكز ئض األلوارز فال هرتددز وال  اجل فكر وهقبح ةرهقت  وهنكر للي  تعليم ز لرن ائفي   هفد بيمهلينة يف حبر فا
وهعرب يالا اقائم سامية رائعة بدهعة اهليةز  فد ح لقل   ليهاز وهنعم بيمهلينة هباز وهفد بفالم وفرح لل  عوئها. 
ا لفان وسائر   أبدع  الوا  لقدرت ز وال احر ئكمت ز وأل  تو  هعرب أن هللا موجودز وأل  روح أديل سرمداز ال اد 

يف أقاليم ز وأن اكمت  األدلية ت  هبوا ائقدار سامية اىت أهنا تالف اقنوما يلياز الكائنالز وأل  وااد يف ةبيعت ز مثل  
الروح  ائع از  الروح  القدسز  الروح  تو  أقنوم يل   مها  ال  هحدر  فائ ة اىت  ائقدار  وأن حمبت  ت  هبوا  الكلمةز  تو 

فد يف أاراا بتولز ول ل لل  األر، وتردد بيف وائفيض النورز وان األقنوم الثاين جت  ائقدس للنفوسز الروح ائودع النعم
الناس وللمهم اقيقة األسرار ا هليةز ورفعهم  ىل ا لوتيةز  وافتداتم بدمهم األةهرز وتر  هلم أسرار سبعة مقدسة حميية  

لياق  هلياز قلوهبم وجعل يف الكنيفة الد أسفها س  لنفوسهمز وسكن لل  الدوام يف القر ن فيما بينهمز يف كنائفهمز ويف
ولحمها لن أيفالط الفالسفةز ول تها لن أعاليل العقل البررا ال عيف الفاقل ائت  ئ اليماع ائتكملز وفتح أبوائ 

 ائلكول اميهل األمم والرعوئز أل  لكل من هرهد أن هعبد هللا إبران وتقون وحمبة. 
د األدئ ائفي   وهفمو لل  كل أدئ لفامية الفماوهة ائقةز ولل  عوئها هفتوا ت  خال ة ائقائم ا

 فلفف  ةبيع ز ألل  هفتمد ألوارا من ائكمة األدلية الفامية ا هلية.
أما الفلففة اليبيعية فه  ققحةز والعلوم البررهة فقدة  ئفة فال تربهل العقول وال تروا القلوئ. ولقد كتب يف 

عامل الكيماواز ويف كل مرق  ليالل معملةز ال هفتييهل أن تد  ن ال1 :لف  الكبد فرالفوا كوبي  قالذلك الرالر الفر 
 الدواا الواق  من الركو  واألا ان(. 

أدهفون  قنادهل  من  قندهل  يف  حنحرا  أن  لقدر  ما  وتو  مدة  يف كاملز  األلوار  من  القمر  هرسل   ما  )وأن 
 نفوس البررهة ائائرة(. ل ق ية واادة من الق اق الد ترفل الالكهر ئيةز ال هتو ل  ىل تبدهد ظلما

)ما تو قدر االخرتالال العلمية كلها الد بفاخر بتمعنا العحرا هباز والد تيهال أن هحل  ىل القلب البررا 
ليل: أن أ مل أثرتاز أمام الكلمال الد فاا هبا ائفيح منو ألف وتفهل ممة سنةز لل  مفمهل بعض الباساا  من سكان اا

 
2  s,t,I,p.150mgr gay: vie et vertus ghretiwnne 
1  ,s j: apropos de jevangile,226.cfr g. hoornaert 
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ل  ائول بعاةفة الرجاا. توا تو الفر الع يم الوا ل ل واي  للينا من قمة االللة. وحنن لل  آالمك برع ز وأقبل ل 
 أاوج  لي  ألجل  سعادق من االستيليف والفوتويفراب(. 

لوا هدلو فهل من تعليم ق ترنز أه  ن تعليم هفوع من االيلز وتل من أدئ أرفهل يف القلوئ من األدئ ا
ا هل  ) ةو  ائعلم  توا  الملز ةوىب  لي   والعياش  ىل  لللياع  للودلااز ةوىب  لل  انز ةوىب  للمفاكيف  لروحز ةوىب  ىب 

للرهااز ةوىب أللقياا القلوئ(. فالقداسة الد هدلو  ليها هفوع ت  قداسة القلبز وقداسة النيةز ت  القداسة الفماوهة  
داسة الح ي ة الروايةز وليس القداسة ائادهة اافدهة ولن ائحاحل الفريفة الواتية. ت  الق  ائرتفعة لن ائيامهل األرعية 

ز و ب  الد تفمهل. ت  القداسة الد ت هل حمبة هللا لل  رأس ألماهلا   نال اترة الد تعىن فقل  لعيون الد ترن  ءذا
الد جتعل الفيد ائفيح القرهب حمبة  ز وتعيف للي  ألجل هللاز و فن  لي  لوج  هللا القداسة  مثاهلاز وتعاليم    . ت  

 دستورا ئياهتا. ت  القداسة الد تعتمد لل  لعمة هللا يف لملهاز فيحبح توا العمل هاوق أبدق. 
ا ران تو قوة  رادتناز تو خد مرلهل لنا يف م اهم توا ائياة وشدائدتا. أللنا   ران لعرب أن ائفيح سار 

ل اق ب ز وأل  هعيينا القوة لنفد يف  ثراز وال  هعدق  لفعادة الدائمة ورن نا هم الردائد قلبناز وأل  هدلوق  ىل اليف ةر 
أن عيقنا ائايل اخلفيف هنر  لنا ثقل بد أبدق ال اد آمنيف يف ةالت .   ران لعرب )   قتا  ذا اف نا و اقا كنا

 .1لفموا(
ا الدتر ال تقاس  جمل  ران لعرب مهل بولس  فينا(.لفادس ) ن آالم توا  ائ مهل أن هتلل   لتقون   2د  وتكوا 

االمت انز  هنر   والحمل  الحملز  تنر   الردة  أبن  لعلمنا  أه ا  لردائد  لفترر  ألنا)  اد  لحل  ىل  بل  ال  ولترلهلز 
. وما أبدع ما كتب   3الوا ألي  لنا(االمت ان الرجااز الرجاا ال   ا ألن حمبة هللا قد أفي م يف قلوبنا  لروح القدس  

لس الرسول يف رسالت   ىل العملالييف لن أران اء ا واأللبياا والرهداا: ) الران لفهم أن الدتور أتقنم بكلمة هللا اىت بو 
قهروا أن ائن ورال  نعم من يفد ائن ورال ... ال  ه يم يب الوقم لو أخملل لن جدلون... واأللبياا الوهن  الران  

المل وقلوا ائوالد وسدوا أفواا األسود وأةفموا ادة النار وووا من اد الفيف تقووا من   ائماليك قهروا ائماليك ولملوا
بتوتد  آخرون  ولوئ  أمواهتن  لقيامة  لفاا  واسرتجعم  األجالب  معفكرال  وكفروا  القتال  يف  أداا  و اروا  ععف 

القوة الحادقة لنا لندما توشك أن ختور . فاليمان تو  4ي حلوا لل  قيامة أف ل(األل اا وال رئ ومل هريفبوا يف النلاة ل
 ل ائمنا أمام دوابهل ائياة وشدائدتا. 

وما ابلغ ما كتب الروائ  الفرلف  الرهد بول بورج   ذ قال: ) ما تو قدر توا العلوم وما تو لفهل توا الدخان 
ها لندما يتاج القلب يف حمنت  أن هترو ل  قرارا وةرهقا. ما ت  قيمت  لندما هحل ا لفان  ىل لقية توجي  ائياة وه ير

 . 5 ىل معولة للوهةز  ىل اقيقة يبتة هفتييهل أن هتمفك هبا وهثبم لليها(
وقال الفيلفوب جوفوا:) كيف ركن ا لفان أن هعي  بفالم  ذا كان ال هعرب من أهن أت ز وما تو محداز 

 هفد لليها(.   وما ت  اليرهم الد هلت م أن 

 
 .17 : 4كود  2  1
 .18 :8 رومية  2
 .53 :5 رومية  3
 .33و3 :11عبرانيين   4
5  poul bour get:l, etape:p.343. 
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ال" أبم رئ  فماوال واألر، أللك أخفيم توا لن ائكماا والعقالا وكرفتها لةةفال... ألرتب لك ق 
 .6"تعالوا  يل ق  يهل ائتعبيف وائثقليف وأق أريكم

 . 7"الفالم استودلكم. سالم  ألييكم"
الردائد والنوائب. ف يف  يف ائول ا ران تو التع هة الح ي ة الكملن لقلوبنا لند الول ائحائب وتلوم  

بيف أهدهنا شرحا ل ه ا لليناز ولدا حمبو ز أو أما انوقز أو أ  سيدا سنداز أو  دهقا ،لحاز فا ران وادا ركن    من
معنا أن هع هناز وهيف  أجي  لدان قلوبناز وهبدد الف ب ائ لمة ائتلمعة يف آفاقنا وآمالنا. ألل  تو وادا هفتييهل أن هف

نا:) ال   لوا كما ي ن  ق  الناس الوهن ال رجاا هلم... من هفمهل كالم  وهامن ب    وت  لند اشتداد العا فة وهقول ل
فل  ائياة األبدهة( وأن الدليا ت  الدليا ت  دار شقاا وفنااز وأن األبدهة ت  اقا دار النعيم والبقااز وأن الوهن روتون 

يف النعيمز و لنا بحالتنا ألجل رااة لفوسهمز وبيلبنا ئفيح مهل األايااز ولائريف معنا وتم   لرئز ال ه الون مت دهن  
 شفالتهمز لفلل  ىل األبد   ادق معهم وقربنا  ليهم.

أجرا  ل   سام  فعل  تو  األران  فعل  ألن  أوال  الفماوهة.  األجور  من  للكثد  فائض  هنبوع  أه ا  تو  ا ران 
ار للومنا. واينما تعحف اولنا دوابهل ا ئاد  لكتا ل ول هللا لقلنا و رادتنا ومداركنا وألو واست قاقات . في    هل لح

القورة ا هليةز فإن متفكنا إبرالنا هكون  ائعادهة للمباد؛  العلمالية  الالدهنيةز وألواع ائ اترال  ائنولةز واخليابة  الكفرهة 
 لنوان ف لنا وسبب أجورق. 
ز فه بح الدافهل ائقيق  ألفعالناز فإن كل اركة وسكنة يفنا ب  ألمالناز وجعلناا أساس اياتناوا ران أه ا  ذا ك

هكون  أن  فبدل  األبدهة.  الفعادة  األر، واألجور يف  النعم لل   لليها  تحبح ذال  بفة هاوهةز ولفت م  من اياتنا 
ميابقا لتعليم  ران ألجل هللاز ولمال إبرادة هللاز و درسنا مثالز أو شفلناز أو أكلناز أو شربناز ألجل يفاهة بررهةز هحبح األ

أو   أكلتم  فإذا  الرسول:)  بويل  هقول  ائعىن  توا  ويف  وئلكول هللا.  لرع  هللا  ومفت قا  متليدا هللاز  هكون  وبولك  هللاز 
 .1شربتمز أو لملتم شيما فهلملوا كل ش  جملد هللا(

اإلميان  فضيلة  منارس  وموتكيف  لعمة  تو  ا ران  ل_  ن  بررا  ادر  فعل  أه ا  وتو  من هللاز  القون بة  ن 
العقلية قلا للمها وارهتها. لولك كان البد ل  من الحالة الد تفتمد ل  النعمة العلوهة فيعمل وهنمو وهتقونز وكان ال 

 بد ل  أه ا من ااهود الررحية لك  هكون لمل   ادقا ومفت قا لةجور الفماوهة. 
أل  ت   ا ران  ف يلة  استوألمال  افب  لل   متعددة  ودرجال  ،تلفة  ائامنيف واع  من  فمة  وكمال كل  عداد 

 ائفي ييف.
ألعم هبا لليهمز  الد  هثبتون  راهنم أوال إبسداا آقل الركر   لل  لعمة ا ران  الرواية  فائبتدئون يف ائياة 

 ذ   . وشكرتم توا ه داد ارارة وخرولا 2و ف(لائيف أن ا ران تو أساس سائر النعم: ) فركرا   لل  موتبت  الد ال ت 
هلقون أبل ارتم  ىل ما اوهلم وهرون أن توا ائوتبة الع يمة قد ارم منها الكثدون من ذال مواةنهم العائريف بينهم. 
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ل ا ران .وتكوا هرددون فع3وترتفهل لفوسهم  ىل هللا  لحالة لك  هد  لليهم النعمة وه هدتا يف قلوهبم:) قرئ ددق  راق(
 ما أمكنهم. 

ون  راهنم قيالعة الكتب العلمية والتقوهة والتار ية والدفالية الد من شههنا أن ت هدتم معرفة   ز يليا: أهنم هقو 
ائالفال فكثرل  البررهةز  لل   ةف   قد  الكفر  تيار  أن  تعاليم .  ويمال  قلوئ  وحبقيقة  يااات ز  هتاجم  الد  ا ئادهة 

ائام اولقول  ا ران وتع هة  لور  لتنت ع منها  الكاتب نيف  ائفتهرتةز  ن  الرك والففاد وائرقل  منها  وت رع بدال   رانز 
( هقول : )ال هنكر لل  أاد متفك  الردهد  لعقائد ائفي ية الح ي ة. وريفم ذلك فإين  balmesالكبد )  ئس( )

جدهد   بعود  أشعر  ائمنولة  الكتب  من  قرأل كتا   ا قتداا  ئكلما  وكتائ  ا ويل  قرااة  لوهس ىل  ومالفال  فيح 
الفرقة . فإىل أا ائهالك تتعر، تلك الربيبة ائمق  الد جتفر لل  قرااة كل ش  من يفد أن  تاط لنففها قا هقوا 

 معارفها وهفوا خملاهتا. أن برد  فتكارا بولك رةين خوفا وأسفا(. 
وتعلمنا الفلففة ائقة ائفي ية الد ت     ليالهل الكتب الد تثبتنا يف  رالناز  فالواجب وائنيم معا هق يان أبن

مثرة التعاليم الحادقة ا هلية األبدهة. فكم وكم من الكتب والحورز ومن أفالم الفينماز ومن اجملاللز ومن اااعرال الد 
ئل ااهنمية الد ابتة اهلنيمة. وكم لرن اولنا من الوساهتاجم ائباد؛ ا هلية مها ة للنية لتهدم  رح ائدهنة الح ي ة الث

 تعمل بكل قواتا لد  أسوار الدهن ائفي   ائقدسز  م ستار العلم وائرهة والتفاتل واالشرتاكية الكاذبة. 
قا يلثا: هحون ائبتدئون  ئياة الرواية  راهنم من ال عف والفتور ققاومتهم ما هثور يف لقوهلم من روح الكمل 

ية بدال  ائرهة العقلية وائقدرة ائنيقية. ألهنم هعلمون أن العقل البررا تو ال ش  إبداا  العلم  والتمرد لل  التعاليم ا هل
عميل  مام مشس  سراج  ت   وأفالةونز  أرسيو  فلففة  الحادقةز  اليبيعية  الفلففة  وأن  األدليةز  وائكمة  ا هل   العقل 

هتهكد  ولولك  ا هلية.  و   الفلففة  ألبيائ   بفم  تكلم  قد  أن هللا  وقلوهبم  لدههم  لقوهلم  هبادرون  ىل  خ اع  وكنيفت   رسل  
 وألماهلم وكل دقائم اياهتم لتعاليم الرئ وأاكام الرئ. 

البدا كان الكلمة والكلمة كان لند هللا وكان الكلمة هللا. كل ب  كون وبفدا مل هكون ش   ا كون. في    ) يف 
 1كالم لور الناس(.كالم ائياة وائياة  

ران فه   ما تكون لامة وما أن تكون خا ة. أما العامة فه  الد التتناول ق ية معينة من أما التلارئ عد ا 
ق اق ا رانز بل هتاجم ا ران كل ز كقول أادتم مثال:  ن الوا  ال وجود ل ز أو أن كل ما ال هرن تو وتمز أو أن كل 

أ  اهبا مباد؛ يبتة وهتمفكون هبا ظنا منهم أهنا ود. ويفد ذلك من األراجيف الد ه نها  ما ال هفهم  العقل فهو مرد
 تعليهم فوق سواتمز قسيف ومههم أن الفلففة اليبيعية ت  أرعيةز وأن ا ران تو الفلففة الفامية الفماوهة. 

رانز ل د سر التلفد مثالز أو ال تتناول  اللرتا، والرك ق ية معينة من ق اق ا   أما التلارئ اخلا ة فه
 دااز أو سر القر نز أو بتولية مر  العورااز أو أبدهة جهنم.  سر الف

فهمام التلارئ العامة تب للينا أن لردد يف أذتالنا أن  رالنا تو ماسس لل  كالم هللاز وأل  ال شك لدهنا يف 
ذتالناز فهوا  لنا  استردمها ليو ل تعاليم  وو اقا  ىل أأن هللا كلمناز وأل  جلم اكمت  وقدرت ز مل هرت  وسيلة  ال  

كالم  بواسية األلبيااز ولل  األخا ابن  الكلمة التهلسز وأن لدهنا لل  ذلك أدلة واع ة أكيدة ال تقبل الرك وال 
 

 . 5 :17لوقا   3
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أه  من لقلناز ركن أن هتفرئ  ليها الرهبز كائعل ال الع يمة الد أثبتها التارهخ الح يح الثابمز وأن لقوال ل يمة  
 ز قد حبثم يف ق اق ا ران وبينتها وشراتهاز وثبتم اقيقتهاز وآمنم هبا. وأكثر للماز وأاد فهما

ا ران تو  الحالةز ألن  بتواعهل وخروع  ىل  للله  ائباد؛ األساسية تب أن  ألففنا قثل توا  لقنهل  أن  وبعد 
 1ومن قرئ فهلن ععف  راين(.ف يلة  هلية فائقة اليبيعةز وأن هنتف حنو الرئ:) أق أ

تا تنا التلارئ عد ق ية معينة من ق اق ا ران فيلب أن لفتفلم للرك يف اقيقتهاز بل لبق    أما  ذا  
أللم منا لن معناتا و  تها وثبوهتاز أو رهثما لب   حنن بواتنا لنها  ذا كان يف  لل   رالنا هبا رهثما لفهل من تو 

الحالةز ةالبيف  ىل الرئ أن هند أذتالنا وهقوا قلوبنا   أن لفعل ذلك. وتب أه ا أن ال لففل لن استيالتنا ويف متناولنا  
لك  ال لوتب ع ية ععف ل رق وكملقا لقلنا. وللينا أن ال لنف  أن من ائحالب ما ال لفتييهل أن لو  أال بعد 

ائقائم   ليبقة ائثقفة الراقية. ألن  ه اح بعض دروس خحيحة ةوهلة شاقة. وتوا كثدا ما هكون فوق متناول اىت بعض ا
هتيلب للوما لميقة يف التارهخ واافرافيا وللم النفس وائنيمز وتيورال الرعوئز وفلففة األجيالز وتيارال األفكار يف 

مت رهثما  ائقدسة  الكنيفة  تعلمها  الد  الق اق  من  ق ية  يف  الرك  لقبل  ال  أبن  تق    فائكمة  البلدان.  كننا  ،تلف 
بياهنا وشراها فهمهاز أو الو ول  ىل توا النتيلة أهنا ال تتناىف مهل ما هقبل  العقل  ال روب_  ن ت  مكنتنا من استقحاا

 الفليم اجملرد لن اهلون.
أهنم  بل  ائقدسةز  الكنيفة  وتعلم   هللا  أوااا  قا  هامنوا  هكتفون  ن  ال  فإهنم  الرواية  ائياة  يف  ائتقدمون  أما 

البار   ران ييا(اياهتم ققت    راهنمز وبروح  راهن  هعيرون يف  . فهم تعلون الفيد ائفيح حمور اياهتمز وقبلة 2م:) 
اياة  هلم  تكفل  الد  الح ي ة  واليرق  الفدهدة  التعاليم  من   وهقتبفون  وحمبة  وتواعهل  إبمعان  ا ويل  هقرؤن  ألماهلم. 

كمون لل  الدليا وأتلها وتقلباهتا وما ون  ىل أمور ائياة بن ر ا رانز ويمفي ية ميابقة ئعتقدتم و راهنم. وتكوا هن ر 
 فيها من اياة ومولز وسعادة وشقااز وفقر ويفىنز وأفراح وأتراحز بروح ا رانز وتعليم الفيد ائفيح ورسل  كنيفت .

روح )موتبة العلم( الد هف يها أما الكاملون من ائفي ييف فهن اياهتم وأفكارتم وأقواهلم وأفعاهلم تكون مرربة ب
القدس يف قلوهبمز فال يكمون لل  أمر من أمور ائياة مهما كان كبدا أو  فدا  ال قوجب ما ل  من لالقة    الروح  

   تعاىلز وال هرون يف القرهب أال  ورة هللاز وال تبدو هلم يف كل ما هراتدون من اخلالئم اوهلم  ال قدرة هللا واكمت  وحمبت
و  بد هللا  توههل  الفماوال   ( هده (وانال :  أبلمال  وقدرت ز 3الفلك  مل  هبااا  تبدا  النلوم  وسائر  والقمر  فالرمس   .

والف ب متير رهت زواألداتر تفوح بعرب  ال ز والرعوئ ترتمن حبكمت ز و اتد القدهفيف الوهن ئعوا لل  األر، بكل 
تقية لل  أن ترن هللا يف كل ش ز وأن عيم ز ) فموتبة العلم(  مل النفوس الف يلة وكل بيولة هتةلمون أبلوار لعم  ول

تفمع  يف كل وجودز فيب ال ترة الحفدة ائعلقة لل  عفاب الفدهرز ويف الدواة الع يمة ائ للة أبيفحاهنا ااموع و ليها 
األ اابل  الب ورز ويف  لل  شواة   ائنفية  الرمل  ابة  العحافدز ويف  أسرائ  الف ائ أتوا  هناةح  الوا  الرامخ  شم 

قم ااماتد ولل   هه   الوا  اخليد  اخلييب  ويف  أم ز  لل   در  هبناا  النائم  الرعيهل  اليفل  ويف  النفورز  تفبح  م  
وهيربون امال ز  قلوهبمز  فدول  أبليف  هبدو هلم يف كل ش ز يف كل اركة ويف كل سكنةز  أن هللا  لعم  بيال .  بفحااة 

 ول  يف ائياةز وهباركول  يف ائمال مدن الدتور واء د.   وانال  ورهت  و ال  وهبائ  وهبارك وهفب ون ل مت  وقدرت
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 حادث اترخيي 

 إميان األب دي راتسبون 
 

وكان شا  مفتقيما  بفرلفا.  التلارهة  األوساط  معروفا يف  وكان  ههودا.  وتو  الربائ  بلغ سن  قد  راتفبون  كان دا 
 هعلل اءمال قفتقبل  سم واياة تنيمة.    لروسا من بنال جنف  ومن ةبقت . وراح ومثقفا ثقافة لالية وخيب لنفف

وقبل دواج  تر  فرلفا وذتب هرهد دقرة البالد الفلفيينية بقحد العبادة والتلارة والفيااة معا. فمر يف اليرهم بروما ول ل 
ا من خدة  . فاستقبلوا لل  الراب والفعةز وكالو لند أقس من أ  اب  التلار  ا كالوا هتعاملون مع  يف أشفال  وجتارت

 العائالل ا هيالية الكاثوليكية الييبة.
والعناهة  الرائ  توا  لففها خدمة  لل   فهخول  التهوهب  التدهنز  يلة  ابنة شابة كثدة  العائلة  لتلك  وكالم 

فهخول تبااث  بليف يف أمور الدهن ب .ورأل من  أخالقا الوة آدا  لاليةز فهسفم أسفا شدهدا ئا للمم أل  ههودا.  
الرهبة ائفتمل ة والتهكم  فتار  تناظرا يد وجتادل . وكان تو هحف   ليها بليفز ولكن بر  كثد من  ة متادا ز وأخرن 

تحوم  االبنة  وراام  ثياب .  ةيال  وللقها يف  العلائية  للبتول  أهقولة  فدة  منها  فقبل  لند  رادهتا  هوما  ول ل  ال رهف. 
 لييب ائهوئ ائفتقيم  ىل ا ران ائفي   القد . توسل  ىل البتول لك  هتدا توا الرائ اوتحل  وت

وما ت  أقم قالئل اىت دخل دا راتفبون هوما  ادن الكنائس الرومالية لل  سبيل الفرجةز وأخو هيوب يف 
ائنحو  التمثال  يف  هتهمل  ووقف  البتول  تيكل  فو ل  ىل  بدائعها.  وهن ر  ىل  الرب   لحورة أحنائها  متام  وكان  فوق   ئ 

من ز ائيب وتقرتئ  لرشهاز  لل   تن ل  والبتول  هت ر   التمثال  بولك  و ذا  ت  ئ ة  وما  يملها.  الد  األهقولة  لل   ولة 
 وتبفم ل . وهنترر اوهلا لور ساةهل رة كل ما اول  عياا وهباا.

 ل وتبدلمز وكهل  قد  ار  لفاق يليازفاليرح لل  األر، موتوال مولورا. وشعر كهن كل جوارا  قد تفد 
 وشعر بقوة ال تعالد جتتوئ لقل  وقلب   ىل الدقلة ائفي ية. فتمن وولد البتول مر  أبن تنتحرز وهعتنم دقلة أبن  ائبيب.
وقام لفالت  وذتب  ىل بيم  دهق  و ح هلم بفرا ول م . ف نوا يف بداهة األمر رادح وه  ك. ولكن  أكد 

رمقت  البتول بعينها وظهرل ل . فيربوا لولك وتنموا وكالم الرابة   كز وقا لليهم ما اد  ل  وما رأنز وكيف هلم ذل
الدهن ائفي   وألتمد  يفبنتهم أكثر ااميهل يفبية وهاسة وهتليال. وما لب  أن أمت ما ولد هللا والبتول ب . فتعلم أمور 

 وأ بح مفي يا مامنا. 
ق فهللمها  خييبت   لموكتب  ىل  ما  لل   توافق   أن  يفليها  وةلب  جرن  فرتكا ا  ن  رف م  لكنها  وتتبع .  ل 

 بع هما. 
فلما  فا ل  ااور و رر من قيود اخليوبة وال واج دخل أاد األدقرز وتعلم الدروس الالتوتيةز و ار كاتنا.   

 أسس رتبالية للرجال وأخرن للنفاا ألجل العناهة  ألادا  وال سيما اليهود منهم.
وهلن دهر ومدرسة يف مدهنة القدس يف    les dames de sionالنفائية فه  رتبالية راتبال  هيون    أما 

ائقام الوا قدم في  الوايل بيالةس هفوع مكلال  لرو  و، با  لدم اموع اليهود الحاخبيف وقال هلم : توذا الرجل: 
ecce homo . 
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أه ا  بيرس وهلم  مار  تدل  رتبالية  الرجال  لةهتام لل  شرفة لا   ورتبالية  لية من عواا  دهر ل يم ومدرسة 
 القدس. 
  

 
 عظمة اخلالق

 1) ما أل م ألمالك ق رئ كلها حبكمة  نعم(.  
أن ل مة اخلالم تتلل  يف كل ذرةز ويف كل ظاترةز ويف كل موجود من توا الكون. يفال ت هر بنوع أروعز لقف 

ناز  ا لراا أبليننا يف هاا  افيةز النلوم والكواكب الد تتةأل فوق رؤوسأمام  ايارن وقد أخوتنا الدترة االلوتال أمام  
 و ا ال لراا  ئناظرال الع يمة ائعلقة يف قبائ قبائ ائرا د الفلكية. 

أن ا لفان ال هفتييهل أن هرن  لعيف اجملردة أكثر من ستة أالب وم  ذا كان جو الليل يفاهة يف الحفاا. أما يف 
اجملمولال الكولية الد ت  لل  شاكلة بمولتنا الرمفيةز بل   ا ففن للم الفلك هقول بوجود مالهيف منراائ الف ا

 تفوقها ل مة برموسها وكواكبها وسيارهتا ول ام دوراهنا. 
ألف سنة   30ميل يف الثالية ومهل ذلك فإل  هوجد بمولال مشفية تبعد لنا    186000 ن ال وا هفد بفرلة  

 عوئية تقرهبا.
ىل ائر د القائم لل  جبل ولفون يف كاليفورلياز قال: وجدل يف توا ز أل   عد   1دثنا الراالة مورهس مارك ا

هرافق  يف مراتديت أاد  ألف مليون وم. وكان  اابار  ائن ار  ألبوبة توا  العامل وألك لرتن من  ائر د أكمل من ار يف 
مولتنا الرمفيةز وقد  در رآة الع يمة فرأهم سدرا تائال هرب  بللماا ائر د. ف ر  األلبوئ الكبد الوا يمل ائ

 لن مشف  عوا منو مليون سنةز وتو ال ه ال هقيهل الف اا ومل هحل بعد  ىل أرعنا ريفم سرلة ال وا اهلائلة. 
بل قل مالهيف من األكوانز وأكثرتا أعرم من كولناز  الفد ز  الف اا سدم ال  ح  لل  شاكلة توا  ويف 

وهبلغ قيرتا ممد مليون ميل بل أكثرز أا أن قيرتا هفوق بعد الرمس لن ما هفد بفرلة أالب ميل يف الثاليةز    ومنها
 األر، ععفيف وه هد.

وأدار األلبوئ مرة أخرن فإذا يف دجاجت  عوا ةائفة  يلة من الدقائم الحفدة تتةأل كههنا ممال من الارة 
لم الكبد وتو هبعد لنا ثالثيف ألف سنة د. فقال العامل الفلك : توا لنقود النماس منرورة لل  بفاط من ائرمل األسو 

 عوئية تقرهبا.
ويف ائر د .فة أو ستة من العلماا هنفقون اياهتم كلها يف دراسة الرمس. وه هر أن البقهل الد لل  سي ها 

نييفية لنيفة فت يرئ أمواج الرادهو  ت هد وتنقا وتوتب وتعود  لت ام فت د  يف او األر، اعيرا ل كهر ئية مف
سال  الملق وتاثر يف االة ااو . ولقد هتمكن العلماا يف ائفتقبل القرهب من معرفة االة ااو فبل  وقولها بكثدز من وأ

 دراسة لراط البقهل الرمفية. 

 
 .103مزمور   1
 .9-5/ص1947مجلة )المختار( عدد أيلول   1
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رئ الكواكب الفيارة وأدار العامل ائن ار فرأهم خوخة ل يمة ذتبية كدل أئفها بيدا. فقال: توا ت  ال ترة أق 
 هرب  جوتاز ورقا شالم فيها ائياة كما يف األر،.  ىل األر،ز وجوتا  

  ل رل فرأهم أروع ائراتد: رأهم دالز دال الملتقالية اللون مهل القاهتا الثال  اايية هباز وت  كالعروس 
 ائ هنة الفاحبة يف الف اا ت تو حبفنها وئعاهنا وأسوارتا واالتا. 

ائن ار ووجد النلم فإذا تو مليون مشس يف مشس م للعامل رفيق : تل يل أن أرن )هد اا  قل وداا(  ف بل 
واادةز أو تو يفبار من الرموسز ففهمم  ذ ذا  ما قال  العامل جين :  ن لدد النلوم هفاوا لدد الرمال الد لل  

 شاة  الب ور. 
الت ام ودور   وأقل وقعا يف النفس. وأاففم أن مركبال فلما تبيم من قمة اابل بدل يف ائدهنة أ فر شهق  

الفينما وائباين الراتقة ليفم سون ألعائ أةفال. وشعرل  ل عة متة لفف  من بعد ل را  ىل تلك ا جرام اهلائلة 
 اهلادرة يف راائ الف اا وت  تنيم بع مة رئ الفماا. 

 )الفماوال توههل بد هللاز والفلك  مل أبلمال هده (.   
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 الفصل الثاين 
 يف فضيلة الرجاء 

 
الرجاا تو ف يلة  هلية هبا لحبو  ىل التمتهل    لكول  تو تعاىل سعادتنا الكاملةز مهل األمل الوةيد  ن  .بياهنا: 1

تعاىل وقدرت   التمادا منا لل  انان هللا  تو لنا  ليهاز وذلك  الد  الكافية  النعم  لنال  األبدهة وأبن  الفعادة   حن   هبوا 
 ومواليدا ا هلية. 

التمتهل ب  يف ملكوت ز وأنمل من رهت  ما فالرجاا ائفي     ب  لرهد هللا ولريفب يف  تو اقا ف يلة  هليةز أللنا 
 ولدق ب  من النعم لنحل  ىل توا الفاهة الررهفة الفائقة اليبيعية الد دلاق  ليها. 

النففيةز وتو أه ا لاةفة  لفال الرجاا تو من األميال  لراا خدا  ن  لناز ولريفب يف   يةز أللنا ب  لحبوا  ىل ما 
ائحول للي ز ولقت م ما هعرتعنا من ائحالب ةمعا  لو ول  لي ز مهل األمل أبلنا سوب لفود ب . وتوا العاةفة وتوا 

فإن ما الريفبة ت  تدفع  يف ،تلف االجتاتال يف ايات ز سواا كان ملكا جالفا لل  لرش ز أو الاا مكبا لل  حمراث .
ا ه ن  اخلدزيمل  لل  بول كل ما لده  من فكر وقوة و  ة ووقم يف سبيل الو ول  لي ز هامل  ا لفان من اخلدز أو م

لحب  أو  تعب  من  هنال   قا  مبال  ز يفد  وهفافر  وهفهر  و اةر  وتاتد  الردائدز  وهت مل  ائحالبز  فيتلرم ألجل  
  . ليحل  ىل ما هيمهل  ئحول للي ز والتمتهل ب

بعين . ألن ا لفان ائفي   ائقيق  هعلم   ران أن خدا األه  تو   والرجاا ائفي   يمل لل  مثل توا
الدلياز وهعاب كل  التمتهل ب  يف ملكوت . لولك فهو هنكر كل ش  من لعيم توا  القحون ائقة ت   هللاز وأن سعادت  

هق ز وقواا الواتية دون أن بدهة. و ذ هرن ائحالب تعرتع  يف ةر سعادة دمنيةز يف سبيل ائحول لل  الفعادة ا هلية األ
متكن  من الو ول  ىل ما هرتهي ز هعمد  ىل الحالةز وهتوسل  ىل هللا الوا دلاا  ىل توا الفعادة الفماوهة وولدا هبا ال 

الفماوا و لوسائل ا هلية الفائقة هبرل للي  قا هقودا وهو ل   ليها. فقوام الرجاا ائفي   توا تو األملز األمل  لنعيم  
 ليبيعية الد متكن من الو ول  لي . ا

 أن ف يلة الرجاا تقدس لفوسنا أبلواع ثال :   .فضيلة الرجاء نفوسنا  كيف تقدس 
 أوال: أبن تن تنا لن األرعيالز وجتعلنا لن ر هللا ولحبوا  ىل الفماوال.

لبتهل  لي  تعاىل حبرار  األبدا يف ائياة األخرنز   ة وحمبة وثقة لك  تود للينا  لنعيميليا: أبن  ملنا للة أن 
 و لنعم الد تو ل  لي  يف توا ائياة الدليا.

 يلثا: أبن تدلوق  ىل  ارسة الف ائل ائفي ية ريفبوا منا يف ائحول لل  سعادة ائلكول األبدهة. 
ا آمال  يف ةلبها. لولك تد يف  ثرتاز وه ل هفو   أن ا لفان ميال بيبيعت   ىل الفعادةز وتو مدفوع بفيرت   ىل

ائحول لليها مهما كلفة األمر لل فر هبا من مرقة ولنااز وةول الوقمز وبعد مفافةز وأسهار وأسفار. وئا كالم الدليا 
لدفالاز أمال منها بنعيمها وخداهتاز وملواهتا وجاتها كرقئهاز فإن ةبيعت  ال عيفة تندفهل حنوتا ا   ت  الد تبدو أمام ليني 

هل بفبيتها. وتنا هبدأ الحراع يف قلب ا لفان مابيف ةلب  لفعادة الفماا وةلب سعادة األر،. فتتن ل  ل فر هبا والتمت
الفماا ت   وان سعادة  الفعادتيفز  بيف  ما  شتان  أل   ا ران  لل  عوا  فرته   لملهاز  وتعمل  ائيدان  الرجاا  ىل  ف يلة 
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تية ال ائلةز وأن هللا وادا تو الوا ركن  أن هربهل لفوسنا هةز وأن سعادة األر، ت  ائقدة الوقالح ي ة الدائمة األبد 
ا ل   الرئ  أهها  ألك   ( أيففيينوس:  القدهس  النحرالية  فالسفة  ذلك  مام  قال يف  ما  أ دق  وما  قلوبنا.  يفليل  وهروا 

لم تبق  ال الدليا فإهنا مهما كثرل ومهما كمخلقم قلوبنا ألجلكز لولك ت  تبق  اائرة  ىل أن تر ح بك(. أما خد 
ققحةز وال ركنها أن تربهل هنم قلوبنا. ولوهتا   وجة أبغ بر  من ائرارةز وت   ن دامم هوما فال تدوم كل هوم. من تو 

يف ذلك   ا لفان الوا هفتييهل أن هقول أل  سعد يف توا الدلياز وأل  شبهل اقا من لعيمها. وما أوقهل يف النفس ما كتبت 
ل) أا لعيم يف الدليا هفتمر خالحا من ائ نز أو أا بد هثبم لل  األر، من يف  القدهس هوانا الدمرق   ذ هقو 

 ول.  يهل ما فوقها أوت  من ظلز  يع  اخدع من منام. وما ت  أال ئ ة واادة اىت تحبح توا ائوجودال يف قب ة 
 1ائول(.

 
 وقد قال الرالر: 

  نقصالالالالالالالالالالالالالالالالان  لكالالالالالالالالالالالالالالالل شالالالالالالالالالالالالالالالاليء إ ا مالالالالالالالالالالالالالالالا م
 

 فالالالالالالالالالالال يعالالالالالالالالالالر بطيالالالالالالالالالالالب العالالالالالالالالالالي  إنسالالالالالالالالالالالان
 

 هالالالالالالالالالالالالالالي األمالالالالالالالالالالالالالالور كمالالالالالالالالالالالالالالا شالالالالالالالالالالالالالالاهد ا دول
 

 مالالالالالالالالالالالالالن سالالالالالالالالالالالالاله  مالالالالالالالالالالالالالن سالالالالالالالالالالالالالاءته أ مالالالالالالالالالالالالالان
 

 وهالالالالالالالالالالذه الالالالالالالالالالالالدنيا التبقالالالالالالالالالالى  علالالالالالالالالالالالى أحالالالالالالالالالالالد
 

 وال يالالالالالالالالالالالدوم علالالالالالالالالالالالى حالالالالالالالالالالالال هلالالالالالالالالالالالا شالالالالالالالالالالالأن
 

فالرجاا ائفي   ه درا ا لفان األرعيال وهحبو  ىل الفماوقلز وهتوق  ىل ا  اد  لرئ  ىل األبدز وبولك 
 ف يلة والنعمة وهتقدس. هتقدم يف ال 

ال الف يلة  الرئ لك  أن  ائوا ل  ىل  االبتهال  ائارة ولل   الحالة  أه ا لفوسنا ألهنا  ملنا لل   رجاا تقدس 
رن نا النعم الد تو لنا  ىل ملكوت  والتمتهل ب . فيفارع الرئ معولتناز وهفيض لعم  لل  قلوبناز فتنتع  أفمدتنا وتتقدس 

 لفوسنا.
 

 راام هللا ومعوقت  يف كل  ف ة من  ف ات : ل الكتائ ائقدس هدلوق  ىل لرجاا قوتوا ما جع
) أل روا  ىل األجيال القدرة وأتملوا تل توكل  ىل الرئ فر از أو هثبم ،افت  فرولز أو دلاا فهمهل. فإن الرئ راوب 

 .1رايم هففر اخلياق و لا يف هوم ال يم(
ائم أقول لكم أن كل ما تفهلون األئ   ع داليا البررهة  عاا  ىل الرجاا: )وا ويل هفيض بكالم الرئ اليفو 

. وأه ا: ) أا  لفان منكم هفهل  أبن  خب ا  فيعيي  الراز أو  ذا سهل  هكة هعيي  ايةز فإذا كنتم ألتم  2 ه  هعييكم(
 .3 الفماوال رنح الحائال ئن هفهل (أألشرار تعرفون أن متن وا العياق الحائة ألبنائكم فكم  ئرا أبوكم الوا يف 

 
 . من صلوات الجناز  1
 .12و11 :2سيراخ   1
 .28 :16يوحنا  2
 .11-9 :7متى   3
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وبفائم قدرت  هفرا تعاىل أرا سرورز وهبعث  لل   فاعة ألوارا وتبات  للينا بال   اأن رجااق    وبتحدهم مواليد 
افائ. أليس أل  تكوا لمل مهل األلم  يف أرياز ومهل الملص العررةز ومهل قدفة الدمز ومهل رئيس اجملمهلز ومهل قائد 

 ز ويفدتم ويفدتم. ة ئم
فوسنا ألل  يملنا لل  مباشرة ألمال كثدة يف سبيل ائحول لل  سعادة ائلكول. الن الرجاا هقدس أه ا ل

ائحالب  ولقت م  ائياةز  مدن  الفبيل  توا  الحادقة يف  ااهود  لبول  جتعلنا  األبدهة  مدن  ب   التمتهل  ويف  ريفبتنا يف هللا 
  ران ل م النعيم الوا ولدق الرئ ب ز ومقدارا لفعادة اخلالدة. أللنا أذا ما لرفنا  الردهدةز ةمعا يف الو ول  ىل توا ا

الفماوال رجال  جرا   هرب  ملكول  الرئ:)  فال  ودوام ز ال لرتدد يف بول كل يفال ورخيا يف سبيل ائحول للي . 
ا ال هكون ائفي   يف ةلب اءخرة . وتكو 4هيلب أليل افنةز فوجد لالاة كثدة الثمن فم   و ع كل مال  واشرتاتا(

جرأة  قداما وجهودا من أولمك الوهن يف سبيل خدال أرعية وسعادة ومهية دمنية ال ههابون ائحالبز وال ههربون   أقل
أو للم أو لرم أو   ة.) وكل من  أو جاا أو وظيفة  أمام ائرقال واألخيار واالسهارز واألسفارز سعيا وراا مال 

 .1 هفىنز وأما حنن فإكليال ال هفىن(لن كل ش ا. أما أولمك فينالوا  كليال  تاتد رفك لفف 
كيف رارسون ائفي يون ف يلة الرجاا_ ألنا لثبم قلوبنا يف الرجاا ولقوا لفوسنا في  بتهئنا قواليد الرئز وقا  

معنا فمن لليناز الوا هرفم لل  أبن  كتب  الرسل واء ا القدهفون لن . فما أبدع ما قال  بولس الرسول: )  ذا كان هللا  
ههبنا أه ا مع  يف كل ش . من هركو ،تارا هللا ز هللا تو ائملر. فمن هق   لليناز   بل أسلم  لن  يعنا كيف ال 
ائفيح تو الوا مال بل قام أه ا وتو لن ريف هللا وتو هرفهل أه ا فينا. فمن هفحلنا لن حمبة ائفيحز أشدة أم عيم 

 .2لرا أم خير اعيهاد أم سيف(  أم جوع أم 
ما قال  الرئ يف ليلة مبارات  توا الدليا:) ال ت يرئ قلوبكمز ألتم تامنون    فتمنوا يب   ل   ىل الرجاا وما اد

أه ا.  ن يف بيم أيب منادل كثدة و ال ألقم لكم فإين منيلم أللد لكم مكان آيت وآخوكم لتكولوا ألتم اي  أكون 
 ... فكل ما تفهلون األئ  ه  فهق أفعل  ليتملد األئ يف هلوين أءئ لتكولوا ألتم اي  أكون أق أق... فكل ما تف

االبن.. كما أاب  األئ كولك أق أاببتكم ... هيتكم أابائ  ألين أللمتكم بكل ما هعم من أيب... ائم ائم أقول 
 . 3لكم  ن كل ما تفهلون األئ  ه  هعييكموا(

دة ائلكول بدولنا وبدون جهودق ولملنا: ) فإق حنن لاملون  هرهد أن  لحنا وأن هو لنا  ىل سعا ال أن هللا ال 
. ال رهب يف أن هللا تو أ ل كل خدز وأل  تو ائفيض لكل لعمةز و لنا بدول  ال لقدر أن لعمل شيما. ولكن ال 4مهل هللا

 لرسول: تنا و دق جهودق. ويف توا قال بولس ابد لنا من مراركت  يف لمل خال نا ق ض  رادتنا ومتام اره 
) لك  بنعمة هللا  رل لل  ما أق للي . ولعمت  الد يف مل تكن  ةلة بل تعبم أكثر من  يعهم. ولكن ال أن 

 .5بل لعمة هللا مع (

 
 .47-45: 13متى   4
 .25 : 9كور  1  1
 .35-31 :8رومية   2
 .23 :15و9 :15،13 و3-14 :1 يوحنا  3
 .9 :3كورنيش  1  4
 .10 :15كورنيش  1  5
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فنا كردام وأه ا)رقا أق معاولون لفهلكم أن ال هكون قبولكم لعمة هللا يف الباةل ... بل ل هر يف كل ش  ألف
 . 6 اهم وال رورال وائرقال(هللا يف الحمل الكثد وائ

 .7وكتب أه ا  ىل تلميوة تيمو وس:)أاتمل ائرقال كلندا  احل للمفيح هفوع(
     

يبتيف           والترابكم  دلوتكم  جتعلوا  أن  اجتهدوا  ألارن  األخوة  أهها  وهقول:)  بوعوح  م  هعلم  بيرس  والقدهس 
 . 1ائة( أللمال الح 

ئياة الرواية رارسون ف يلة الرجاا أوال حبورتم من اليمهل برهة هللا ومن اليهس أه ا من ألجل ذلك فإن ائبتدئيف من ا
 رهت  تعاىل. 

فاليمهل برهة هللا يمل بعض الناس لل  االتكال لل  مراام هللا اتكاال أثيما. فإهنم ههملون افظ الو اقز وهوتبون 
 رايم يففورز فيحفح لنهم وال ههلكهم. أو أهنم هتكلون لل  قوهتم  نفون واجبال العبادةز وهقولون أن هللا وراا الدلياز وه

وتقواتم فيتعرعون للمراةرز وال هكرتثون هلاز وهنفون أن من تعر، للرير وقهل في ز أليس توا كالم الرئ: ) أسهروا  
 .3لملوا خلال كم خبوب ورلدة(ز والرسول بولس هو   أه ا: أ 2و لوا لمال تدخلوا يف جتربة(

هس من رهة أ  فهو مر، يف النفوس ائوسوسة والقلوئ ال عيفة الد أما لكثرة سقوةها من اخلياقز أو ألجل أما الي
تفمعهاز  الد  ال يقة  ا رشادال  بفبب  أو  وتملهرتاز  افتقادتا  ألجل  البارا  من  بفماح  أو  جتارهباز  واستمرار  شدة 

وتق وتتبلبل  ترم ت يرئ  من  ومنهال  خال ها.  من  رجااتا  يف   يهل  وتنفمس  ألتوائهاز  وتفتفلم  سالاهاز  اينمو 
معا يها ظنا منها أهنا تفكم بولك  ول عمدتا الوا هعوهبا. فاليهس تو أخير جتربة هها نا الرييان هبا ليهدم 

 هس بولس وكتب ائعلميف الرواييفز فه  أساس ائياة الرواية يف لفوسنا. فعلينا أن ليالهل األقجيل ائقدسة ورسائل القد 
. فبعد أن هكون ائبتدئون يف 4تنع  فينا روح التقون والنراط والرجاا: ) كولوا ألتم أه ا متفعيف(ز هقول القدهس بولس

د ائياة الرواية قد أخووا اورتم من توا النقائضز و رروا من شرتاز فلك  هقووا فيهم ف يلة الرجاا وهتقدسوا هباز ال ب
تهمل والحالة لل  ال تد  لدليا وكبح  ااهم لن الفع  وراا خداهتا ولعيمهاز لك  هلم من أن ررلوا ذواهتم بواسية ال

تحبوا قلوهبم  ىل الفعادة الفماوهة واخلدال األبدهة : ) ذن  ن كنتم قد قمتم مهل ائفيح جالس لن ريف هللا. أفينوا ئا تو 
 . 5فرق ال ئا تو لل  األر،(

هنم رارسون ليس أفعال الرجاا ف فب بل تكون هلم    ثقة بنوهة هفووهنا يف قلوهبم  أما ائعتقدون يف ائياة الرواية فإ
هتهملهم لل  موالظ ومواليد وأفعال الفيد ائفيح. فيون أن هفوع أتمل ومال لل  خربة لك  هفتدهنا وهنال لنا من أبي  

ا ودم  قو  وتناا لنفوسنا وقلوبناز وأل  تو ائ ائلكول أمامناز وأل  تر  لنا جفد الفماوا يففران خياققز وهفتح أبو 
لنتحر لل  ألداا خال ناز وأن حمبت  الد أابنا هبا ال اد  رأسنا ورئيفنا وأخوق و دهقناز وألنا بنعمت  الد ولدق هبا 

ل ال ا هنبف . ولكن الروح لفف  هرفهل  أبقهلا.) وكولك الروح أه ا هع د ععفنا. فإق ال لعلم ماذا هحل  لحل  كم 
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هكولوا   أن  ف دد  سبم  فعرفهم  سبم  الوهن  فإن  للرد...  هعاوهنم  ش   يبون هللا كل  الوهن  أن  لعلم  وحنن  تو ف... 
بكرا ما بيف أخوة كثدهن(  ولعم  و قيم مواليدا 1مراهبيف لحورة يفبن  اىت هكون  لرجو معولة هللا  فإلنا  . ألجل ذلك 

عاكفالز ويرل يف وجهنا دوابهل الردائد. أللنا لعلم أن هللا تو معناز نوهة وقلب ميممن مهما اشتدل وةهة ائبعاةفة ب
هرث  ل عفناز وهرد  درقز وهحر  لتحارق لل  الردائدز أللنا لعلم أن هللا تو معناز هرث  ل عفناز وهرد  درقز وهفر  

  الثقة    أقون من كالم الرئ كنودق وأجورق. فهل من  ل  لنا لل    لتحارق لل  شدائدقز ويفظ لنا يف الفماوال
 . 2يف ا ويل:) أا  لفان منكم هفهل  أبن  خب ا فيعيي  الرا( 

أال ما  هنالنا منها  فال ركن أن  لتهلكنا  تثور األر، كلها للينا  لرتبال : ) اينما  بول كان هقول  والقدهس منحور دا 
را الم هبم محيبة هقول أه ا: أن كل ما هفعل  هللاز للي  اتكاال(. وكان  ذا ما أ اهبم ع  هفمح ب  هللا الوا وععنا 

هفعل  ألجل اخلد خدق األكملز لولك تب أن ل هل في  ثقتنا كلها موقنيف أبن توا ائحيبة ستكون خلدق ألن هللا تو 
 . 3الوا هح هبا(

م النلاح والتوفيم و قبال الدليا لليها   استمرار التحامهم    اىت يف أقوتوا الثقة البنوهة     مل النفوس التقية لل
أبلواع اخلد وائفرال. ألهنا تعلم أن الفرور يفرورز وأل  أشد خيرا لليها من شدائدتا. ألن الرااة واليمهلينة تبع  مرارا  

ل يف توا  قا وااللتداد  لنفس. وما أام ما قالل  الفتور يف العبادةز ولل  لفيان اخلدال األبدهةز ولل  ال تو والكمل 
ائعىن ائنفنيور دولفم:) لندما تبفم الدليا ءمالنا األرعية وريفائنا ال منية هحعب للينا أن لفلم من لناق ائفرال  ذ 

 .4تربعي (أتتينا و ل يف بيتنا وقلبناز هحعب للينا أن لقول أن للفعادة ائرفرفة فوق رؤوسنا:) ألك ال تكفي  وال  
  5ن أفراح توا الدليا يفرورز وأهنا تعيقنا يف  عودق  ىل العل . )  ةل األ ةيل كل ش   ةل( فالنفوس التقية ال تنف  أ 

ما خال لبادة هللا وخدمت . وكتائ االفتداا  ئفيح هقول : ا قامة بدون هفوع ت  ج يم شدهدةز والفكىن مهل هفوع 
 . 6ت  لعيم لوهو(
  ز وال من تفوات ز اىت وال من ذلوب ز ألهنا تكون ل  سبب تواعهل ق  ائقيق  ال ي ن وال هيهس من لقائوائفي   الت

 ولدامة وثقة أل م قراام هللا وانال .
) ماذا ت نون   ذا كان أاد ل  ممة خروبز ف ل وااد منهاز أفال هرت  التفعة والتفعيف يف اابالز ور   يف ةلب 

التفعة والتفعيف الد مل تحل. تكوا ليس من مريمة أيب الوا ئم أقول  لكمز  ل  هفرح ب  أكثر من  ال ال  فإذا وجداز ا
 . 1الوا يف الفماوال أن ههلك أاد من تاالا الحفار(

) اينمو دق  لي  بيرس وقال ل : ق رئ كم مرة  يه  ىل أخ  فهيففر ل ز  ىل سبهل مرال  فقال ل  هفوع: ال أقول لك   
 . 2الز بل  ىل سبعيف مرة سبهل مرال( ىل سبهل مر 
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قول لكم أل  هكون يف الفماا فرح خباة  وااد هتوئ أكثر  ا هكون بتفعة وتفعون  دهقا ال يتاجون  ىل )أ
 . 3التوبة(

ويف توا ائعىن كتب القدهس منحور دا بول هقول لرتبال :)  لكم توكرون يل لقائحكمز فهل  لو ق ترن أاد 
ها وأن لرع  قا ال تفبب  لنا من ا ذاللز كما تحنعون ألتم.  منا الدليا  أما الر ا ائهم فهو أن لعرفمن النقائض يف توا  

من  فال  اب  الحررز  لل   بنينا  قد  اينمو  فنكون  بفببهاز  ثقة     لن داد  هبا  ال  لنتهمل  أمامها  لقف  ال  أن  للينا 
 .4ال وابهل(

ب ائيتة الحائة: ) ق قدهفة مر ز ق لنا لل  الحالة ائارة اليومية يف ةل أخدا  ن رجااق    وثقتنا قراه   م 
والدة هللاز  ل  ألجلنا حنن اخلياة اءن ويف سالة موتنا(. وكم مرة هيلب الكاتن كل هوم من أجل  ومن أجل الرعب 

 لرتيب من الرئ لفهل(. قائال:) هناهة اياتنا مفي ية سالمية بال وجهل وهفد خ از وجوا  افنا لدن ائند ا
بل ت   الياترة فالحالة  ووالدت   ائبيب  ابن   برفالة  سيما  وال  هللاز  لبتهل  ليها  ىل  أن  ركن  وال  النعم.:  بة 

ومالئكت  وقدهفي ز  ال ورن نا يود وحمبة ما ليلب ز ولل  األخا توا النعمة الع يمةز لعمة اخلالص األبدا والتمتهل ب  
 ادت  ودلوت . يف ملكوت  لل  افب  ر 

 
 حوادث اترخيية 

 5لبارطوبيا ا
 

وبحدق  وبرهت   الثقة     لل   الد  ملنا  التار ية  ائواد   أروع  من  هل   الحفد  ةوبيا  وأبن   البار   ن سدة 
 مواليدا. 

ائعادهة من  لكة  سرائيل  االيلز  من  الرئ  هل . كان  بررهعة  ومتفك   وتقواا  لحائ   ةوبيا  لبار  دل    لقد 
من مواةني  هعبدون للول الوتب الد أقامها قربعام وخلفااا هلم منعا لوتاهبم  ىل ئملكة أورشليم. وئا كان الكثدون  

 تيكل سليمانز كان ةوبيا هترلف لنهم وهوتب هعبد هللا يف أورشليم . 
تلهم ورنهل دفنهم لك  وئا سىب ائلك شلمنتسر وملك ابن  سن ارهب مكال . فقام توا ه يهد اليهود وهوهلم وهق

أج الواوش  هع ههم وهااس  كل وااد منهم  أتكل  وأبناا لردت   هوم لل  مواةني   أما ةوبيا فكان هيوب كل  فامهم. 
 وهفالد الفقد من أموال  لل  قدر وسع . فييعم ااياع وهكفو العراة وهدفن ائوت  والقتل  ،اةرا حبيات  يف سبيل  رال .

فقدا بحرا.) و منا  ذن الرئ أن تعر، ل  توا جل تواز امت ن  الرئ ببلون شدهدة. فهوريفم توا كل ز أو أل
التلربة لتكون ئن بعدا قدوة  ملا كههوئ الحدهم. فإل   ذا كان ال هنفك لن تقون هللا منو  فرا وااف ا لو اقاز مل 

 ل  ةول أقم ايات . وكما كان القدهس   هكن هتومر لل  هللا ئا قل  من بلون العم . ولكن  ثبم يف خوب هللا شاكرا 
أهوئ هعدا ائلو  كان ألفباا توا وذووا هفررون من ليرت  قائليف: أهن رجاؤ  الوا من أجل  كنم تبول الحدقال 
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ن ال وتدفن ائوت . في جرتم ةوبيا قائال: ال تتكلموا كوا فإمنا حنن بنو القدهفيفز و لنا لنت ر تلك ائياة الد ههبها هللا للوه
 هحرفون  راهنم لن  أبدا(. 

ال واج من سارة بنم ومل   اليرهمز وسهل ل   أبن  الحفد يف  تعاىل أرسل مالك  فرافم     هللا رجاا ةوبياز فإل  
رلوئيل وألادا  ىل والده  سائا.وأفا، اخلدال للي  ولل  والداز وألاد  لي  بحرا بعد أن بق  ألم  أربهل سنوالز ووتب  

 راا ب  افدت . )و ذا بلغ من تقون هللا يفاهة افنة التقل بفالم(. بعيف ستة اياة من بعد تلك اانةز وأاثنتيف وأر 
  ن الرجاا    ال  يب 

 
 رجاء القديسة تريزاي الطفل اليسوع 

 تقول القديسة تريزاي الطفل اليسوع يف سية حيا ا 
 

أشعر يف دواخل   ين لو هنا تن تم لن اخلييمة ائميتة. ألين لقد ترتفهل لفف   ىل هللا بعاةفة الثقة واابةز ليس أل
تراكمم فوق رأس  أهال ثقال من ألواع اخلياق وائت ز ال أفقد شيما من ثقد    تعاىل ورجائ . بل أقوم وأذتب بقلب 

ال  للملدلية القدهفةز منكفر  ئب وأرمت  بنب هدا هفوع ائرلا. ألين أللم أل  يب االبن الراةر. ولقد هعم ما ق
اخلاة  ائعا   كلهاز مهما وللمرأة  اليقيف أن توا  للم  أللم  أن  اب قليب ألين  أل  ال ركن  مة وللفامرهة. كال   كال 

 تعددلز فإهنا تتالش  كما تتبرر لقية من ائاا يف أتون م يرم... 
أن   ترعر قا أشعر أق فلقد هفت يل لليها) آا ق أم  الرئيفة لو أن النفوس ال عيفة الناقحةز كما ت  لفف ز  

الو ول  ىل قمة جبل ائب ا هل ز لعلمها أن هفوع ال هيلب  تفتفلم للقنوطز وال ركن أن ختاب أل  هعفر لليها 
  1ألماال فائقةز ل بد االتكال للي  والركر ءالئ (.

 
 
 

 
 .11سيرة حياتها فصل   1
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 الفصل الثالث 
 يف فضيلة احملبة 

 
وهقول  ىل ذلك بولس الرسول:)   قاماز وأشرفهن لاةفةز وألوهبن يفبية.ت  أه  الف ائل كلهاز وأل مهن م

وألن )ائب تو أقون   3وذلك ألن هللا حمبة(ز  2الوا هثبم اءن تو ا ران والرجاا واابةز توا الثالثة وأل مهن اابة(.
 4من ائول(.

  يل  فاا وكماالت .  فاابة ت  ف يلة  هلية جتعلنا حنب هللا فوق كل ش  حمبا ل  تعاىل ألجل
فاع النفس حنو ما تراا خدا هلا ومالئما ألمياهلا. فهو أساس اياة ا لفان يف توا الدلياز كما أل  ائب تو االلد 

 حمور الفبية ا هلية.
وائب يف ا لفانز ألواع منولة.فهو اف   ذا وجد ا لفان تون لفف  حنو الر . مادا حمفوس من يفد أن هكون ل  

لراا كل هوم يف الدليا من اب ا لفان لإللفان جملرد الن ر  لي ز أو هاع رل ة ا اهلون لمل  رادة أو رع . وتوا ما  يف تو 
  وت ز من يفد أن هكون العقل أو ا رادة شهن يف ميل  أو ريفبت .

وا هرن ويكم حبفن وهكون ائب لقلياا أدبياا  ذا ما كان االلدفاع حنو اخلد ائريفوئ في  ماسفاا لل  العقل ال
فت م أن لريفب في  ومنيل  لي . وال ش ا يول دون أن هكون ائب افّياا ولقلياا معااز وذلك  ذا توا الر ا الوا ه

 اقرتن ائيل اليبيع  الفيرا  ئنيم العقل . 
شهن ائفي     وهكون ائب رواياا هاوّقا فائم اليبيعة لندما هكون ا ران ائفي   مفّبباا  لي . تكوا هكون

رب   ران أل  كل  الكمالز وأل  أابنا ويبنا لل  الدوامز وأل  ألياق ابن  الوايد لك   لحناز الوا يب هللا ألل  هع
ائفي    ائب  تو  ا هلية  والكّيف  لنعمة  ا رانز  لن  الناش   ائب  فهوا  تعاىل   ل   اّباا  قرهبنا  ق بة  أو اق  وأل  

 ماوهة يف ائياة األبدهة. بيعةز وتو الوا كاتبم ل  األجور الفالفماوا الفائم الي
فموعوع ائب ائفي   تو هللا أوالاز وتو القرهب أه اا ألجل هللا وحمبةا هللا. فن ب  تعاىل ألجل كماالت  الد ال 

الفائقة لناز وليف  لليناز وجودا معنا. وحنب القرهب أه اا أل جل  فات  وماتالت   اد هلا  ومن توا الكماالل حمبت  
وال ألجل قرابت  لنا أو محل ت  معناز وال ألجل ما ود في  من منفعة ذاتية أو من  قيم منافهل بررهة   وأموال  وحماسن ز 

دمنيةز بل ألجل أل   نيعة هللا وخليقت ز وابن العل   لتب ز وأخو ائفيح هفوع  لفدااز وتيكل الروح القدس  لنعمة. 
 بٌّ لقلّ ز بّرٌد لن ائادة وائس وائنفعة والعاةفة. تو اقاا ابٌّ هاوّاز ابٌّ رواّ ز ا فائب ائفي    

 وسنتكلم لن كل من اابة حنو هللا ومن اابة حنو القرهب يف الب ثيف التالييف. 
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 البحث األول 
 يف حمبة للا 

ن حنب  فوق كل ش از وأن لف ل  لل    ن ائوعوع اابة ائفي ية تو هللاز وتو الوا تب للينا أ  بياهنا:  .1
 كل ش از وأن ال لريفب يف ش ا سواا  الّ إبذل  وألجل . 

ولكن ئاذا تب للينا أن حنب هللا فوق كل ش ا  ما تو الفبب ائنيق  ائقيم لولك  تل ق ترن ألل  تو 
للي ز أو تل كان يمٌّ لنا أن لفّ ل ذاتنا    أمرق ق بت   أل  لو مل أيمرق هباز تل كان هفو  لنا حنب شيماا سواا أكثر من   

أن حنّب خداا أو لوة أو خليقة مهما كالم سامية أكثر من    ن الفبب األكمل الوا يملنا لل  حمبة هللاز وهل منا بولك 
  ل امااز تو كمال هللا و ال هللا وهباا هللا. 

 
النفس ا للائ. كمال  وهثد  العقل  هف ر  الكمال يف كل ش ا  العقلز وكمال ن  اافدز وكمال   ز وكمال 

: كامل يف  ال ز كامل يف 1األدئ. فلما كان هللا تو الكامل األكملز "هكولوا كامليف كما أن أ كم الفماوا تو كامل"
وليفم  فالا  هعادل  ال ز  فتتعرقة. ألن ال  ال  القلوئ  هفتهوا  أن  ل  من  بد  قدرت ز كامل يف انال ز كان ال 

 الّ ظالا عميالا لحفات  وكماالت . لولك وجب أن هكون تو ائوعوع األول  ما لراا ولفمهل ب  يف توا الدليا  وكمااللا كلّ  
 ابتنا ولتف يلنا  قا لل  كل ما سواا. 

. أل  أاببز أهها ا لفانز ربك و هلك 1ألجل توا قال هللا: "أابب الرئ  هلك بكل قلبك وكل لففك وكل قدرتك"
 يف اياتك ويف كل ميلب من ميالبك.ة واافدهةز وال تريفب خبليقة سواا  بكل قوا  العقلي

ما  بعووبت ز ويفالباا  الوا لرعر أاياقا  العاةف  ائف   الوا هيلب منا حنو هللا ليس تو ائب  أن ائب   الّ 
قيق  تو ائب ائنيق ز هنكرق وههلر قلوبناز وهرتكنا يف   راا قاالة ال لدن هنعرهاز وال لاةفة  ّليها.  منا ائب ائ

ز ائب الحادر لن العقل وا رادةز ائب ائاسس لل  ا ران ائفي  ز ائب الوا يملنا لل  خدمة هللا ائب العمل 
وافظ و اقا مهما تقّلبم للينا ظروب ال مان وائكانز ومهما التابنا من لووبة أو هبوسةز ومهما أ ابنا من واح أو  

  خفاق. 
: " ن حمبتنا   تب أن تفمو فينا لل  حمبة كل ما تو سواا. س فرلفيس الفايل توا التعليم بقول وهررح القده

وتب أن تّكيف أميالنا.  ن هللا هرهد منا أن هفوق ابنا ل  كل اب فينا لفواا. وأن هكون توا ائب ،لحاا ليوفااز وأن 
اق. وأن هكون سامياا هكون توا ائب لاّماا فيرمل كل قو   أيخو قلامهل قلبناز وأن رتلك للينا مرالر لففنا. تب أن 

فيمة لقلناز وأن هكون كامل الثبال فيل منا للقيام ب  أن لبول كل ما فينا من جهود وقون".    تم القدهس هبوا الحالة 
 اّل ألجلك.  راديت   البدهعة: "أق لك ق  هل . وتب للّ  أن ال أكون  ال لك واد . لفف  ت  لك وهل مها أن ال  يا 

هق   أن ال  ب شيماا وأن ال تريفب يف ش ا  الّ ألجلك. أن ايب لنفف  تو ملك لك وهل م أن ال   ت  لك والواجب
هحبوا  ال   ليك. لعم  ل  لََفض لل   أن أابك أللك ألم سبب وجودا ومنك خرجم. واجب للّ  أن أابك أللك 
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أتيم. واجب لل ل   اّل بك. ّ  أن أابك أكثر من ايب لكياينز أل ألم يفاهد وراادز ومنك  ن كياين لففخ ال قوام 
 .  2واجب للّ  أن أابك أكثر من ايب لوايت ألن كل ما يف  تو ملك لكز وألن ايايت ت  منك"

لفهم كماالت    فموعوع اابة  ذاا تو هللاز هللا فوق كل ش از وكل ش ا ال هللا. ولكن ئا كان لقلنا ععيفاا 
واسنا اافدهة تفالب قواق العقلية فيعفر للينا مراراا أن لتووق االوة بدائ ع ز فإن  ىلز وقلبنا فاتراا لرفف يمال ز واتعا

َلَ رق  ىل انال  حنوقز وأتَّملنا إبافاسنا  لينا هفّوا اّبنا ل  وهاثّبم تعلقنا ب . فن ب  ال  افال   ورهت  وتعيف  وتنادل . 
تب أن ال تكون البال  األكمل لنا لل  ابنا ل  وتف يلنا  قا لل  ما   فال ا هلية الد ود فيها منفعتنا  اّل أن توا الح

سواا. بل للينا أن منة لقلنا من كماالت ز وقلبنا من بدههل  فات  لك  ال لنعم  ال ب ز ول درا كل ما سواا ألجل . وليس 
هتم يف سبيل ائفكن والفقد والبائس  دون أبمواهلم أو أبتعاهبم أو أبوقايف توا ش ا من الفرابة. أَليس أل  ههون من تو 

 واليتيمز ولو مل هنلنا حنن من تاالا شيماا ئنفعتنا ومحل تنا  
لعمز وال: فإذا كان شكرق  -ولكن تل هكون الركر لل  ا افان ق ترن حمبة كاملة خالحة من تة لن الفاهة   

مثرة الفرح يود هللا وانال  ورهت  وقدرت  فالركر هكون حمبتنا ققحة. أما  ذا كان الركر   قشماا لن فرانا   افان تكون
 اّقاا حمبة كاملة. 

الكبدة  القلوئ  يف  تنبم  الّ  وال  لاةفة شرهفة ساميةز  الكاملة ألهنا  اابة  الركر  مل لادة لل    ن لاةفة 
قدهفيف ال هفتهون هوّكرولنا لولك لرن الكتائ ائقدس واء ا الائاسفة لل  التواعهل ولل  العاةفة الحادقة ائرلحة.  

بعض  بلفم  ولقد  الع م.  وااّواد  األكمل  اافن  توا  واابة حنو  الركر  لاةفة  فينا  لياوكوا  و افاقت  حنوق  قراام هللا 
البررهة وحنوتاز وبك الدائم إبافاقل هللا حنو  بتهملها  التقية ذروة كمال اابة  الرئ هفوع يف سبيلنا النفوس  ل ما فعل  

 فدا و ليب  وقر ل  وسائر األسرار الد رهها ال تقدهفنا وتررهفنا و سعادق. بتل
 يف موعوع تعلم النفس  لرئ هفوع: 1وما أبدع ما جاا يف كتائ االقتداا  ئفيح

 ائقيقية. تب  ق هفوع " ق لفف  اسرتي  دائماا يف الرئ فوق كل ش ا ويف كل ش ا ألل  تو رااة القدهفيف
يف الفاهة أن أسرتهح فيك فوق كل خليقة: فوق كل لاةفة و الز فوق كل بد وكرامةز فوق كل فرح وهبلةز اابوئ  

ائواتب  است قاق وبفيةز فوق كل  فوق كل  يم ومدهحز فوق كل لووبة وسوانز فوق كل رجاا ومولدز فوق كل 
ن أن هدرك  العقل وهرعر ب . أخداا فوق ائالئكة وتفي هاز فوق كل سرور وهتل ل رك والعياق الد تفتييهل ألم أن متن ها

 ورؤساا ائالئكةز وفوق  يهل جنود الفماا. فوق كل ما هرن وما ال هرن. وفوق كل ما ليس تو  ق  ق  هل ". 
ر. ألم واد  "أللك ق ريب و هل  ألم واد  الحاحل فوق كل ش ا. ألم واد  العل . ألم واد  القده

و  سوا   من  لن كل  ألم الف   وائب.  اامال  ذو  واد   ألم  والفلوان.  العووبة  الكل   واد   ألم  ااّواد.  الواسهل 
واد  ائتعايل يف الررب وائتفام  يف الع ة وااالل. وفيك بموع اخلدال وكماهلاز وتوا ما كان منو األدل وسكون  ىل 

 األبد". 
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لف ائل كلها وأكثرتا لمالا يف تقدهس لفوسنا. فبها  ن ف يلة اابة ت  أ ل ا  نفوسنا: فضيلة احملبة    قدس كيف ت  2
الكمال ائفي   كل ز أللنا هبا منارس أفعال الف ائل كلها. توا ما أوع   الرئ يف جواب  ألاد للماا الناموس ئا قام 

ل فقال  األبدهة   ائياة  ألمل أَلر   ماذا  معلم  "ق  قائالا:  ل   تقرأ بر ا  الناموس وكيف  ماذا كتب يف  وقال:    :  فهجائ 
أابب الرئ  هلك بكل قلبك وكل لففك وكل قدرتك وكل ذتنك وقرهبك كنففك. فقال ل   لحوائ أجبم  المل 

. ولقد جاا يف  ويل مىّت أه اا أن الناموس كل ز أل  الو اق كلها لقوم يف حمبة هللا وحمبة القرهب: "ففهل  2توا فت يا"
معلم ما أل م الو اق يف الناموس. قال ل  هفوع: أابب الرئ  هلك بكل قلبك   اد من للماا الناموس بر ا ل : ق وا

وكل لففك وكل ذتنك. توا ت  الو ية الع م  واألوىل. والثالية الد تربهها: أابب قرهبك كنففك. هباتيف الو يتيف 
 . 1هتعلم الناموس كل  واأللبياا"

لناموس. ألن توا الو اق: ال ت ن  ال تقتل ال تفرق ال قول: "فإن من أاب القرهب فقد أمت اوالقدهس بولس ه 
ترهد  ل ور ال ترت  ز وما كان من الو اق يفد ذلكز  منا ت  مت منة يف توا الكلمة أن أابب قرهبك كنففك.  ن 

 .2اابة ال تحنهل شرّاا  لقرهب فاابة  ذاا ت  الناموس بتمام "
سول اابةز لن ةبيعة ومفاليل توا الف يلة ا هلية الفامية: "أهها بدع ما كتب القدهس هوانا ائبيبز ر وما أ

األاباا لن ب بع نا بع اا فإن اابة من هللا. فكل من يب فهو مولود من هللا ولارب ب . ومن ال يب فإل  ال هعرب 
يا ب . و منا ائبة يف توا ألنا مل لكن حنن  أرسل ابن  الوايد  ىل العامل لن هللا ألن هللا حمبة. هبوا تتبيف حمبة هللا لنا أن هللا 

أاببنا هللا بل تو أابنا فهرسل أبن  كفارة لن خياقق. أهها األاباا  ن كان هللا قد أاّبنا تكوا فعلينا حنن أه اا أن حنب 
 ن قال أاد  ين ب هللا حنن  ذ قد أابنا تو أوالا.  .   هوعح الرسول معىن كالم  أبجل  بيان فيقول: "فلن 3بع نا بع اا"

.   4أاب هللا وتو مبفض ألخي  فهو كاذئز ألن كم ال يب أخاا الوا هراا كيف هفتييهل أن يب هللا الوا ال هراا"
و  حنفظ  أن  هللا  حمبة  ت   توا  ألن  بو اقا  ولامليف  حمبيف    لكون  أبن  أبناا هللا  أّق حنب  لعلم  "فهوا   اقا. أه اا: 

 .6 اا: "هللا حمبة. فمن ثبم يف اابة فقد ثبم يف هللا وهللا في ". وأه5وو اقا ليفم بثقيلة"
فكالم الرسول هوانا هدور كل  اول كالم الفيد ائفيح الوا هعلم أن حمبة هللا تتم يف افظ الو اق ويف حمبة 

 يام الف ائل كلها أه اا. القرهب. وهبوا هقوم الناموس كل ز كما هقول رئ اجملدز وهبوا ق
    ما الف ائل كلها وخال تها. فه  األوىل واأله  واألفعل يف تقدهس لفوسنا. فاابة ت

وليس الكتائ وادا هعلمنا ذلكز بل ائنيم العقل  أه اا. أليس أل  ال ش ا أف ل من ائب  أليس  ن هللا 
بيف والقلوئ  العقول  هوّاد  أن  ائب  ومن شهن  تو حمبة   واادةز   لفف   أفكارتم  فتحبح  واادةز   ائت اربيف.  وريفباهتم 

لوراا  وأاكام   و رادت   رادتناز  فكرقز  فكرا  فيحبح  ب   لت د  أه اا  جتعلنا  فم بتنا    واادة.  و راداهتم  واادةز  ول لاهتم 
ز لتكن مريمتك. فاابة ت  لنفوسناز و ويل  وتعاليم كنيفت  دستوراا ئياتنا وهبلة لقلوبنا وقوةا أَللمالنا: ليهل  ملكوتك

 ة الف ائل كلها ألل  ليس من ف يلة جتعل ا ادق    كامالا ل دتا.  ذن ملك
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ولعيد القول يلية أن توا اابة ليفم ت  اابة العاةفية ائفيةز تلك الد   ر وتفيب وال قرار هلا يف قلوبنا. 
  مل  وشلالة. بل ت  اابة القائمة حبفظ الو اق أبمالة وثبال و 

ائق  القرهب  حمبة  ل عف ز وما  ومفالدتنا  ل ز  وخدمتنا  للقرهبز  حمبتنا  ألن  الح ي ة  .  حمبتنا  مثرة  سون  ة 
واارتامنا لررح  ولعائلت  وئال ز ال هكون ال  فات  أو ماتالت  أو ألجل لالقت  بناز أو ئا ود في  من منفع  لنا  بل 

ت ل   وحمبت   ذلك ألجل هللا  حمهكون  تكون  وتكوا  أبوامرا.  ولمالا  فتعلو  عاىل  حمبتنا  .  م اتر  من  م هراا  للقرهب  بتنا 
 وتفمو لل  سائر الف ائل وتعمل أكثر منها لل  تقدهس لفوسنا. 

وتوا ما هل بولس الرسول لل  كتاب  ذلك الفحل الرائم يف رسالت   ىل أتل كورلثسز وكل  فلففة وكل  شعر 
 هقول: فيا، ولاةفة رائعةز  ذ  

وائالئكة ومل تكن يف  اابةز فإمنا أق حناس هيّن أو ع  هرّن. ولو كالم أللم  يهل "لو كنم أليم  لفنة الناس  
األسرار والعلم كل ز ولو كان يل ا ران كل  اىت القل اابالز ومل تكن يّف اابةز فلفم بر ا. ولو بولم  يهل أموايل 

ألا  وأسلمم جفدا  ائفاكيف  ال ةعام  فال  اابةز  يّف  تكن  ومل  اابة ال  فد وال ارقز  وترفم.  تتهىن  اابة  شيماا.  تفهل 
تتبات  وال تنتفخ وال أتيت قبااةا وال تلتمس ما تو هلا وال  تّد وال ت ن الفوا وال تفرح  ل لمز بل تفرح  ئم و تمل  

 . 1ال تفقل أبداا"كل ش ا وتحدق كل ش ا وترجو كل ش ا وتحمل لل  كل ش ا. اابة 
 بة من لتائ  رائعة هفالدق كثداا لل  دقدة النعمة والقداسة يف لفوسنا. وأن ما لف يلة ائ

التفاتم والتقارئ واالرتباطز حبي  أن الحدهم  فاابة ال توّاد القلوئ فقلز بل جتعل بينها شعوراا متبادالا من 
ياة القدهفيف بع اا منهم كان ةفة أو ميل أو ريفبة. لولك لرن يف ابرعر شعوراا داخلياا قا تول يف قلب  دهق  من لا

تهل العلوم البررهة ولكن هعرب  ىل أاد بعيد أسرار العلوم الرواية وةرهقة  رشاد النفوس  ليها. تكوا كان كاتن قرهة  
هم  ز وتعّلقهم ب  تعاىلز ارس القدهس هوانا مارا فياين  وتكوا كان الكثدون من القدهفيف الرتبان والنفا . ألن حمبت

أفكارتم أبفكارا ولواةفهم بعواةف  قد للمتهم ما ال تفتييهل األساتوا وائدارس أن تفهمهم  قا.  ن التهمل اليوم   وا اد
للم   وبيف  ائفتند  العابد  الرجل  اكمة  بيف  ما  "شتان  واالجتمالية.  الدهنية  الدروس  أه   أرفهل  من  هلو  الحليب  أمام 

وائيالعاالكلدهك الدرس  لل   ائكب  الفقي   من    أف ل  تو  ا هل   الفيض  لدن  من  فوق  من  الحادر  العلم  فإن  ة: 
 .  2ائكتفب يهد العقل البررا" 

  أن اابة  ذ تته ل يف القلب ت الف قوااز و مل  لل  الع ائمز وجتعل  هفتهيف  ئحالب. ألن "ائب تو 
 .1قوا كائول"

فم بتنا   تنر  فينا اىت وحنن لل  األر،   هبع  يف القلب لروة يفبية وارتياح.  ومن شهن ائب أه اا أن 
شعور هبلة داخلية  ادقة ال هروهبا كدر أرع . لرعر بفالم وةمهلينة ال ه اتيها لعيم يف توا الدليا. "ألم جتعل 

 .2القلب ميممناا وختّول  سالماا وفرااا ج هالا"
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وارتياح وسالم وةمهلينةز مدلاة لك  لتفاىن   ةز وما ود في  من قوة ولراط وهبلةوتكوا هكون ا ادق     اب 
 يف خدمت ز ويف تعّلقنا ب . فتكون لتيلة ذلك تقدمنا يف النعمة والقداسة.

 
تب قبل كل ش ا َأاّل هفرئ لن  لنا أل  ال حمبة لل  األر، بال ت  ية. أن اابة   -كيف منارس فضيلة احملبة:   3

ر وابور من يفد أن  اليهم أمل أو وجهل ال توجد  ال يف الفماا. أما لل  األر، ائيممنة ائتنّعمة الد كلها سرو   اءمنة
الريفائب والرهوالز ال رّكنها من أن تكون    هثور فيها من  ائيامهل واهلوااز وما  هنتاهبا من  الفاسدة وما  فإن ةبيعتنا 

 لت  ية وبول الوال ولكران الررحية. هب اق  وما تو أه اا فوق اق ز  ال  وخلدمت ز وال يملها لل  أن تويف القر 
. ومن بعدا قال بيرس الرسول: "و ن كنتم  3لولك قال الرئ: "من أراد أن هتبع  فلكفر بنفف  ويمل  ليب  وهتبع "

لتقتفوا  تتهئون وألتم فاللو خد فحملمت فهوا لعمة لدن هللا. وهلوا دليتم ألن ائفيح أه اا أت مل ألجلنا وأبق  لكم قدوة 
 .  4آيرا"

 ويف معىن ما تقدم قال أه اا بولس الرسول: "والوهن للمفيح  لبوا أجفادتم مهل اءالم والرهوال".  
والرسول هوانا أه اا هقول: "ال  بوا العامل وال ما يف العامل.  ن كان أاد يب العامل فليفم في  حمبة اءئ. ألن  

 ائياةز وليس ذلك من اءئ بل من العامل".  تو شهوة اافد وشهوة العيف وفرر  كل ما يف العامل
 فبعد أن أثبتنا أبن الت  ية تب أن تكون أساس اابة فلنب   اءن يف كيفية  ارسة توا الف يلة ا هلية الفامية. 

 كيف منارس ف يلة اابة حنو هللا   -أوالا 
 بواجب ف يلة حمبة ال :    ن ائبتدئيف  ئياة الرواية هقومون

ألواع اخلياق وما  ليها. فيلدون كل هوم ويف كل آن لواةف الندامة لل  ما فرط منهم من الولوئز  جتناهبم   -1
 مهل القحد الحادق لل  لدم الرجوع  ليها. وتكوا تته ل اابة يف قلوهبم. 

نةز ع الردائد واألا انز  ابرهن لل  اابقبوهلمز بعاةفة الرع  والتفليم ألاكام الرئز ما رت نهم ب  من ألوا  -2
 مفتفلميف ألاكام هللا يف ألواع الردة. 

مت   -3 ريفم  لليهم  تفيض  العل   مراام  هن رون  ىل  اافن  ليهم. ألهنم  قلوهبم حنو هللا  الركر يف  لاةفة   هقاد 
 رتم تكثر حمبتهم.ولقائحهم فتيفح قلوهبم  لركر. وئا كان الركر بوك  لاةفة اابة حنو اافنز فبرك

ائياة الرواية فإهنم فوق األفعال الفابقة رارسون ف يلة اابة لل  ألواع  نولة أه اا. فتكون   أما ائتقدمون يف
 حمبتهم   حمبة ارتياح ويفبيةز حمبة شوق وريفبةز حمبة وفاق وا ادز حمبة  داقة ووفاا. 

ّتهل ب  ا ل  موعوع اب . فالنفس اب من االرتياح والفبية حبحول  ل ن ال اترة األوىل لل ب ائقيق  ت  ما را
الد التادل أن تنحرب  ىل حمبة هللا تتلوذ أبن هكون هللا هللاز وأبن هكون الكماَل كل  ز وائكمة الفامية كّلهاز والقدرة 

الكماالل ا هلية أكثر من فراه الوا ليس بعدا انان. وتفرح هبوا  ا قا تو هلا. وتووئ يف الد ال اّد هلاز وائنان 
الفل فتتفّون لاةفة  وبولك هحبح هللا كهل   هلها وادتا.  الحميم .  الداخل   والتقدهر وا للائ والفرح  والعبادة  ود 

بكماالت ز وتتفىن حبنال  ورهت . ألن يفواا القلب تو التلوذ قا أاب. وتحرا من ألماق وجودتا مهل القدهس فرلفيس 
 

 .24: 16متّى،   3
 .21و  20: 2بطرس،  1  4
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انال  ال اّد ل ز وأن تكون كماالت  ال هناهة هلا. وأين  ن   لعيم  أن هكون هللا هللاز وأن هكون الفايل: "هكفي  وهكف   
 . 1اييم و ن مم  ففيان لندا ألن ابييب الوا ههواا قليب تو ا  ال رول وتو رول وتو دوماا ظافر منحور"

 ّبة  ىل لوا ل هفوع وآال 
ا
توا م  فتووئ ا قا للي . ورقا أّدن  وتوا ائب هحبح أس ا ولولة  ذ تن ر النفس ائ

ائب هبا  ىل أن ترتفم جرااال هفوع لل  جفمها وأل ائها كما احل للقدهس فرلفيس األّسي از والقدهفة كاترهنا 
 الفياليةز والقدهفة ت ه ق االفيليةز والراتبة الكرملية. ر  هفوع ائحلوئ. 

لنفس الد  ب هللا تتوق  ىل ابوئ مقدماا ومع ماا و لداا. فاوال اترة الثالية لل ب ت  الروق  ىل أن هكون ا
أن ترن الدليا أبسرتا متلدا و ب  وتعبدا وتعرتب يودا وانال  ورهت : " رك  الرئ ق  يهل ألمال الرئ. سب ية وارفعي  

  ىل الدتور". 
 " ركوا الرئ ق مالئكة الرئ. سب وا وارفعوا  ىل الدتور". 

 الدتور".   أهتها الفماوال. سب ية وارفعي   ىل " رك  الرئ 
 " ركوا الرئ ق ب  البرر. سب وا وارفعوا  ىل الدتور". 

 " ركوا الرئ ق كهنة الرئ...  ركوا الرئ ق لبيد الرئ...  ركوا الرئ ق أرواح ولفوس الحدهقيف...". 
 . 1" ركوا الرئ أهها القدهفون وائتواععو القلوئ"

ائت ابيف. ال اب هوّفم بيف القلوئ وهوّاد لواةفها فتحبح قلباا الثة لل ب ت  الوفاا واال اد بيف  وال اترة الث
واادااز ولاةفة واادةز وشعوراا وااداا. فالنفس ال   ب هللا جتعل  رادهتا مهل  رادت  تعاىل واادة. فال تريفب  ال فيما 

مر يف الدليا  ال ما كان موافقاا  رادت     ال قا أيمر ب ز وال هييب هلا أهريفب تو تعاىل في ز وال تبف   ال ما هبفي ز وال ترع
 .  3ليس كمريمد بل كمريمتك"   2وأاكام : "لتكن مريمتك كما يف الفماا كولك لل  األر،...

مارسة وتكوا تكون النفس دائمة التنب   لك  ختا هل  رادهتا  رادة هللا لل  الدوام. فتقوم حبفظ و اقاز ال بل ق
 ليها. وتحف   ىل  رشادال النعمةز وتكون ةائعة ألاكام  يف كل ما هواجهها من أمور الدليا   ائرورال ا ويلية الد دلا 

لوع  ويفّم وسرور. وهحبح سيان لندتا  و د رز  و قبال  و خفابز  وسعة وعيمز و  ة ومر،ز وواح  من الو ومرز 
الرئ هبا ةائا جتد يف ذلك  هتم هل  ائياة الد هح  القلبية. "ألن  متام  رادت  ا هلية. تكوا  الداخل  واليمهلينة  الفالم  ا 

 .  4الوهن يبون هللا كل ش ا هعاوهنم للرد"
ارتياانا يف  األمل  لر ح يف  الرئ تعلنا  بوسي : "  اد  رادتنا مهل  رادة  الكبد  الفرلف   هقول اخلييب  ويف ذلك 

و ائفن لنا. وتكوا ليلب ارتياانا ليس يف ن يف ألينناز ألل  تعاىل هعرب ما تالفرور. فما يفن يف ليف الرئ يف
لمل ما هفرقز بل فيما هرهدا الرئ منا. ولتوسل  لي  تعاىل لك  لكون دائماا موعوع سرورا ومرعات ز ولك  هفّدق يف 

 .5ائياة كما هرتاَان ل  حبفب ةرق  وأاكام "

 
1  Amour de Dieu, L, V, ch. III. 
 . 87 – 57: 3دانيال،  1
 .10: 6متّى،  2
 .39: 26متّى،  3
 .28: 8رومية،  4
5 .élévation eser.7evations, XIIIéEl 
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الرابعة لل ب ت  الحداق ائت ابيف وتبة لفوسهم لبع هوال اترة  الحداقة اّقاا ة بيف  م. فم بة هللا جتعل توا 
قائمة بين  تعاىل وبيف النفس ائفرمة ب . فهو رن ها ذات  مهل كنودا وخدات   وت  تتفاىن يف خدمت  ويف بول اياهتا من 

 أجل . 
وما دال سباط ب   سرائيل. واب  تعاىل كان  . هقول الرئ ألَ 1ن هللا أاّبنا منو األدل. " ين أاببتك اّباا أبدّقا" 

برداا. حبي  أل  يبنا ليس أَلجل ز بل أَلجلنا وأَلجل سعادتنا ولعيمناز واب  اب كر  جواد ههب كإل  بال افائ وال 
وأه اا:   .2مي ان. واب  اب ماباد؛. فهو الوا  دأق  ئب  وتو الوا تنادل ودلاق  ىل حمبت : "ق باَ   أَلي  قلبك"

 .  3"لعيم  مهل ب  البرر"
لولك فإن النفس اابة الحادقة يف ابهاز الحدهقة  ز حبب هللا اّباا متوا الاز بل كلل وال ملل وال تومر. وال 
هتائ ال يقالز وال تتوارن أمام ائرقال. بل تلب  يبتة يف ابهاز راعية بفرور بكل ما هفمح تعاىل أن يّل هبا يف 

وحما ّبة قرهبها ألجل . وت  تكثر من أفعال اابة ولواةف اابة و لوال   ينة لل  خدمت  ولبادت  وافظ و اقااياهتاز أم
اابة. وتفوا لقلها بدوام االفتكار ب  تعاىلز وقلها  لروق  لي . و ب  حمبة من تة بردة ليس أَلجل كماالت  و ال  وقدرت   

 ا كما ههبها تو ذات  هلا. وانان قلب . وتكوا هتب  ذاهتا بكماهل
  ما كتبت  القدهفة تره ق الكبدة االفيلية يف توا ائعىن  ذ قالم: " ل  أرن أن الرئ هفوع ريفم ساددا وما أال

وسليال  هفّهل لل   أن ألامل  معاملة الحدهم لحدهق . فهو ليس كهمراا األر، وأسيادتا الوهن تعلون ل متهم يف 
لك فهو ال هعلب ئا هراا من لقائحنا. وتو هعرب أن ةبيعتنا م  ل    ل   ولكن   لفان أه اا. لو الفرفرة وال هور. لع

ائفكينة ال عيفة معّرعة لل  الدوام للفقوط وللريه. وتو هفمح لنا أن أنيت  لي  وأن لقرتئ من  من يفد أن حنتاج  ىل 
 . 4رئيس تررهفال هقّدمنا  لي "

 
 

 
 .3: 31أرميا،  1
 .26: 23أمثال،  2
 .31: 8أمثال،  3
4  er, t. I, p. 343.éréHistoire de Sainte Th 
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 البحث الثاين: 
 يبيف حمبة القر 

 
العيف للي .وخدمت  ومفاحمة سيمات  ويفّض اليرب لن لقائح  الجل هللا وحمبة   .بياهنا: ببة القرهب معناتا1

 وتكوا ترتبل ببة القرهب ق بة هللا فتكون ف يلة اهلية.  هللا.
ب ليف  أما  ذا ليفنا لل  القرهب وخدمناا وع ينا من اوقاتنا اليبيع  الي  ال لفبب آخرز او ةمعاا يف كف    

بعيدة لن أن هكون   شهن يف لملنا تواز فيكون ذلك منا لاةفة الفالية أو أةمالاا دمنية  او مال  أو لفوذاز من يفد 
كان الدافهل خلدمتنا للقرهب وحمبتنا ل  كول   العوامل الفماوهةز ال شهن   فيهاز وال ام هلا يف بركت  تعاىل ومكافهت . أما  ذا  

ا ود فينا من ميل لاةف   لي ز أو من كراتية ةبيعية حنواز فم بتنا فوع ائفيحز من يفد أن لحف   ىل مابناا ّلّل وأخاا لي
 ل  تكون  ذ ذا  حمبة  هلية هاوهة لفت م لليها لعم العل  يف الدليا والنعيم األبدا يف اءخرة.

اااااد أخااااويت تاااااالا الحاااافار فاااايب  وقاااااد أوعااااح ذلااااك ائعلاااام ا هلاااا  بقولاااا : "ائاااام أقااااول لكاااام ألكاااام كلمااااا فعلااااتم أب 
 .1وا"فعلتما

 
: ان ائبتااادئيف يف ائيااااة الرواياااة رارساااون ااباااة األخوهاااة للااا  لاااوليف: لاااوع ساااليب ولاااوع  كيفيالالالالة سارسالالالة احملبالالالالة األخويالالالة  -2

  تايب: فهم هتلنبون أوالا ما هنافيها من الرذائلز ويلياا هقومون قا أتمر ب  الو اق من الف ائل.
فرتاا وما  ليها من الرذائل الد تناقض ليس ف يلة اابة ف فبز بل ف ايلة  ن الدهنولة الباةلة والنميمة واالفيتلنبو  

 العدل أه ا. 
وهقاومون ما هراعرون با  مان البف ااا واافااا اليبيعا  حناو تاوا أو ذا ز فاال هفام ون  رادهتام  ن تحاادق للا    

 .توا اليبيع  وشعورتم البدهه  الداخل   مميله
 ه رم لدان اخلحام واألاقاد.وهرتفعون لن الكالم الوا ترح و 

 وهللمون لفاهنم لن ائ اح الوا كثداا ما هنفا اياة القرهب وهادا  ىل ائنادلال وقيهل الحالل. 
د  وياذرون ا ساَاة  ىل القرهب برهادة ال ور واألخبار ائلفقة الد تكون مراراا سبب أعرار خيادة هحاعب فيماا بعا 

 تالفيها و  الاها.
رص كلاا   للاا  ان ال هفااّببوا شااكوكاا للقرهاابز فيتلنبااون ال مااا تااو حمااّرم ف فاابز باال أه اااا مااا هكااون  وير ااون ائاا 

االالا ولكن هكون مثداا للركو  يف لفاس القرهاب الفااذج ال اعيف. فاال هتنااولون الل ام ماثالا أماام األوالد يف أقم الحايام  
نااهتم  ىل حمافال اللهاو ائرهباة وان كاالوا تام ال هت اررون منهاا  وال  م  وال هفتحا بون معهام يفلمااهنم وبولو كان ال فر حملالا هلا

َح هلاام بقرااهتااا والقاادهس بااولس هو اا  قااائالا:" ان كااان اليعااام هرااكك   هقااراون أمااام الفااّوج كتباااا  نولااة لاان تاااالا وان هااا
 2أخ  فال آكل الل م  ىل األبد لمال اشكك أخ "

 
 

 .40: 25متى  1
 . 13: 8كور  2
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 ون يف ائياة الرواية فيما تو من حمبة القرهب فه  كثدة  يلااة:ا الف ائل الد هت ل  هبا ائبتدئأماا 
فااههنم هحااملون للاا  لقااائض القرهااب ولااو كالاام لدهاادة وثقيلااةز ألهناام هعلمااون أن هلاام أه اااا لقائحااهمز وهعلمااون ان  

"مااا  لااك تن اار      وهتااملّم مناا . وهااوكرون قااول الاارئ:لقااائض القرهااب والساايما ماان كااان هفااتثقل  مائاارا ميااال بفيرتاا   ىل تع ااي
 .1القون الوا يف ليف أخيك وال تفين للرربة الد يف لينك"

وتم هحف ون أه اا لن ا تاقلز وال ه مرون الرر اللدائهمز وهحائون مان لااداتمز ألن الفايد ائفايح أيمار  
ائااوبح وامااض  أوالا  لليااك شاايماا فاادع قر لااك تنااا  أمااام  بااولك: "فااإذا قااّدمم قر لااك  ىل ائااوبح وذكاارل تنااا  ان ألخيااك  

 .2فحاحل أخا  واينمو أئم  وق ّدم قر لك"
 .3والقدهس بولس ير، ائفي ييف لل  اةراح يف بهم وهقول: "ال تفرئ الرمس لل  يف بكم"

ناا كماا لففار حنان  ولقد أكد لنا رئ اجملد ان هللا هففر لنا بقدر ما لكاون قاد يففارق لقرهبناا: "وأيففار لناا ذلوب 
. وألكم ان يففرمت للناس دالهتم هففر لكم أبوبكم الفماوا دالتكمز وان مل تففار للنااس فاهبوكم أه ااا ال هففار  ئن أساا ألينا..
 4لكم دالتكم"

 أما ائتقدمون يف ائياة الرواية فههنم هنفلون لل  مثال الرئ هفوع يف  ارسة ف يلة اابة.
. بااال جعااال  5اادهاااد: "أين أليااايكم و اااية جدهااادة"  ااباااة تااا  و ااايت  اخلا اااة بااا  وشاااعارافياااوكرون أوالا ان و اااية  

ف يلة ااباة العالماة الفارقاة الاد رتااد هباا تالمياوا لان ساواتم. "هباوا هعارب اامياهل ألكام تالمياوا  ذا كناتم  باون بع اكم  
 .6بع اا"

ن حناب  ت  جدهادة ألن الارئ هفاوع أيمارق    ولقد قال يف ذلك اخلييب الفرلف  الكبد بوسي : "ان توا الو ية
ّر باا . تااو الااوا أتاا  ألينااا أوالاز   بع اانا بع اااا كمااا تااو أابنااا. فكيااف تااو أابناااز ألاا   دأق  ئااب ئااا كنااا حناان بعااد ال لفكاا 

ولكااا     وفااوق ذلاااك فالاا  دائمااااا هفاااض  الياارب لااان خياقتنااا ولااان لكرالناااا اميلاا  ولفااايالنا ئكارماا  ز ألااا  يبناااا لكاا  هقّدسااانا
منااا  وتف اااالا. أللااا  ال محااال ة لااا  باااولك  ذ ال يتااااج  ليناااا يف شااا ا". فااباااة األخوهاااة تااا     هفاااعدق. وماااا ذلاااك  ال تكرمااااّ 

 العالمة الفارقة الد تب ان رتاد هبا ائفي يون لن سواتم من األمم. توا ت  و ية الرئ و رادت .
 يوفااز حمبة جوادة.وكيف أبنا ائفيح  لقد َأابنا حمبة مباد ئةز حمبة ل

تاو الااوا  دأق  ئاب. "أماا هللا فياادل للا  حمبتا  لنااا أبلا   ذ كناا خيااهة ففا  األوان ماال ائفاايح  ان الارئ هفاوع  
 .1لنا"

ألاايس ألاا  تكااوا فعاال مااهل الفااامرهةز ومااهل ائاارأة اخلاةمااةز ومااهل ائرلااهلز ومااهل اللااا  ألاايس تااو الااوا باادأ فقااال لنااا:  
هفاوع ولريفاب يفز ان لقتفا  أثارا لباادر قرهبناا  اباة. تاوا ماا    فعلينا حنان الاوهن حناب الارئ  2...""تعالوا  يل ق  يهل ائتعبيف

 
 .3: 7متى  1
 . 24و 23: 5منى 2
 .26: 4افسس 3
 . 15 -12: 6متى  4
 .6 -3: 13يوحنا  5
 .35: 13يوحنا  6
 .8: 5رومية  1
 .28: 11متى  2
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هفعلاااا  الااااوهن هعااااودون ائرعاااا ز وهاااا ورون الفقااااراا يف بيااااوهتمز وهعاااا ون ائاااا  ان وائحااااابيفز وهااااوتبون  ىل الفاااالون فيااسااااون  
 ن ائدلفيف لل  لقاا رهبم.  هن لن هللا  ىل واجباهتمز وهفالدو ائفلوليفز وهبولون ائفال  الحادقة اللييفة يف  لادة البعيد 

ان الاارئ هفااوع أابنااا حمبااة رأفااة وشاافقة وانااان. أشاافم للاا  ااماااتد يف الملهااة ئااا رآتااا جائعااة متعبااة بعياادة لاان  
كاال فلفاافة وكاال     اانن للاا  الرااعوئ ففااّواتا بتعاااليم سااامية  هليااة حمييااة تركاام بعيااداا ورااتااا تعااامل  –فاشاابعها.    ممتخااو اليعااا
 مثَل  يف انال   َمَثل الرل  الوا هرت  قييعة كل  ليوتب يف ةلب اخلروب ال ال من .جعل   -دقلة سواتا.

وكم مرة شف  أمرا، النفس قبل ان ههب الح ة لةجفام. ليعلمنا ليس الرفقة ف فبز بل أه اا تن ايم أفعاال  
سااابيالا للو اااول  ىل قلبااا     يفاااداز وان لتراااو ا افاااان  ىل جفاااداالرهاااة والرااافقة  ن هناااتم بااانفس القرهاااب قبااال اتتمامناااا  

 ولفف .
فعل  مثال الفيد ائفيح منارس الرفقة حنو القرهب يف استقام  واثقال  وجعل  ويفباوت  ز فاال لبرال لليا  برا ا مان  

 مالنا ومن وقتنا ومن قواق ومن معارفنا ومن لاةفتنا.
 

وهتااهمل وهتعااب وهرااق   ىل ان  لاايس الاا  ألجاال ابنااا رعاا   ن هتلفااد  ان الاارئ هفااوع أابنااا حمبااة ساارية جااوادة. أ
 .3ق   ل د اللحوص لل  خربة: "أابنا وبول ذات  ألجلنا"

وللاااااا  أثااااااارا ساااااااارل  اااااااتد الرتباااااااان والراتباااااااال وائفاااااااي ييف وائفااااااي يال يف مااااااادارس التعلااااااايمز ويف ائالجااااااا   
مان تااالا الرتباان والكهنااة    ويف كال دماان ومكاان. فاان ائالهايف  وائفترافيال وساائر حمياال الامل والرهاة يف ،تلاف البلادان 

والراتبال وائفي ييف األتقياا وائفي يال الفيورال هكرسون يف سبيل القرهب وائرهض وال عيف واااتال والباائس والفقاد  
ّ يف بكال شا ا يف سابيلهم  واأللم  واليتيم واللقيل وسواتم مان ائفااكيفز هكرساون قاواتم وأوقااهتم وأماواهلم وايااهتمز م ا

يح الوا أو   هبمز ومتاثالا با   ذ ألا  ماال ألجلهامز تاوا تا  اليرهام ائلكياة الاد سالكها الارئ هفاوع يف اياتا   حمبة للمف
 وسارل لليها  اتد أ فيائ  من بعاادا.

 
"هبااوا قااد لرفنااا    أمااا الكاااملون ماان ائفااي ييف فااههنم ال تمعااون لاان بااول اياااهتم لنااد االقت اااا. يف ساابيل قاارهبهم.

. تاوا ماا هفعلا  ائرسالون يف الابالد  1بول لففا  مان أجلناا فيلاب لليناا أن لباول لفوسانا مان أجال األخاوة" اابة ان ذا  قد 
القا ية. توا ما فعل  الكاتن القادهس بيارس دامياالوس ئا ا ختحاا خلدماة الاملص. تاوا ماا فعلا  القادهس منحاور دا باول  

األساارن االشااراب يف ساالون الثااورة الفرلفااية ئااّا أتاا  رفيقاااا لاا   أاااد ائهسااورهن. تااوا مااا فعلاا  أاااد    ئاا ا استفاالم لَةساار لينقااو 
وا لا  فاترلا   وقال: "ق أخا  ألام رئ لائلاة وأق ألا ئ. فاإذا ةلباو  قبلا  ليعادمو  فادل  أذتاب بادالا لناك فلرقاا َلفاَ

  ذا ائول تعل ل ".ائلتك وأوالد ز وأق فال أبس لل  ألم  ه ز ألهنم ال رّي ون بيف توا وذا . وتكوا تبق  ألم لع
وف ااايلة ااباااة تاااوا الكاملاااة هلااام بعاااض الكهناااة للااا  أباااراد "لاااوهر العبودهاااة" يف سااابيل خدماااة النفاااوس. فاااههنم     

وميولا   هقيمون ذواهتم لبيداا للنفوس الد  دموهناز فيترححون هلا بكل ما يف االاة العباد مان التلارد لان ذاتا  ولان  رادتا   

 
 .3: 5افسس  3
 . 16: 3يوحنا 1
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رلكااون شاايماا  اا هلاام ال ماان للامز وال ماان  رادةز وال ماان ماالز وال ماان وقاامز ااىت ال ماان ااام  وميالبا . وبااولك ال هعاودون  
 توا ائد من الت  ية. للل  ائياة. الن العبد تو ملك أسيادا. لعم ان حمبة ائفيح تحل  لنفوس الكبدة  ىل مث

 
 موعااوع اابااة  قالاام يف شاارح تاااوا  ئعاااا للقدهفااة ترهاا ق اليفاال هفااوع يفولكاا  لنهاا  تااوا الب اا  لااورد تعليقاااا را

 .2اءهة: "أين ألييكم و ية جدهدة ان يب بع كم بع اا كما أاببتكم أق..."
"وأخااول أحباا  لاان الكيفيااة الااد هبااا أاااب  هفااوع تالميااواز فرأهاام ألاا  مل تاابهم ألجاال مااا هلاام ماان ماا اق ةبيعيااةز  

هااو هاادلوتم أ اا اب  وأخوتاا ز وهريفااب فااا  أن هااراتم معاا  يف  قيف قيااامعهم األرعااية. وريفاام ذلااك ففااههنم كااالوا جهلااة ومفااو 
ملكول أبي . ولك  هفتح هلم توا ائلكول هرع  أبن رول للا  الحاليبز وهقااول: "لايس ألااد ااب أل ام مان تاوا أن  

 .3هبول لفف  لن أابائ "
ع هلان. ألاا  اءن  ألخاوايت وكام تاا  بعيادة لان حمبااة هفاو "فلماا أتملام يف تااوا الكاالم رأهام كاام تا  ققحاة حمبااد    

 أفهم ان اابة ائقيقية تقوم  اتمال لقائض القرهب كلهاز وبعدم العلب من ععف ز و اليفتباط بف ائل .
"يف العهاااد القاااد ز ئاااا أمااار الااارئ شاااعب   ن ياااب ائااارا أخااااا كماااا ياااب ذاتااا ز مل هكااان بعاااد قاااد جتفاااد ولااا ل للااا   

 هكن هفاتييهل أن هيلاب مان شاعب  أكثار مان تاوا. ولكان ئاا أليا  هفاوع  ان هعلم مقدار حمبة ائرا لنفف  ملاألر،. فلما ك
لرسل  و ية جدهدةز و يت  اخلا ة ب ز مل هكتف اينمو  ن هيلب من ا ان حنب  قرهبنا كما حنب لففناز بال أمار  ن تكاون  

 لق اا الدتر".حمبتنا هلوا القرهب كما تو يبنا وكما سوب يبنا  ىل ا
 

 تكلم بعد ذلك لن ةرهقة سهلة ئمارسة ف يلة اابة فتقول:  والقدهفة تره ق ت
"لندما أييت الرييان وه هل أمام لي  لقائض فاللة أو فاللة من أخوايت الراتبالز أسارع أق وأحب  لان ف اائلها  

ا ول لاهتااز وتاا   ا أهناا التحارل مااراراا للا  جتارهباولان لياهتاا ائفانة وأقاول يف لففاا :  ذا كنام قاد رأهتهاا سااقيم مارةز فلرقا
ختفااا  ذلاااك  ااام ساااتار التواعاااهل. ورقاااا ان ماااا أراا فيهاااا دلاااةز لااايس تاااو ساااون ف ااايلة اقاااة بفااابب افااان ليتهاااا و اااالح  

 1ةوهتها".
يف ألماااال    Lejeune  .Pوتااادر بناااا ان لنهااا  تاااوا الفحااال بااابعض مالا اااال ولحاااائح الرواااا  األئ لوجاااون  

 ائب قاال: 
ب العاةف  تو ساعد متاهج  يف القلاب. أماا ائاب العملا  فهاو ائاب  ائب العاةف  كائب العمل . فائ "ليس

 اخلارج  الوا هبدو للعيان أبلمال .
"فف  ائب العاةف ز لليك قعاملة قلبك كما تعامل فرسك. فالاك  ذ تكاون راكباا فرساااز وتكاون  االداا أكماةز  

ب: فااإذا الاادفعم يف اااب هللا وتااو اااب سااامز  دراا ترااد  ليااك لنالااكز وتكااوا يف ائاالاارت  هلااا العنااان  أمااا  ذا ل لاام من اا
ْر رك اا راخ  العنان... ولكان اينماا هن ادر قلباك  ىل أسافلز  ىل ااب اخلليقاةز فعلياك  الاارتاس. أللا  تاب للياك   فف 

 
 .34: 13ايوحن 2
 .13: 15يوحنا 3
 في كتاب حياة، الفصل التاسع.  1
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ْففاااد أايااااقاز كماااا هقاااول  ان ال تفااامح لقلباااك  ن  اااو، يف اااا  مااان ائراااالر والعواةاااف ائفاااية. ألن ائاااب الرواااا  هاَ 
 و لتوراز فينقلب  ىل اب شهواينز السيما مهل اانس الثاين.القدهس بن
 
"أماااا ائاااب العملااا  فاااان هللا هرهاااد مناااك ان تبااادأ أوالا فتوجهااا   ىل القرهااابز وختااادم بااا  قرهباااك أكثااار مااان خااادمتك     

ر ان  دمتاا . مثااال ذلااك ألااك لااو كناام ال تقااد خلالقااك. لاان هللا هرهااد ان تاارت  أاياااقا خدمتاا  لتراادم قرهبااك ألجلاا  تعاااىل وخ
  اار القااداس هااوم األاااد   ال  ذا تركاام مره اااا تااو حباجااة  ليااك و ىل  سااعافكز فااان هللا هرهااد منااك ان تاارت  القااداس ألجاال  

 خدمة ذلك ائرهض:  
ا ألماااال الرهااا ة والرااافقة حناااو  " ين أرهااد رهاااة ال ذبي اااة". ألن هللا بفاااىن لااان لباداتنااااز وال منفعاااة لاا  ب ااا اقق. أمااا 

 ما تكون قفعة ل ز ال بل عرورهة أه اا".  القرهب فه  كثداا 
 

 »حوادث اترخييالة«
 األب بطرس دميان رسول الربرص

 
ان بيف ج ر الفاالدوهت  ائنثاورة يف أواسال ااايل اهلاادا ج هارة تادل  مولاو كااا  عام فيهاا ائكوماة الملهيالياة  

ا الفتااا  الوبياال يف اااا ا العدهاادة الكباادة  ص لكاا  متنااهل بااولك ماان ان تفاارا لاادون تااو  اااتد ائرعاا  ائحااابيف بااداا الاامل 
 والحفدة الد متة ذلك اايل الع يم.

ففا  ج هاارة مولااو كاااا تااوا وااد خليياااا ماان البراار ماان  يااهل األجناااس واألدقن قااد  عااتهم ائحاايبةز وقرباام بياانهم  
 ما أةرافهم ائبتورة تتفاقل شيماا فريماا.م ائرة يف الت ار ائول األليم بينالبلون. فتلاوروا لل  م ضز و توا هق ون اياهت

ولاايس ماان تع هااة هلااوا ااماااتد ماان ائرعاا  سااون مااا تفماارتم باا  ائكومااة واافاانون ماان ألمااال الراافقة والرهااة.  
الاااد هقااادمها هلااام ائرسااالون    وائفااي يون مااانهمز والسااايما الكاثولياااك هنفاااون مهاااومهم وآالمهااام يف ائفاااالدال واخلااادم الدهنياااة

 ون من رتبالية القلبيف األقدسيف. ألن الكهنة أيتوهنم من ايف اامليف  ليهم مهل كالم التع هة رئ التع هة.األوروبي
ورأن أاااد تااااالا ائرسااليف الفياااورهنز وتااو األئ بيااارس دمياااان ان تلااك الااا قرالز وان تعااددلز ال تفااا   لفااار،  

لمك ائحابيف تعود للايهم  لفائادة الكاملنز دهنياة وأدبياة  اد أو أكثر من ائرسليف فيما بيف أو ائيلوئز وان  قامة وسكىن وا
ومادهاااة  والااا  قاااد هكاااون هلاااا األثااار الكباااد اليياااب لااايس يف خدماااة ائفاااي ييف ف فااابز بااال يف ارتاااداد الكثااادهن  ىل ا راااان  

  ئفيح أه اا. 
أولمااك ائرعاا  ائبتلاايف  للاا  الت اا ية بحاا ت  واياتاا  يف ساابيل    ففكاار تااوا ائرساال القاادهس مليااّاا يف األماارز   لاا م

بوا  الداا الوخيم. وكان لائاا أبل  إبقداما  للا  ذلاك العمال ال باد لا  مان أن هحاائ تاو أه ااا باداا الاملص الرانيهل وقاول  
تعال مقاما  الادائم يف    في . ولكن اابة ائفي ية التحرل في  لل  ائراوب البررهةز فيلب من رؤسائ  ان هفم وا ل   ن 

 لك  هقوم خبدمة مرعاتا. فهجابوا  ىل ةلب . فوتب وأقام تنا .تلك اا هرة 
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وكان اذ ذا   تلماا   ة وشبا ا وقداماا ولراةاا. فهخو  دم أولمك الباساا وبااسيهم وهعىن أبماورتم. وتفالم  دارة  
فاتمن الكثادون مانهم    الوثنياون لتلاك الت ا ية وتلاك الف ايلةائفترف  الكبد تنا ز فدبم ائياة يف تلك اا هرة. ودتا   

  ئفيح. ان ألمال الرهة ائفي ية كالم وال ت ال أفحح لفان وأجل  بيان لررح لقائد ا ران والدلوة  ىل ا ران.
 

ولكناا     وكااان مااا ال بااد ان هكااون. فااابتل  األئ دميااان أه اااا بااداا الااملص. فترااو ا وجهاا  وأخااول تتفاااقل أةرافاا .
ل وال ملل. فق ا  الفانيف الياوال  ادم وهبرار وهااسا  وهعا ا وهرالهل وهنفام األماوال اليائلاة  بق  مثابراا لل  لمل  بال كل

يف ختفيااف اءالم لاان تلااك الفمااة ائفااكينة ماان البراارهة ائتهئااة  ىل ان مااال بااداا الااملص شااهيد اابااة والرهااة. فاادلاا التااارهخ  
 .1998رسول الملص. وكان ذلك سنة

 "ان حمبة ائفيح  ثنا" 
  

 1اقالة أنواعالصد
 

ساايدة "سااورهد" كالاام معقاادة. وكالاام تنتقاال ماان مكااان  ىل مكااان وتاا  جالفااة للاا  كرساا  ذا للااالل تدفعاا   
بيدهها. وكان توا ااهلا منو اداثتها اىت أرّبم لل  اخلمفيف.  ال أهنا ريفم توا العاتة فقاد كرسام أقمهاا اليوهلاة ألجال  

هل لنهم ولان أهاائهم وأااواهلم  ومان يفاد ان تعارفهم تراسالهم وت امن  فال ائرع  يف ائفترفيال. فكالم تفتفلية األة 
رسائلها ةائفة من األخبار الد تلو قرااهتا هلم. وكان تاالا هرتقباون رساائلها بفاار   امل وهقرأوهناا  رتيااحز وهعيادون قرااهتااز  

 وهنفون ما تم ب  من أمل وسهم.
فعها بيدههاز و مال  ىل مقار الملهاد ردماة مان الرساائل ائرتلفاة  باح أتيت لل  لربتها الحفدة وت  تد فكالم كل   

 تبع  هبا  ىل ائفترفيال يف ،تلف احناا البالد.
 ____________ 

 
وما أ ل أه اا ما كالم تفعل  تلك األبنة الحبية الد كالم تاوتب كلماا سان م هلاا الفر اةز  ىل حمياة الفاكك   

ائفاافرال قالا اة األةفاال والفاهر للا  ائقائاب وماا شااكلز خدماة لاوكرن    دهدةز وتنا  تباول مفاالدهتا للفايدالائ
 والدهتا ائتوفاة الد كالم يف أسفارتا تالق  مرقة ولناا مهل أوالدتا.

 الحدقة ألواع منولةز وما أاالتا! 
 
 
 
 

 
 من مجلة " المختار".  1
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 2العاطفة البنوية الصادقة
 

لبيهل األدتاار فوجا الاورد األهار. فقالام لا   ئعاة ال تاور: أرجاو   دل يفالمااا هنتقا  أ ال ماا تاد مان  دخلم االو  ا
ان تكتب لل  توا البياقة االسم والعنوان اىت لرسل لك الاورود ايثماا ترهاد. فهجاائ الفاالم: شاكراا ساههلها بنففا .    

 أردب وقال للبائعة: بل أرجو  ان تكتيب يل لل  توا البياقة: ليد سعيد ق ماما.
 بنااا اهلوهنااا يف عااواا  ائدهنااة. وبينمااا كناام أتيلااهل ماان النافااوة و ذا يب أرن  وبعااد برتااة ركباام القيااار وكااان هفااد
 الفالم يمل  قة الورد وهدخل مقملة  فدة.

ما أ ل لاةفة توا الفالم حنو والدت  الراقدة يف تلك ائقملة الحافدة فهاو هاوتب  ىل دقرهتاا يف مرقادتا هاوم ليادتا  
   ويي  ل امها بعاةفت  حنوتا.لي ّ 

 الحدقاة ألواعز وما ألو مواقها!
 

 ملحالالالق
 فالالي الصالالالة 

 
الحااالة تاا  مناجاااة اخلااالم. تاا  رفااهل القلااب  ىل هللا أبفعااال العبااادة. وتراامل تااوا األفعااال الفاالود    -قهنااا وعاارورهتا  -أوالً 

لااولوئ ال اااترة واخلفيااةز  االسااتففار ماان انالاا  ور تاا  للاا  الع تاا  ا هليااةز والرااكر لاا  للاا  لعمااة العدهاادة ومواتباا  الفاانيةز و 
 واليلب من فيض كنودا ما هل م من النعم الرواية وال منية.

   فالحالة ت   لة بيف هللا وا لفان. فا  تو اخلالمز تو الرئ والفيدز وتو ائانعم األل ام ائتف ال للا  ،لوقاتا 
 اجة  ىل مراام هللا ومعولت  ورهت .ة اخلاةمةز ولكن اابوبةز ااتب روئ النعم. وا لفان تو اخلليقة ائفكين

 فالحالة ت  أذاا من عرورقل ائياة:  
 ألن للرالم ائم ائيلم لل  اارتام وةالة خليقت  و كرامها ل  ما دامم يف الوجود. -1
يهل ان تعمااال األلماااال  ألن تاااوا اخلليقاااة تااا  حبفاااب ةبيعتهاااا يف أشاااد االاتيااااج  ىل الااانعم الفاااماوهة لكااا  تفاااتي -2

 تاتلها لل ياة األبدهة الفعيدة ا هلية. الرواية الد

فلقد قال الرئ: "أق الكرمة والتم األيفحان. مان هثبام يف وأق فيا  فهاو أييت بثمار كثاد. أللكام بادوين ال تفاتييعون ان  
 .1تعملوا شيماا"

وكتااب    -ماان هللا".فاانا كهلاا  ماان ألففاانا باال كفاَاتنااا  وقااال القاادهس بااولس: "ال أق  فينااا كفااااة ألن لفتكاار فكااراا أبلف 
 أه اا  ىل أتل فيليب هقول: "فان هللا تو الوا هعمل فيكم ا رادة والعمل لل  افب مرعات ".

 
 .34ص 1947"جانيت جالو" في مجلة " المختار" عدد  تشرين األول  2
 .5: 15يوحنا  1
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الحالة ت  أه اا عرورهة لإللفان لك  هتق  التلارئ والسيما الفقوط يف اخلياق. لاولك للمناا الارئ هفاوع يف   -3
م وكاال سااالة ولقااول لاا  بثقااة بنوهااة: "وال تاادخلنا يف  ىل اءئ الفااماوا يف  ااالتنا كاال هااو الحااالة الربيااة ان لبتهاال  

 التلارئ لكن ونا من الررهر".
والحااالة تاا  أه اااا عاارورهة لإللفااان ئفاان القيااام ب اارورقل وواجبااال ائياااة ال منيااة. ان الكتااائ ائقاادس هيفااح   -4

ة اقام هللا تلاك ائوالياد  تاو افاظ و ااقا وتعباد لا . وكام مار   قواليد هللا لرعب  إبفاعة اخلدال األرعاية لليا ز  ن 
واساااتلائ  اااالة وأقل الاااداليف  ليااا  بكااال قلاااوهبم يف أوقاااال عااايقهم وحمااانهم. فلقاااد اساااتلائ ئوسااا  يف الملهاااةز  
وليهودهاام وشااعبها عااد اليفاااق ائتكاامل وجيراا ز وألَهااوئ يف حمنتاا ز وليوبيااا يف أموالاا  وأساافار ابناا ز وأَلسااد ائلكااة  

 ناا.لندما كان تامان ههدد شعبها  لف

 
وكم مرة منح الرئ هفوع الانعم ال منياة  جاباة لحاالة ودلااا الياالبيف رهتا ! شاف  العمياان وائقعادهن واجملااليفز وأقاام  

فااة  مان األماوال ابنااة الارئيس ولعاادر أخااا مار  وماار . بال ان توساالل الكنعاليااة أريفمتا  أريفاماااا للا  شافاا ابنتهااا. وتكاوا قد 
 الدم أه اا ل دتا.
. ولكا  هو ال كالما   1و جّل اه  وهعيد القول  ئاج: "اسهلوا فتعيواز اةلبوا فتلدواز اقرلوا فيفاتح لكام"امل هقل ت

و رادات   ىل األذتان أبجل  بيان هفتعد تربيهاا رائعاا وهقول: "أا  لفان منكم هفهل  ابن  خب اا فيعييا  الاراا. أو  ذا ساهل   
تعرفون ان متن وا العياق الحائة ألبنائكم فكم  ئرا أباوكم الاوا يف الفاماوال  ي  اية. فإذا كنتم ألتم األشرار  هكة هعي

 .2رنح الحائال ئن هفهل "
وان الحااالة ائثلاا  الااد للمنااا الاارئ ان لحااليها تيلااب لنااا مااراام اءئ الفااماوا الاانعم الفااماوهة واألرعااية معاااا:   

 ومناز وايففر لنا خياقق"."ألينا خب ق كفاب ه
ة ت  عرورهة  ذن ئياتناا الرواياة وال منياة معاااز وال قاوام هلاا أال هباا. وهقاول يف ذلاك القادهس توماا الالتاويت:"  فالحال

ان كاال ماااا ال هكااون ماسفااااا للاا  الحاااالة يف آمالناااا وريفائبنااا تكاااون لتيلااة الفرااال. أللااا  ئااا كاااان ال واجااب هلااا م هللا ال امااااا  
 ا كالم النعمة من ةبيعتها باليةز فه  ال تانال  ال بواسية الحالة.ما حنن حباجة  لي  من النعمز وئليمن نا 

"ال رهااب يف ان هللا هعاارب مااا حنتاااج  لياا  قباال ان لفااهل .  ال الاا  تعاااىل هريفااب يف ان لعاار، ذلااك للياا  لكاا  ههبنااا مااا  
 3وععفنا ومولتنا" حنتاج  لي . وتكوا لوكر دائماا ليف  لليماز و افال   ليناز

هدلتي  هقول يف الكتائ الوا وعع : "ان الحالة ألييم لنا كواسية فعالة لننال من هللا ماا لرهادا منا .  واجملتمهل الرت 
 1لن مواتب كثدة ال ركننا ان حنحل لليها  ال بواسية معولت "

 
يفاية.  ز تاب ان تتاوفر فيهاا شاروط لادة رئلك  تكون الحالة افنة ومقبولة لده  تعااىل ومفاتلابة -اثنياً: شروط الصالة

 )ئ( كيف ليلب.ميف: )أ( ماذا هنبف  لنا ان ليلب. وت  تعود  ىل قف
 

 .7: 7متى 1
 . 11 -9: 7متى  2
3 Sum.Theol.Ha Ha, Q.83,a.1,ad 3. 
1 P.IV, c11,3. Cat. Trid. 
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لكا  تكاون مقبولاة تاب ان وعال يف رأس توساالتنا وةلبناا ماا هل مناا مان الانعم الرواياة   :ما ا ينبعي لنا ان نطلالالب (أ)
وال هتناااىف مااهل تااوا    لااب ماان الاانعم ال منيااة  ال مااا هتفاامالااد تو االنا  ىل يفاهتنااا القحااون الفااماوهة.   تااب ان ال لي

 الفاهة العليا األبدهة الد ألدتا هللا لنا ودلاق  ليها.

 
ان اخلااادال ال منياااة ال ركنهاااا ان متاااة قلبنااااز وال تااا  تااادوم لناااا ولااايس ان متن ناااا مااان الفاااعادة ماااا هكفيناااا وهريناااا              

فاااتف  لنهاااا. لاااولك ركنناااا ان وعلهاااا تااا  أه ااااا  ناااا ال منياااة ولااايس  ساااتيالتنا ان لوهفاااعدق.  ال ان بع اااها تاااو قاااوام ايات
موعااوع  ااالتنا وةلبنااا وتوسااالتنا ولكاان تااب ان ال لنفاا  ان اخلاادال ال منيااة هل مهااا ان تبقاا  يف اااال الثاااينز وان هبقاا   

اا ماا تتنااىف  وشتان ما بيف توا وتلك  لاولك كثاد للردال الرواية ائقام األول. لن يفاهة توا أبدهةز ويفاهة تلك دمنية وقتية.  
اخلدال ال منية مهل ائواتب الرواية وتكون لائقاا كبداا لنا يف ةرهقنا  ىل يفاهتنا الفماوهة الدائمة. فيكون ةلبنا هلاا عارراا لناا.  

اياةز لكا  ال تكاون اخلادال  فالواجب هق   ومنفعتنا أه اا  ن ال لريفب يف ال منيال  ال بقدر ما تتناسب مهل منفعتنا الرو 
ة شبباا خلفاارتنا اخلادال الفاماوهة الفاامية. ألايس ان الكثادهن ههلكاون بفابب يفنااتمز أو بفابب رتابهمز أو بفابب  األرعي

 وظائفهمز أو بفبب سكناتم يف ائدن الكبدة بدل األرقب ائتواععة.
 

وأاكااام هللا    ن هبقاا   رادتاا  خاعااعة  رادة هللاز وا2لااولك وجااب للاا  ماان هحاال  ان هيلااب أوالا ملكااول هللا وباار ا 
 وتدبد هللاز وان هيلب من  تعاىل ان ال ركن   ال ما هاول  ىل خال   الروا  وواا  األبدا.

ألنااا كثااداا مااا ليلااب ماان   لعماااا أرعااية فينكرتااا تعاااىل للينااا لعلماا  أبهنااا سااوب تكااون ساابب خفااارة روايااة لنااا.        
بب عاارر مااادا لنااا قااد خفاا  للينااا. لااولك يفاان بنااا يف  ااالتنا ان   اااا للينااا أللاا  هعاارب أهنااا تكااون سااوهنكرتااا أاياااقا أه

  هل دائماا  راد   رادة هللا موالق وأبينا ومدبرق ومرشد اياتناا. وتاو  ذا ألكار لليناا ماا ليلاب خدماة لناا وئنفعتنااز فالا  ال  
ة ليلبهاا ووهال عاررتا. وتكاوا ال هارت   فيعييناا لعماة قفعاة ولهاا بادل مناهبرل للينا قا تو اقاا قفهل لنفوسنا وأجفادق.  

 التنا بال فائدة ونيها منها. أليس لل  توا الن و تعامل األم ولادتا. أَو لَايس أه ااا شاتان ماا بايف حمباة األم لولادتا وحمباة  
 هللا لبني  ولبادا!.

      
لتواعاهل الحا يح والثقاة  لاة وذال فائادةز تاب ان لقرهناا  ان  االتناز لكا  تكاون مقبو  :كيف ينبعي لنا ان نطلالالب (ئ)

 البنوهة واليق ة الكافية.
 أما التواعهل فلقد ةائا كان م هة اليالب ائتوسل: ال ركن ان هنال اليالب الوقح مناالا.

تواعاهل اماما : "القلاب  وئا كالم النعماة ا هلياة بالياة كاان ال باد لناا مان ان ليلبهاا بتحاايفر وتاولل. وهللا ال هارد  االة مان  
. تكااوا اسااتلائ هللا  ااالة العرااار ائتواعااهلز ورذل خيااائ الفرهفاا  ائترااامخ. أمااا قااال  1تواعااهل ال هرذلاا  هللا"ائتررااهل ائ

 .2الرئ: "من وعهل لفف  ارتفهل"

 
 .31: 2لوقا 2
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 .3وهقول القدهس هعقوئ يف رسالت  بكل جالا: "ان هللا هقاوم ائتكملهن وهعي  للمتواععيف" 
 ال هقااّر إبافااان اافاانز وال هعاارب للمنااة ف ااالا وال قيمااة. لااولك  تااو مباا  للاا  ائنياامز الن ائتكاامل  وتااوا التعلاايم 

  رم  الت  من االستلابة وهعود  فر اليدهن. لكن ائتواعهل هفتللب ليف اافن فتقبل  الت  وهفتلائ ل .
لاا   هقاول بااولس الرساولز الن التماادا لز والرجااا ال تاا ا كماا  اوالتواعاهل هنرا  الثقااة ويمال ا لفاان للاا  الرجاا 

رهة   وانال ز ولل  است قاقال آالم ائرلا ا هل . ان رهاة هللا واساعة وتتفاهل أكثار للاوا هعارب ذلا  وفقارا وعاعف ز  
 وهقّر بولك أمام الع ة ا هلية.

هقاااول للااا  لفاااان    والكتاااائ ائقااادس ال هفتاااه هاااوكرق  ن هللا هحاااف   ىل  اااالة مااان هتكااال لليااا . فحاااااب ائااا امد 
 .4ل  تعلم يب. ارقي  ألل  لرب اه . هدلوين فاستليب ل "الرئ: "اّوي  أل

وكم هردد للينا الرئ هفاوع يف أويلا  لكا  ل اهل ثقتناا كاملاة فيا : "مان مانكم هفاهل أ ا خبا اا فيعييا  الاراان أو   
لعيااق الحاائة  ألاتم األشارار تعرفاون ان متن اوا اهكة فيعيي  اية بدل الفمكةز أو  ذا سهل بي ة هعيي  لقار ا. فاإذا كناتم  

 .5ألبنائكم فكم  ئرا أبوكم من الفماا رنح الروح القدس ئن هفهل "
ويف الليلااة األخاادة الااد ق اااتا هفااوع مااهل رساال  أو اااتم مااراراا لكاا  ه ااعوا فياا  ثقااتهم وهحاالوا وهيلبااوا والااداا  قتاام   

  ستلابة ةلباهتم: 
 1 االبن. وان سهلتم شيماا  ه  فاين افعل " ه  فاق افعل  ليتملد اءئ يف "فكل ما تفهلون اءئ

"ائاام ائاام أقااول لكاام ان كاال مااا تفااهلون اءئ  هاا  هعييكمااوا.  ىل اءن مل تفااهلوا شاايماا. أسااالوا تعيااوا ليكااون  
 .2فراكم كامالا"

 ولعم.و بثقة فينال ما هل م  من مواتب  فال ركن ا لفان  ذن ان هقنل من رهة هللا. بل هحل  بتواعهل وهرج 
و ذا كان هللا هت اتر أاياقا كمن هحاّم أذليا  لان  االتنا وتوساالتناز فماا ذلاك منا   ال لي ملناا للا  االساتمرار يف  
د  الحالةز ولل  دوام اتكالناا ليا  ورجائناا قراها ز وللا  االسات ادة مان معرفاة فقارق وااتياجناا  ليا . وتكاوا لعارب للنعماة الا

 الم  الة ائرأة الكنعالية:  ليلبها قيمتها وقدرتا. تكوا ك
"  خرج هفوع وات   ىل ختوم  ور و يدا. و ذا  مرأة كنعالية قد خرجم مان تلاك التراوم تحايح وتقاول: ارها   

ا ارفها فههناا تحابح  أهها الرئ ابن داود فان ابند هبا شاييان هعاوهبا جاًدا. فلام تبهاا بكلماة. فادق تالمياوا وساهلوا قاائليف:  
ائ وقااال هلاام: مل أرساال أال  ىل اخلرفااان ال ااالة آل  ساارائيل. فاتاام وساالدل لاا  قائلااة: أيفثاا  ق رئ. فهجااائ  يف أثاارق. فهجاا

قائالا: ليس افناا ان هاخو خب  البنايف وهلقا  للكاالئ. فقالام: لعام ق رئ فاان الكاالئ أتكال مان الفتاال الاوا هفاقل  
م  رالااكز فلاايكن لااك كمااا أردل. فراافيم ابنتهااا ماان تلااك  جااائ هفااوع وقااال هلااا: ق اماارأة ل اايماان موائااد أر هبااا. اينمااو أ

 .3الفالة"
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ومهل التواعهل والثقة تب ئفن القيام  لحالة ان هكاون ا لفاان منتبا  الاوتن ولنادما هحال  ولنادما هقاول للارئ  
 ولندما هيلب.

ل وال رعا ز  وقم الحالةز مان يفاد قحاد وال قباو   ان ترتم الفكر وقم الحالة تو أمر ةبيع . فإذا اد  لفواا 
فال  ال هعيم الحالة وال هقف اائالا دون مفعوهلاز لل  شرط ان لكون قد ااتينا أللففنا لك  لبتعد لان أسابائ الراتم  

 وقم  التنا. 
ة لليناا. ان  أما  ذا رعينا بترتم الوتن فال  لو اينمو  من اخلياا ز السيما  ذا كالم  التنا مان الفارو، ائتوجبا

 ومناجات  أبفعال الفلود والركر واالستففار واليلب. فكيف لفلد سلوداا سلوداا اقيقيااا وحنان  الحالة ت  ،اةبة هللا
التاون ! وتال لراكر ائانعم األل ام للا  لعماا  وآالئا  وحنان يفاافلون لنا  ولنهاا! وتاال لفاتففر  ان اساهق  ليا  وحنان مراار دو  

بعياادون لناا  بفكاارق ولاةفتنااا ! أال لفاات م  ذا ذا  ان  ومااا لتاااج  لياا  ماان أَف ااال  وحناان    الفكاار! وتاال ليلااب لعماا  وتباتاا 
 .1لفمع  هوخبنا وهقول: "ان توا الرعب هكرم  برفتي  وأما قلب  فبعيد م "

فلكي تكون صالتنا مقبولة، وجب علينا ان ندفع عنا بإإإرادة صإإادقة كإإل تشإإتيت ألفكارنإإا وكإإل 
ذلك هي حصر انتباهنا أو فيما نقإإول ضنا. وان أفضل طريقة للوصول إلى أسباب التشتت التي تعتر 

مإإن الكإإالم، أو فإإي معنإإاه، أو فإإي مناجإإاة الخإإالق أو السإإيد المسإإيح بعواطإإو اإليمإإان أو الرجإإاء أو 
 المحبة البنوية، كما يناجي االبن أباه في خلواته.

 
 

 »حادث اترخيالالي    «
 تيكا القديس بناديكتوس وأخته القديسة سكولس 

 
ر  اليرهقة الرتبالية يف بالد الفرئ هقيم يف دهرا لل  رأس جبل كاسينو  لقارئ مان  كان القدهس بنادهكتوسز من 

مدهنة رومة. وكالم أخت  سكولفتيكا تقيم ت  أه اا يف دهر مهل راتباهنا يف أسافل ذلاك اابال. وكاان بناادهكتوس هنا ل كال  
 ا يف الفنة الد بعدتا.  هودلها وهعود  ىل دهرا ليهتيهسنة مرة  ليها في ورتا وهق   هنارا لندتا  

فلااتا مرة وكالم تا  األخادة يف اياهتاا. فق ايا النهاار هت ادين لان لعايم الفاماا وتنااا األبارار يف ذلاك النعايم   
م با  أختا   ا هل  األبادا. فماا شاعرا  ال والرامس قاد مالام  ىل ائفياب. فقاام بناادهكتوس هرهاد ان هعاود  ىل دهارا. فتمفاك

مكوث  لدهها وهتابهل ادهث  الفا را الاوا كاان قاد أخاو قلاامهل قلبهاا. لكان بناادهكتوس متفاَك   وجعلم تتوسل  لي  هييل
 بواجبال القالون الرتباينز فرفض ةلبها وسار لل  بركة هللا وتركها.

 

 
 8: 15متى  1
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ئ بادموع واارارة و راان  فلثم سكولفتيكا القدهفة لل  ركبتيها وجعلم رأسها بيف هدهها وأخول تبتهل  ىل الر  
 ليها أخاتا. و ذا  لفماا متتلا   لفا بز وهكفهار اااوز والرلاد هقحافز األمياار هتيالز وتثاور دوبعاة توجااا  لك  هعيد 

 تائلة فتقيهل لل  الراتب الفبل. فاعير ان هعود من اي  أت ز وهرجهل  ىل أخت  تر ا من ال وبعة.
م  ىل الاارئ ففامهل دلاااا قلاايب".  ليااك لتبقا  معاا ز فرف اام ةلايب. فتولاافابتدرتا  أختاا   لكااالم وقالام: "توساالم   

 فقال بنادهكتوس: "ليكن اسم الرئ مباركاا".
وق يا الليل يف اده  الفماا. وكالم تلاك الا قرة تا  األخادة يف ايااة سكولفاتيكا ألهناا ماا لتمام ان ذتبام  

 تنعم بولك النعيم األبدا الوا ةائا هبرتا يف اياهتا وس رتا.


