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مقدمة

 عن إجابته في نفسه( الله )نيح الثالث شنوده البابا قداسة يقول

يلي: ما المختلفة، المهلوات أنواع يعدد أن وبعد ، أصهلي؟ كيف سؤال:

 معينة عبارة المتكررة؛ القمبيرة العهلوت فأمامك هذا، تعرف لم "وإن

 إلى التفت أو"اللهم ارحمني" المسيح يسوع ربي "يا عبارة: مثل لها تسأريح

 مثل كرر ...إلغ. اسمك حك وأبا المسيح يسوع ربي يا أحبك أو معونتي

 وتخرج نفسك، تها تشبع حنى عديدة، مرت أعماقك عمق من العبارة هذه

 طويلة هبالة أية مثل الله أمام تكون أميا وثق عواطفك. بكل ممزوجة

المعنى" متكاملة

(١ صه الخامس، -الجزء الناس أسئلة مع سنوات )كتاب
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بجع" "عال

ماالرميما٠مزاالدج

 على التركيز فها ويتضح المتكررة. القههبرة للعهلوات نموذج السنوية األيام إبههالية

المثال: سبيل على المسيح. يسوع ربنا باسم المستمر اللهج

 أعني. يسوع ربي يا اسمك، أباوإث اليوم في مرات سبع

أعني. المسيح يسوع ربي يا اسمك، تمجد البرية كل ها

 أعني. المسيح يسوع ربي يا اسمك، تباحلكة مثا األلسنة كل

أعني. المسيح يسوع ربي يا اسمك، ألباوك السحر وقت أقوم

أعني. يسوع ربي يا القدوس، هواسمك محبوب

القبطية(. الحروف على )مرتبة األحد يوم إبههالية

 العدو. يصهرع سيف بيده يسوع ربي يا يقول، من كل

 حين. كل أفواههم في القدوس واسمه أمامهم، كائئ والله

 المسيحيين. هورجاء بسوع إلمي، هو بسوع هوربي، يسوع

الداخلي. إنساننا في علينا ليضيء فينا الرب اسم فليكن

يسوع. ربي يا القدوس هواسمك الثمن عنبركثبر

يسوع. ربي يا القدوس اسمك هو قلوبنا، وفرح نفوسنا زينة

القبطية(. الحروف على )مرتبة االثنين يوم إبحهالية +
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 ضيقاتهم. جميع في ناصرا لهم يكون يع ربي يا القدوس، اسمك لكن

 شدائدهم. جميع من هوينجهم سوع، ريي يا القدوس اسمك

مائ. وأجسادهم نفوسهم به تقتات حياة طعام لهم يكون هو

 العسل. من أكأر حناجرهم في حلؤا حياة، ماء ينبع لهم هويكون

قلوهم. العالء إلى وترتفع عقولهم، تستنير به نطقوا إذا

الثالثاء. يوم إبعهالية

 القدوس. اسمه تالوة في حين كل المالزمون الرب، طالبو ولل فليفرح

 هع بعضنا الرحمة وصنعنا المسيح، يسوع لربنا الذي الخالص اسم أحببنا ما إذا

لناموس.’ كل نكمل بعض،

 صدقة، نعطيه نبيء لنا وليس العالم، هذا أموال من معوزين كنا فإن

 يسوع لربنا الذي مجذا الحلوالمملوء االسم الثمن، الكثيرة اللؤلؤة الجوهرة فلنا

المسيح.

آخرين. نعض حتى أغنياء فهويجعلنا الداخلي، إنساننا في الزمناه ما إذا

االربعاء. يوم إبعهالية

 قائلين: صارخين انقطاع بدون المسيح يسوع لربنا الذي الخالص اسم ولنبارإف

 ردمتك. كعظيم ارمنا الدهور، كل قبل اآلب من المولود المسيح يسوع ربي يا

 أقدامنا. تحت الشيطان إسحق الصليب، على صلب لذي’ المسيح يسوع ربي يا

 بقوتك. أقمنا السماوات، إلى وصعد األموات، من قام الذي المسيح يسوع ربي يا

المخوف. متبركا أمام محبة معنا اصنع الثاني، ظهوره في اآلني المسيح يسوع ربي يا

 الخميس. يوم إبعهالية
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 القوس وجه من تهربوا لكل يخافونه الذين لعبيده عالمة أعحلى قد المسيح سوع ربنا

 عليه. هئلب الذي المحبي، وصليبه المسيح يسوع لربنا الذي الخالص اسم هو هذا

 للنفس القاتلة تعبا المملوءة واهتماماته العمر هذا عنه يهد الذي لإلسان طوبى

 يسوع لربنا الذي الخالص باسم وقلبه عقله ويلصق فيوائ يوائ صليبه ويحمل

المسيح.

 المسيح. يسوع لربنا الذي الخالص اسم تلونا ما إذا ساننا ولل قلبنا يفرح

الجمعة. يوم إبههاليه

 الحهالح. مخلصي المسيح يسوع ربي يا القدوس، اسمك تذكار لنفوسنا فرخا أعحلى

الصالح. مخلصي المسبح يسوع ربي يا األرض، قبائل كل القدوس اسمك تسبح

 الصالح. مخلصي المسيح يسوع ربي يا القدوس، اسمك أباد اليوم، في مرات سبع

 الصالح. مخلصي المسيح يسوع ربي يا قديسيك، أفواه في القدوس اسمك تهاء

 الصالح. مخلصي المسيح يسوع ربي يا قديسيك، أفواه في د ومبا حلؤ اسمك

القبطية(. الحروف عف )مرنبة اسبت يوم إبصالية

الينا انظر الله يا 44 اسمعنا الله يا 44 ارحمنا الله يا

شعبك نحن 44 علينا ترف الله يا ־1־4־ علينا اطلع الله يا 44

الغالء من نجنا 44 اعدائنا من نجنا 4־+ جبلتك نحن 44

بك آمنا +4 الله ابن أنت 4+־ عبيدك نحن 44

خطايانا واغفرلنا 44 بخالصك تعهدنا 44 وخلصتنا أتيت ألنك 44

كيرياليسون. باكرعف في التسبحة ختام في كقال طلبة +

ه



"۶ب٠ا״طأف۶امإل

ا٠و(دواماددورمر رراومي،هك كبم لتدهيازلم١

 وذكر ودوماديوس. مكسيموس القديسين سهرة القسطنطيني بيشوي الشماس كتب

(:١٠٨ - ١٠٦ )ص يلي ما فها

 آبالي، يا القسطنطينية، ني لوكنتما ليما: قلت أن معهما كنت حينما مرة حدث

بوداعة: لي وقاال وجههما، أدارا ولكهما . ملوكًا اآلن نجدكما كنا فبالتاكيد

 لقد ذكربه. الذي المكان في شك بال ربما الكمة؟ هذه قلت حتى األخ أيها عقلك "أين

 مسكنك ني موجودا أو معنا جالخا كنت إذا إنك بيشوي، أخ يا مرات، عدة لك قلنا

 بالحقيقة ألنه انقطاع. بال المسيح يسوع لسيدنا الذي الخالص تنكراسم أن )قاليتك(

 بالتاكيد انتبه اآلن من قلها. الني الكلمة هذه قلت لما قلبك في المقدس االسم هذا لوكان

 حتى باستمرار قلبك بكل به وتمسك بل المسيح، يسوع لربنا الذي الخالص اسحم تهمل وال

خطايانا. في نموت سوف فبالتأكيد هذا أهملنا إذا بالحقيقة ألننا األلم. وقت في

 يخسركل الرهب تجعل الني هذه الباطلة، والكلمات والمزاح الدالة من فلنفرغ

 أغابيوس(، القديس )عند سوريا ني نزال ال كنا إذ تعلمناها الني الطريقة حسب الثمار

 والسكون الفرية، أما خطايانا. ني نفكر يهركونا وال إسعادنا يحاولون الناس كان حينما

 خوف تلد والحهالة المبالة، تلد الشدة معشرنا. خههائحن فجي الشدائد، 'واحتمال بفهم،

الرجل. تنثتى وهذه والمحبة، الله

 نبحث هوما مقدس روح لكن الله، عند مكرم بأس أو غنى أو جاه ال بالحقيقة، ألنه

. خالههنا هما وتخهحيته المسيح وذبيحة عنه،

 ومليا أبوي يا لي اغفر قائأل: مطانية وأعطيهما قلب، بطيب كلماتهما فقبلذ أنا أما

ألجلي".
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أ علينا يجب الالزمتين، والنقاوة بالغبرة الصالة نقدم لكيما آل(

 الدانة״ "الصالة دص ما ملخص

 أخلووى تلميذالقديس إسحق اآلب نان طى

البردة( آبا* مج سيان ١ك٦يوحت ارت زمناظرف

 قدر فيجاهد بغيرانقطاع، الصالة على هوالمداومة 'قلبه وكمال رهب كل ®־هدف

 حتى الدائمة والنقاوة المضطرب غير الهادئ العقل لينال البشري الضعف به يسمح ما

قلق... غبر في وبثبات قلب بانسحاق الجسدية األعمال يمارس

 الدائمة الصالة )أي االثنين بين المنفصلة غير المشهركة الوحدة من نوع ®־هناك

 اتحاذا فضيلة تتحدكل لم فإذا الفضائل كل بنيان هوتاج الصالة فكمال ؤالغضائل(.

 ال وثباته الصالة في الهدوء ودوام وثباائ... قوة لها يكون ال تاجها، بكوا بالصالة، محكائ

 التى الفضائل تلك اقتناء يمكن وال الفضائل. تسنده لم ما يبامأل أكيذا يكون أن يمكن

الصالة... في نثبت لم ما كامأل، اقتناء أساساتها نضع

القواعد نرعي ن

التالية:

تاائ. اقتالعا داخلنا من ونقتلعها الجسدية األمور بسبب قلق كل من نتخلص أن أوأل:

 من عملي ذكر أومجرد ،االهتمامات في تشرد أن ألفكارنا فرصة نترك، أال ثانيا:

 المنقطع. غر والقال( )القيل الباطل الكالم وكخرة الوشايات كل جانائ نلقي وأن األعمال.

 تاثة. إبادة ونبدها قلعا المملوءة الكآبة وننتع الغضب، ندرك، أن يجب شيء كل وفوق

 هكذا الطمع. ونقتلع المميتة، الجسدية والشهوات النجاسة جذور نقتلع أن يجب كذلك

 عن وذلك قلنا، كما داخله من ويقتلعها ويستبعدها األخطاء هذه مثل األنسان يرى عندما

 العميق االتضاع من أميائ أساسا يضع أن يلزمه عندئذ ة والبذراء النقية البساطة طريق

السماء. إلى المرتفع البرج يسند الذي
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 وأفكار أحاديث كل من النفس وتتحرر الروحي، الفخهائل بنيان يبخي ذلك وبعد
 يرد بالتاكيد ألنه قليألقليأل. الروحية النظرة وترتفع اإللبي، التأمل في العقل ويبدأ هائمة،
 دوام جزاء من وذلك ،تسبقها الي الساعة ي أذهاننا يشغل كان ما الحهالة أثناء علينا
 بالتفكير أنفسنا نعد أن يلزم المهالة، أثناء به االنشغال نحب أن نريد فما الذاكرة. نشاط
 قبل علها يكون الهتي الحالة حسب يتشكل المبالة ني فالذهن المهالة. وقت قبل فيه

 المهالة قبل نحترس أن علينا يلزم المهالة، أثناء نبيء يزعجنا أن نريد ال كنا فإن المهالة.
ألشياء. هذه كل من بعزم القلب لنطير

 زافعين نكاب نملح ني ا (،١٧تسه:١) ٠بآلائقطاع' "طلوا الرسول: قول نتمم وذا

 ما الوهمية هذه ننفذ أن نقدر ال ونحن (.٨:٢تي١) ؤآلحذال كبئ١غ يذوب طاجزة، ايادي
 ههالحه يكون وبذلك الفخهيلة، إلى وينتقل الخطية وههمات كل من عقلنا يتنقى لم

القدير. اإلله في المستمر بالتأمل العقل ويتغذى طبيعائ،

 في غاية أوجناخا النعومة، في غاية ريشة تشبه ولكيا القدرة، تملك النفس ®־طبيعة
 إلى وتمهل طبيعائ العالء إلى ترتفع لكانت خارجية، رطوبة أوتفسدها تتلفها فلولم الخفة.

الرومي. التأمل من بسيطة نفخة وبفخهل طبيعها خفة بحكم السماوات أعالي

 المنظورة. غير السمائية األمور نحو تنطلق السفلية المادية األمور النفس تترك! إذ٠حه<
 العالم هذا واهتمامات والسكر بالتخمة قلوبنا تثقل أن من اإللهية الوههية تحذرنا لذلك

 فهو النفس. تثقل أنها وأظهر الرب إليها أشار الني العلل نالحظ أن بنا وجدير (.٣٤:٢١)لو
 إنها إنسان كل يعرف الني األمور هذه أوالتجديف، أوالقتل أوالزنا الدعارة إلى يشر لم

 ال ما األموركثر هذه العالم. هذا والسكرواهتمامات التخمة ذكر إنما ومميتة، مهلكة
 يدعون ممن بعضا نجد إننا حض مهلكة، أنها على إيها ينظرون وال بل البشر، يتجنبها
 فهارن غير وكأنها االنشغاالت هذه بمثل مثقلين ذلك( أقول أن أخجل )وأنا رهباائ أنفسهم
 وتحمئها الله، عن وتغمهلها النفس تثقل الثالث الرذائل هذه وفهرورية. نافعة أوكأنها
 إذ الرهبان، نحن لنا بالنسبة السيما نتجنيها، أن جدا السهل من أنه إال األرفهية... باألمور

 ألن سبب أدنى لنا ولبس الغاني، العالم هذا ني أوأمل رجاء كل عن بعينا انغمهلنا أننا
كافة من نتطهر لم إن فنحن والتخمة... والسكر المنظورة االهتمامات أحفهان ني نرتمي



 أومن العادي الخمر من خطر أشد بخمر قلوبنا تتثقل الشهوات، تخمة ونزهد األخطاء
 شيء، كل يترهون الشيوخ آباءنا أن نجد العالمية، االهتمامات جهة من أما الوالئم. تخمة
للجسد. الضرورية واالحتياجات الضروري اليوهي طعامهم إال اللهم

 استجابة جهة من ثقتنا أوتتزعزع اليأس، من بنئ نراب أال نصلي ونحن بنا يجدر )تي
 هي الصالة، الستجابة المتنوعة الكثبرة األسباب من أن المقدس الكتاب يعلمنا طلباتنا.

 يقول: إذ قلق. بغير بلجاجة مثابرين نستمر أن الرب طلب إذ الصالة، االستمراري حالة
 كعوم لجاجبه ألجلي ج فإئة هنديفة لكؤته ومليه أليعوم كاذ وإذ للم: "أفول
 شك أدنى لنا يكون وال ارياب، بغير نثابر أن بنا فيجدر (.٨: ١١)لو يخثاغ" فذزنا ؤدمليه

 تهبنا أن اشتياقه ي الله ألن الله. فكر حسب نطلبه ما كل ننال الصالة على بالمداومة أنه في
 الني صلواتنا غيرة في نفتر ال ليتنا لذلك ٠بلجاجة منه نطلب أن يحثنا واألبديات السماويات

 تهتها الني االستجابة تتأجل ال وهكذا ابطأت، قد االستجابة أن تصورنا أن حتى فيها، بدأنا
اإللهية. العناية لنا

 ندخل أن تأمرنا الني اإلنجيلية الوصية اعتناء بكل نالحظ أن يجب شيء كل ־قبل٧
كاآلتي: يتحقق وهذا الخفاء. في ألبينا ونصلي بابنا ونفلق مخدعنا

 واالهتمامات المقلقة األفكار الداخلية قلوبنا من نفزع أي مخدعنا: داخل نصلي
الله. وبين بيتنا سري حديث في وندخل الباطلة

 الذي الله إلى كاملين، وصمت هدوء في مغلقة بشفاه نصلي أي مغلقة: بأبواب نحيلي
يطلبالقلبالالكلمات.

 وال المتقدة، أذهاننا ومن قلوبنا من الصادرة طلباتنا نكتم عندما أي الخفاء؛ في نصلي
 أن يجب لذلك اكتشافها. )الشياطين( المضادة القوات تستطيع فال وحده، لله إال نكشفها

 ٠ أيخائ وإنما لنا، المجاورين أخوتنا على التشويش فقط لنتغادى ال كامل، صمت في نصلي
 تتم وذا الصالة. وقت في وباألخص بنا، المتربصين األعداء عن طلباتنا مغزى نخفي لكي

:ه(.٧)هي ححفمقلف" في انصحلحعة غن قبلن ابواب "اخففن الوصية:

-٩-



 المادية باألمور ميتائ كان فإن نقاوته. بحسب الميالة في ويتشكل يرتفع عقل <كل٨ح
الميالة... عند داخله في األمور هذه هبورة يحمل أن فالبد األرضبة؛

 عندئذ (،١٩:٤يو١) أوأل أحبنا الذي الله محبة بكمال قلوبنا مشاعر تلهب 1ا..م٦ئحيم
 كل وعلى فينا فكر كل هوعلى ويسيطر وطاقتنا، ورغبتنا واشتياقنا حبنا هوكل الله يكون

 حيث )الخلوة(... االنعزال هوغاية وهذا نتنسمها... نسمة وكل -يا ننطق كلمة وكلى حياتنا
 أن كمال: كل هوباية هذا المقبلة... السعادة عربون جسده في يملك أن لإلنسان يوهب
 حياته لتمهيركل الروحية األمور نحو الجسد، شهوات كل من بتحرره الذهن، يرفع
. دائمة ههالة " قلبه وأفكار

 الميالة وتلك فيه، ترغب الذي التدبير ذلك لبلع خاههة طريقة عليك و-
 ني التدبير هذا متذكرا الله، تذكر ني الروحي تقدمه ألجل ينفذها أن أحد بكل يجدر الي
 جينا يتمسك أن يقدر ال القلب ألن األخرى. األفكار أنواع كل طاردا بغبرانقطاع، قلبه

الجسد. اهتمامات كل من يتحرر لم ما التدبير

 شيوخ عن بدورهم هم تسلموها قليلين بواسطة الطريقة هذه إلينا هثلمت ولقد
 المهالة هذه عينيك أمام تضع أن يجب الدائم بتذكرالئه تحتفظ لكي أنه وهي حاذقين...

 من ينتخب لم اآلية هذه ٠(١:٦٩)مز وأعي أسرع رب يا معونتي، إلى التفت الله يا الورعة:
 الطبيعة في يوجد أن يمكن التي المشاعر كل تحمل ألنا إنما جزاائ، كله المقدس الكتاب

 كانت مهما منا لكل نافعة وض بنا. تحل التي واألخطار الظروف كل مج تتفق وهي البشرية،
 الله، مساعدة إلى ويحتاج الله، من المعونة إلى أموره كل ني يحتاج اإلنسان ألن أحواله،

 حتى وذلك واألفرح، النجاح أوقات في وأيفائ بل والفهيقات، األحزان وقت في فقط ليس
 ني يعجز البشري فالضعف الثانية. ني االستمرار على ويساعده األولى، من الرب ينقذه

الله. معونة بدون الحالتين



 دفة موجبا اآلية هذه فكر وليكن انقطاع. بدون المبالة بجبذه نصلي أن يجب إذا،
 موضع أي وفي علينا، الملقاة المهمة أو أيدينا، في الذي العمل كان أدا انقطاع. بال صدوركم

 وفي األكل، أثناء وفي لتنام، وهدريرك على وأنت فحها فكر ب־. التغني عن نكف ال فيه، نسبر
 هجمات أذية من ويحفظك لينقذك قلبك في الفكر هذا ليكن الضرورية. األعمال كل

 السماوي التأمل إلى ويقودك األرضية، والوصمات األخطاء كافة من ويقيمك بل الشيطان،
 النوم ليت القليلون. إال يختبرها ال الني القوية المبالة حرارة إلى ويحملك المنظور، غبر

 تردادها كأرة من أنه حتى استخدامها، كئرة من قلبك في فتنطبع جها، مشغول وأنت يأتيك
 فتسبق فيه، تفكر ما أول هي لتكن تستيقظ، وعندما نعاسك. أثناء حنى تالوا في تستمر
 أعمالك، في وتشع للركع، تدعوك اآلية هذه تجد سريرإف من تقوم وعندما أفكارك(. جميع

 الضرورية باألعمال تقوم ومنى بها، تترنم للميالة وكعت منى حنى اليوم. طوال وترافقك
كنت. أينما الدائمة هبالتك ض تكون للحياة

 الدائم باستخدامها فيتقوئ الدوام على العبارة جهنه يلتصق أن بالذهن ^يجدر
 جها... مسههيائ األخى األفكار كافة عنه الذهن يطرد الطريقة جهذه فحها. المستمر وبالتأمل
 بأقصى اإلنجيل في الوارد للتطويب يبلغ وهكذا الوحيدة. العبارة بفقرهذه مكتفائ

 خوفي اإلنجيل: يقول إذ التطويبات، يبن الصدارة مكان يحتل الذي التطويب سرعة،
 مسكيائ اإلنسان يصبر واذ (.٣)مته: السقاؤانبط فلكون لها! ألن بالروح يثفنايق

 (.٢١:٧٤)مز اضقك يدشؤخا "الفقيزؤالبايهئ النبي: قول فيه يتحقق بفقركهذا، للغاية
 يدافع الني القوة إلى يفتقر أنه نفسه عن إنسان يعرف أن من وأقدس أشد فقر أي حثا،

 لحظة كل في أنه يعلم وهكذا الله(. من )أي غهره من الدائم العون فيطلب نفسه، عن جها
 الروحية االستنارة بواسطة اإلنسان يصعد وهذا اإللهية. العناية على يعتمد هو حياته من
 النبي: كقول مقدسة، عالية بأسرار ذهنه ويتغذى متعددة، جوانب من الله معرفة إلى

 ينطبق وهذا (.١٨:١٠٤)مز يثوار)القذغذ(" فثجًا الصخور يثؤغول. الغايية الجبال”

 مكتفائ أحذا، يؤذي ال وبراءة بساطة ني يسلك من ألن نقدمه، الذي المعنى على تماائ
دائائ يتدرع روحي قنفذ مثل يكون وهكذا أعدائه. أيدي من نفسه لحماية بالجهاد



 عن األمثال سفر في جاء ولقد الرب... آالم تذكر في محتمدا أي اإلنجيل، ههخرة في متححبائ
(.٢٦:٣٠ )أم الهئخر" في بقوا دحفبغ ولكها ضعيفة "الوباذطابغة الروفي: القنفذ هذا

 بفخهيلة ويتدع بل البراءة، بساطة فقط يفهمن ال الحالة، هذه ني يتقدم ^من
 يرعى أي والرسل، األنبياء جبال على يغتذي عاقل أيل مثل المتقد ذهنه ويكون التمييز،

 بأفكار مقتات باستمرار، الروحي المرعى هذا على يتغذى إنه العالية. األسرار قمم على
 كأمور ال للغاية، عميقة قلبية بأحاسيس بيا ينطق أنه أي الدوام. على بيا ئسبخا المزامير؛

 هوالشخصية... تهالته وكايا الخاص، نحلقه من ش المزامير هذه كان بل المرل، وضع من
 المقدس الكتاب أمامه ينفتح وعندئذ يوم. كل في حياته على تنطبق المزامؤر معاني فيجد

 ويدولث، مقدائ، جيا وبشعر معانيه فيختبر أسرار، من بداخله ما ويظير أعظم، بوص
 قراءة بمجرد المعض نعرف ال بذلك اختباري. بيرهان إنما بتغسيركالمي ال كلمته، مغزي

المقدسة. الدائمة الههالة تلك إلى ذهننا يبلغ هكذا مقدائ. ونديمه نختبره إنما النص،

 ليأل الله إلى الحهراخ تيملوا ال أبناني يا اآلن أنطونيوس: القديس رسائل في ى-جاء
 السماء، من معونة تيبكم سوف ونعمته سخائه ني وهو اآلب، مهالح لتستعطفوا وبار

 لكم هوههالح ما لتديموا إياكم معلقا
٠(٢٦الخامسةص )الرسالة

 األعالي، من والمعونة القوة تأتيكم وليألم نار خالقكم إلى اصرخوا .وأيخائ:
(.٣٩ ص السادسة )الرسالة المسيح في وأفكايمم قلوبكم وتحفظ وتحيط

ו١٢י



التكبير متا'رمثى التديس

 له: وقلت مقاربوس أثأ بجوار اإلخوة هع مرة ذات جاسا كنت. قائأل: بيمين أثأ ®־أخبر
 في كنت لما الشيخ: فأجابي الحياة؟ يقتني اإلسان به قام إذا الذي هوالعمل ما أبي، يا

 شيائ أفواههن ني يضعن والحدثات العجائز النساء أن أالحظ كنت أبي، بيت في حداثتي
 هذا كان فإذا أفواههن... من الكرة الرائحة ويزيل ريقهن يحلي حتى ويمضغنه اللبان مثل

 الخالص ونبع الفرح طعام بالحري فكحم يمضغونه، للذين حالوة بعطي المادي ء التبي
 اسمه الشياطين سمعت إذا الذي المسيح، يسوع ربنا حالوة، كل وحالوة الحياة مياه وينبع
 بمداومة نطقناه ما إذا المباد االهدج! فهذا كالدخان. تئالشى أفواهنا من خارجا المجيد

 النفس عن ويطرد والجسد، النفس يقود الذي القدس الروح لنا فهويعلن واجتررناه
 في الساكن المسيح يسوع ربنا سيما وال السماوية، األمور لها ويعلن رديء، فكر كل الخالدة

 من يطلبونه الذين لكل اسماوية المكافأة هو الذي األرباب، ورب الملوك ملك السماوات،
(.١٥٠ ص القبطية الرهبنة .( قلوهم كل

 أعمال كل من الله يرضي عمل أكتر هو ما قائأل: اإلخوة أحد سأله أخرى مرة ©־وفي
 المباد لالسم مالزائ يوحد لمن طوبى قاآل: مقاريوس القديس فأجابه والزاهد؟ الناسك

 عمل يوجد ال تاكيد بكل فإنه فتور، وبال خاشع قلب من المسيح، يسوع لربنا الذي
 حين، كل في اجهررته أنت إذا الطوباوي، الغذاء هذا مثل الحياة أعمال كل من مستحب

 ما يمهل أن إلى االجترار، حالوة ويستطعم جوفه من الطعام يسترجع حينما الخروف مثل
 ثم أحشائه؛ ولكل لمعدته نافثا دسائ جوفه وفي فمه في يحهبح حيث بطنه، داخل إلى يجتره
 المسيح يسوع ربنا ليت فيا فمه؟ في اجتره ما بسبب هما وقوته الخروف جمال أن تري أال

 الحلو الدسحم اسمه في نعمة يعطينا
(.١٥٠ ص القبطية اببنة

 طرحنا ما إذا أيفائ وهكذا ويطفئها. النار قوة يغلب الماء أن نرى إننا أيخائ: ©־وقال
 يقهر، ال الي صليبه قوة والتمسنا ملجأنا، المسيح يسوع ربنا معونة أقدام عند ضعفنا

١٣٠-



 المملوء باإليمان الروح، في حرارة قلوبنا وتمنح الشيطان، ومكر خدع جميع تطفئ فإنها
(.١٥٠ ص القبطية )الرهبنة وليأل" بهجة

 "ليس مقار: أبا جاب فاه . نحهاي؟ أن يجب 'كيف السؤال: هذا الرهبان بعض سأله ؤ(־
 رب يا ارحمني مبسوطة: وأيديكم قولوا ولكن كثيرة، بكلمات نتلفظ أن الضروري من

 )الرهبنة أعض! ربي يا قولوا: العدوعليكم ضغط اشتد وإذا وعلمك! مشيئتك حسب
٠(١ه٣القبطيةص

 هروبه أثناء إنه لهم قال المقربين تالميذه أحد أن مقاريوس أبا عن بالديوس ه-ذكر
 عودته في أخرى ههالة ٢٤و إلها، ذهابه في ههالة ٢٤ يمهلي مقار أبا كان السرية المغارة إلى

(.١ ٥٣ص القبطية )الرهبنة مفها.

 أمامك قلبي هذين الكلمة: هذه معفى علمغي قائأل: مقاريوس أبا أخ سال )ج־
 لربنا الذي والمبارإف المخلص االسم من أحلى هذين لبس الشيخ: فأجابه (.١٤:١٩)مز

 فكدا ئزفزقؤ "كشثونؤ هكذا: مكتوب فإنه انقطاع. بال فيك يحل حينما المسيح، يسوع
 الدعاء ني يثبت الذي التقي اإلنسان يفعل هكذا (.١٤:٣٨)إش أخدزكفقانه" ٠أهبيخ
(.١ ه٤ص القبطية )الرهبنة المسيح يسع لربنا الذي المخلص باالسم

 قال النجاسة، بأفكار اشازب ثيؤبمبوتس لألخ مقاريوس القديس نحهيحة ني0
 آيات واحفظ الروحية، الجهادات عاى نفسك ورؤض المساء، حنى هجومك ليكن القديس:

 أسفل، إلى تنظر ال شرير فكر أتاك ما وإذا قلب. ظهر عن اإللهية األسفار ومن اإلنجيل من
(.١٧٦ص الشيح اآلباء )أقوال ويقويك يعينك والرب العالء إلى بحهرك ولجه إنما

 مقار، أبا المضيء، اآلب دير مقاريوس: القديس دير المقفع بن ساويروس -يسحي٨
صهه(. القبطية )الرجبنة الدائمة والحهالة العالية، الحكمة وموضع الرهبان، مجمع

(:١٦٤ص القبطية )الرهبنة مقاريوس القديس ذكضولوجية في -جاء٩

 مقدسة، قوة له عين قد ألنه مقار، أنبا الروح الالبس البار مع المجد رب كان ٠٠٠
االبتداء. منذ معه لتكون الشاروبيم، ص

١



 ظير األيام، من يوائ المقدسة األسفار في يتامل جالطائ مغاره في كان بينما إذ ٠٠٠
قائأل: الخحهوص جينا معه متكلائ الشاروبيم له

 لو ألنك الناس، تمجيد بسبب قلبك يستعلى وال نفسك إلى أنظر مقاره، يا ٠٠٠
خاض״..." "أنا تقول أن فعليك الفضائل، كل أكملت

 أنا قلحي لكبرياء يا ويحي، قائأل: بكى الكالم ذلك مقار أنبا سمع فلما ❖
 الخاطئ، أنا قلحي لكبرياء يا ويحي، نشبي! تيلك أن الشياطين تربد كيف الخاهدع،

 مدحه هذا، الشاروبيم منه سمع فلما أخي... عن اآلالم أقبل لم اآلن حض كيف
واستحسنه.

 األكل قلة من يبس قد جسدك هونا مقاريوس: للقديس اآلباء بعض قال به
 اليؤلم زبيري مئ عظامي يلفق ضحكت ١χ مكتوب فإنه حسائ، الشيخ: فأجاجهم . والصمت

 وهكذا تشتعل. ثم تجف فإنيا طبيعها، في النار قوة قبلت إذا الشجرة فإن (.٣:٣٢)مز حكلة
 وحينئذ الجسد طبيعة من الشبوات تجف إذ يتنقى، فإنه الله خوف اإلنسان قلب قبل إذا

(.٨٥ص القبطية )الرهبنة الله بحب يشتعل

 بالروح الني األماتة لك تكن لم فإذا األماتات. أنواع كل وراء اسغ أيخائ: ©-وفال
 حينئذ إنسان. كل عن فتموت بالروح، الي لك لعطى حينئذ الجسد، إماتة وراء فاسغ

٠(٨صه القبطية )الرهبنة السكون" في الله مع الدائم الوجود موهبة إلى تمهل أن تستطيع

 شيائ كانت الجسد تقشفات كل أن مقاويوس أبا عن اللوزياكل التاريخ ي وع-جاء
 عن خارجا توقف بال منجذبا إال يرى كان ما الذي السماوي، الرجل لبذا بالنسبة قليأل
 هوتحت ما كل في يفكر كان مما أكثر الله مع يتحدث وكان إلهي(، دهش )حالة نفسه

(.٨٧ص القبطية )الريدبنة السماء

 الناس، بنا ههنعها الني األساءات نتذكر كنا إن يقول: مقاريوس القديس وددكان

يوجهه الذي االضطهاد نتذكر ما بقدر ولكن ذكرالله. على القدرة من أنفسنا نحرم فإننا

ه



 )الرهبنة اإللهية الحضهرة عن يفههلنا أن شيء ألي يمكن ال ما بقدر الشيطان، نهدنا
٠(٨٨ص القبطية

 على هواإلدمان المتقنة التدبيرات كافة وتاج ههالح سعي كل قمة أيحنائ: قال-0
 الذي ألن يوم... كل بحهير الله من طلبناها إن الفخهائل بافي ننال بواسطها ألن المهالة،
 فإنه شيء، كل في الله محبة ويكرم عيها، يدمن حض يوم كل الحهالة على نضعه يغمهب
 المهالة )حياة القدس الروح نعمة ودوهب بها يتقد حنى اإللهية المحبة حرارة على يحمهل

٠(٤٤حس األرثوذكسية

 )الرهبنة أعدائك أيدي تنجومن وأن الله تطلب أن ني كله همك فهع -يقول: ١٥
(.٩٠ ص القبطية

 في تعمل ماذا الشيطان: سأله المتنوعة، المعاثر شيطان مقاره األب قابل -حينما ١ ٦
 المعيد رحمة طالب تائه أنا قاآل: األب فأجابه وجهك؟ على وهائائ تائبا البرية هذه

٠(٩٦ص القبطية )الرهبنة المسبح

 ني المالئكة، أن فكما المالئكة. طقس يشبه الرهب طقس مقاره: أنبا ول آلحددغ

 أيخائ هكذا حضرته؛ أمام المثول عن أرضبي ء لثبي يمنعهن ال حبن، كل الله أمام وقوفهم
(.١٣٨ص القبطية )الرهبنة . حياته سني طوال يكون أن الراهب على ينبغي

 الله يرى وحينما المهالة في اجهد الدائمة؟ الحهالة تقتني أن أتريد مقار: أبا ^-قال
(.٥ ٠ ٨ص المهالة )حياة أياها يعطيك المبالة في وسعيك وهمتك غبرتك

 ملتمهقة أفكاد لتكن حياتك، أيام كل رحة لك تكون أن أردت إذا أيخائ: ؤلمدقال
 القبطية )الرهبنة البشرية المهداقات كفرة من نفسك واحفظ ساعة. كل ني بالله

(.١٤٣ص

 فكره يححهر أن قاليته في الجالس الراهب على يجب مقاريوس: القديس يقول )ع־
 أن بل الدهر، هذا أباطيل في يطيش يدعه ال وأن عالي، اهتمام كل عن بعينا داخله، في

في فيه نابائ ويكون لحظة، كل في وحده الله في فكره يجعل وهوأن األوحد، هدفه في يبقى
-١٦- 



 اهتمام وال أقاربه ذكر ال قلبه، مبلبأل يتسرب أرغبي شيء أي يدع وال هم، أي بال ساعة كل
 في لوكأن كما حواسه، ويكل بروحه هكذا يكون بل أهله. في بالتفكبر التسلية وال بآبائه

 بحالوة الرب في ثابتة العذراء تكون لحني القائل: الرسول كلمة بذلك يتمم لكي الله حضرة
(.١٤٩ص القبطية )الرهبنة اهتمام ويكل

 وقت كل يوجد العقل كان ما إذا وانفالبه: الشيطان هوموت هذا إن يقال:٩)
٠( ١٦٢ص إشعياء أنبا )نسكيات ومحبته الله ذكر في بالهنين متغاوفائ

 يقول باالتضاع، يتسربل لم ما الملكوت إلى يومهل ال وحده الهذين أن -وإلظهار٢٢
 والهذين، المهوم، إليه يومهل أن يمكن جهنم إلى المؤدي الطريق "إن مقاريوس: القديس

 التواضع أجاب: التواضع؟ إليه يومهل وهل اإلخوة: فسأله ٠ والنسك والتقوى،
(.١٦١ ص القبطية )الرهبنة سامحني.." فمك: من فقط تقول هوأن ليس الحقيقي

 يقتنوها، لكي القديسين آثار ألوالده مقار أبا عند األخبر، الوداعي خطابه .ني
 المبالة، ني والمجاهدة القلب وانسحاق النفس وتواضع المسكنة، اقتنوا وقد فقال:
 أنفسكم تكون أن أوالدي يا أريد أنا قلوهم... يغارق لم الذي الله وخوف الناس، كل ومحبة
 سماع تستحقوا حلمى مخلصنا، قدام بكاء وابكوا دائائ اضرعوا لله... دائائ مسكائ

(.١١١ ص القبطية )الرهبنة ' خطاياك لك مفقورة المهوت:

-١٧-



الدانة" ״الماله عن ضى١ل١قر١

 تخمد وهي ذلك في واستمر بذكرالله، ابدأ الشهوة، داهمتك إذا بيمن: أنبا ^قال
ذاتها ن----------------------------——— م

(.٢ه٢القبطيةص )الرهبنة

 برد فإذا الذباب. عليه يعف ال النار على وهويغلي الطعام أيخائ: بيمن أنبا ®־־وقال
 فإذا النجاسة. أفكار تقرها فلن بالروح، حارة كانت إذا قلوبنا كذلك بالكتل. عليه تكاثر
 فكرنا على وسود علينا الغريبة تأخذ الشياطين فإن وتكاسلنا، الروحي هذيننا توقف

(.٢ه٢ص القبطية )الرهبنة

من الخروج يتعلهم فلن قاليته، فى سنة مئة الراهب جلس إذا” بيمن:اب @فال
 وال شيء، كل في نفسه على باللوم ياتي آن يتعلم حتى الرهبنة، معض يتذوق ولن العالم،

التجارب تكاذ مهما المبالة نء يتوقف
(.٢ه٣ص القبطية )الرهبنة

 الله أمام بنفسه ويلفي انقطاع؛ بال إنسان كل فليصهل اإلسقيطي: إشعياء أنبا ®قال
 على يحكم أو يدين أال حينئذ وعليه الخادلى، بشعور أوجاعه كل عن لله كاشائ حين، كل

٠(٢٨٨ص القبطية )الرهبنة بالمرة أحد

 وهويسقي عينيه تغطية سبب عن سأله الذي األخ سلوانس القديس جًاجاب
 عن فكري فيتشتت الشجر بوية عيناي تنشغل ال حنى ذلك فعلت 'لقد بقوله: الشجر

. الشجر بين عقلي ويصع والتأمل( )الهذين عمله

 طريقة هي ما تسأله: نجدها بيحهاريون القديس يد على تائيس خالص قحهة -في٦
 ال أنت القديس: أجابها خطاياي؟ ليغفر الله إلى بها أهيلي أن قداستك تأمرني التي الحبالة

 ألن إليه، يديك تبسطي أن وال بشفتيك، اسمه تذكري أن وال الله إلى تصهلي أن تستحقين
 نحو نظرك مثبتة تجلمي أن عليك فيجب طاهرتين، غبر ويديك نجستان، شفتيك

٨



 توا، من القديس تيقن عندما مدة وبعد ارحمني". خلقتني من "يا تقولين: وأنت الشرق،
 هنا اتكني قائلة: تائيس عليه فألحت حبسها. من يخرجها أن أرد خطاياها، غفران ومن

 خطاياي جعلت قد أنني أبي، يا "بالحقيقة وأفهافت: . كثيرة خطاياي ألن وفاتي، يوم إلى
 ينقطع لم القفس أن كما وهكذا القالية. هذه دخلت أن منذ عيني أمام وفهعته ثقيأل حمأل
 لم الله إن بيحهاريون: المباد لها فقال عيني". أمام من تعبر أدعها لم خطاياي كذلك عني،
 إردتك أجل ومن لك، كان الذي الفكر أجل من إنما توبتك، أجل من خطاياك لك يفقر

(.٩٨،٩٧ص الرهبان )بستان للمسيح نفسك تسليم في الحهادقة

 فتخف بذكرالله، قلوبكم أيقظوا نفسه: خروج عند أبيغانيوس القديس ®-قال
٠(٤٢٧ص الرهبان )بستان عنكم" األعداء قتاالت

 ني أسكن أن األول: تفهايقني. أفكار ثالثة أبي يا قاآل: مرة أمونا أنبا أخ لج-سأل
 أحبس أن والثالث: أحد؛ يعرفني ال حيث القرية إلى أمضي أن والثاني: وحدي؛ البراري
 هذه من واحد وال الشيخ: له قال . بومين بومين وأههوم باهحد، أجتمع وال قاليتي في نغسي

 يوم كل وتأكل قاليتك في تجلس أن األففهل بل ينبغي. كما تمارسه أن تستطيع األفكار
 تتنيح وذا خاهق". فاني اغفرلي الله أيا قائأل: دائائ، فمك في العشار كلمة وتجعل قليأل،

(.٤٢٨ص الرهبان )بستان ترتاح( )أي

 ،يسوع ربي يا ههالة: من كاملة قطعة على العاللي منطقة في الحفريات فهمن ־ءأر٩
 يسوع الكتابات: هذه على أيفائ وغر البحبري. القبطية باللغة الحائط على منقوشة
 الحهالح مخلحهنا المسيح يسوع ربي يا ؛ أعني يسوع ربي يا ؛ الخالص اسم هو المسيح
 بسوع ربي يا ؛ جوري... لروح نياخا اعطي خالههنا، أجل من تجسد الذي البشر محب
 جورجي، عبدك مع رحمة اههنع مخلصي يسوع ربي يا ؛ آمين القس مينا المسكين أنا أعني
 الثامن القرن وحتى م.٤ه٧ عام قبل من القدم ني عمرها يتراوح الكتابات وهذه . آمين

(.٣٢٦ص القبطية )الرجينة

 علمانيين أناشا قابل اآلباء، بعض مع مرتحأل كان بينما أنه ،بموا أنبا عن يحكال־0
ألن الطاهرة، أفواههم من تتباركوا حتى الرهبان وحيوا قوموا قائأل: فخاطبهم جالسين،

 י١٩י



 الله مع الحديث عن تكف ال أفواههم
(.٣٤صه القبطية )الرهبنة

 النفس عمل كان شهيت في كنت عندما االخوة: مبكائ الغرمي تادرس وهدقال
 لعمل فخهاف أنه محسوبا فكان اليدين شغل أما األساسي، هوعملنا المستمر( )الهذين
 )الرهبنة هواألهم اليدين شغل أما هوالمضاف، النفس عمل أههبح اآلن ولكن النفس.

٠(٣٣٩القبطيةص

 تلميذا )وكأن أثناسيوس القديس كتها الحي أنطونيوس القديس سيرة ي -جاء١ ٢
 المرء أن عالما الصهالة، على مثابزا كان أنطونيوس القديس إن أنطونيوس(، للقديس لفهرة
 الذين بغضائل يقتدي كان أنطونيوس وأن (٢٣)ص انقطاع بال السر في يصهلي أن ينبغي

 أن (٢٥)ص أيخائ وجاء (.٢٤)ص انقطاع بال ذاك وههالة هذا، لطف فالحظ ردم،
 الشيطان عليه عرض إذا فكان المستمرة... القديس هبلوات بسبب تجندل الشيطان

 يسهرطويأل، كان إنه (٢٨)ص عنه وجاء بالصهلوات. أنطونيوس يصهدها الشريرة األفكار
 واحدة مرة يفعله لم وهذا ينام، أن دون متملائ، كله الليل يقضي كان ما كثيرا أنه لد^ة

مرازا. بل

 لنتجاوز واآلن يقول: البرية، آباء مع مناظرته عن كاسيان كتها الني المقدمة -في ١ ٣
 األمور يومائ، الرهبان يزاوله ما وعن الخاري(، مظهره جهة من الرهبنة )نظام المرئيات عن
 المنظور...، غبر الداخلي االنسان فى ونعيش السابقة، الكتب في عالجها أن سبق الني

 ها يوصبي الني المنقطعة غبر الدائمة المبالة إلى القانونية الحهالة نظام من ولنصهعد
الرسول...

 قليأل تففل لئال أبذا الله ذكر من قلبك تخلي "ال باخوميوس: القديس ى-قال
. الههطيادك المهريصهون أعداؤك عليك فيقوى

وال ساهرين، 'كونوا الوهمية: هذه نياحته قبل لتلميذيه آنطونيوسأب هقال٢>ه
ألنكم بغبرة، عزمكم على حافظوا اآلن مبتدوئن كأنكم بل الطويل، نسككم تفسدوا
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هوأ المتوحد كمال "إن كاسيان: مع مناظه فى يوحنا األب ى-يقول

 بل تخافوها، ال لذلك القوة. قليلة ولكها متوحشة، أها وكيف الشيطان خداع تعلمون
(.٩٩ص أنطونيوس )حياة فيه وثقوا دوائ، المسبح شمموا بالحري

ذهنه يخلي ن
 )المناظرات اإلنسان ضعف يسمح ما قدر بالمسيح يربطه وأن األرضية، األشياء كل عن
٠(٤٨٦ص

األرضية األفكار ثقل بأن القديسون يشعر عندما ثيؤناس: القديس <־لق-ول٢حال
 ال أوبالحري إرادتهم، بخبر منقادين أذهانم سمو عن يعينا يردون وأبم يضايقهم،
 بانسحاق معترفين باستمرار، الله إلى يغنون فإنم والموت، الخطية قانون إلى شعوريًا،

 الله رحمة يلتمسون بغبرانقطاع هم وبينما خطاة. أنم بقلوبهم بل بالكالم ال قلب
للتوبة حقيقية دموعا يذرفون الجسد، ضعف بسبب فيوائ يوائ يقهرفونه عما والصفح

ه(.٧٢ص )المناظرات انقطاع بغير

لربوات يمكن ال الله بحب ألهبت الني النفس األسيوهفى: يوحنا القديس آيقال٨)
 البحر ألمواج يمكن ال جينا المصبوغ الثوب مثل ٠لله الدائم التسبيح عن تردها أن ألوف

(.٤٠ ص التباسي )يوحنا صباغته وبين بينه تفحيل أن

 فى سنوات ثالث استمر جهاده ابتداء في أنه السائح يوحنا األنبا سيرة فى -جاء١ ٩
 الكهنة اآلباء أحد اعتاد كما وهوواقف. النوم من قليأل يختطف وكان مستمرة، صلوات

(.٣صه السواح )اآلباء أحد يوم كل فيناوله المقدسة باألسرار يأتيه أن
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الرائمة اإلسبطيءزاالصاله إشعياج ابا اقوإل

اآلسبطئ٠كليا أبا اقوال آكاب

 العتيق االنسان عنك يخلع الله لعل ببكاء الدائمة السلوات على نفسك ®-اغصب

(.٢)ص الملكوت ويعطيك

 كل ي لله بغكه وصل مزاميرك، ادرس بل يسرة، وال يمنة تتلفت فال مشبت ^إذا
٠(٤)ص أهله هع دالة لك يكون وال تدخله، موضع

 تفكر النفس. فهوء هي الحهالة فإن كثبرة، هبلوات الليل في تصهلي أن نفسك -الزم٣
(.١١ )ص لك فبويفغر أجلها من الله إلى وهبل الخطايا من فيه صنعت ماذا يوم كل

 تبذا تخلص أنك قلبك يثق فال والحهالة، المهوم بتعب نفسك ألزمت قد كنت -إن٤
 فهعفي مع يصنع أن قديسيه، بصلوات الله، أرجومن إني فكه: في قل ولكن بذاك، أو

(.١٣)ص جسدي به أشقي الذي الشقاء أجل من رحمة،

 لراحة اآلخر والنصف الصالة، في الليل نصف اسهر بقدر. يكون سهه ه-اجعل
 لتنام استلقي ذلك وبعد والمزامغدر. الصالة في ساعتين اسهر تنام أن وقبل جسدك.

(·١٤)ص

 وجع من مقهوزا كنت وإن كلها. الراهب ثمرة يتلف فإنه الملل من نفسك احفظ ١٦)
 يا أعني وقل: الله قدام بنغسك ألقي ولكن نفسك، تصفر وال تمل فال قبالته تجاهد وأنت

 بقلب طلبتك كانت إن سريعا وهويعينك ، الوجع هذا على أقوى ما فإني الشقي أنا ربي

(.١٦سليم)ص

 تأتيه، بلية كل من فهويعينه قلبه كل من الله قدام بنفسه يلقي اإلنسان كان ®إن
 بلية كل عنك ويدفع يخلصك أن لله الصالة من تمل فال العدو. قتاالت من ويخلصه

أكهر لك الخير من فيه ما يعرف ألنه إليه التضرع من تمل فال منك يسمع لم ففن تأتيك.
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 له تقل فال تواجهك، الني بالحروب يتعلق شيء ني قلبك كل من الله طلبت أنت وإذا منك.
وقل: هبل إنما تلك، لي وهب هذه عني ارفع

 ني، هوخير ما تعرف وأنت يديك ني أنا ورجاني. عوني أنت الممسح سوع سيدي يا
 خطاياي. أجل من تبلكني وال هواي، أتبع تأهني فال طاني أنا اليك. أخطئ تآركني وال فأعني
 اشف ألتجئ. إليك فإني اعدائي. إلى تسلمني وال ضعيف، فاني ترففهني وال خليفتك ارحم(
 المسيح. بسوع ربي يا يديك ني أنفسهم يحزنونني الذين وجميع أخطأت. إليك ألني نغمي
 الذين على، يقومون الذين كل ليخى بتحننك. فخلحهني إليك، إال بضعفي اهرب لست

 دهر إلى والكرمة المجد ينبغي ولك شيء، كل على قادر أنت ألنك لهلكوها. نغمي يطلبون
(.١ ٧)ص آمين' الدهور.

 من واطلب وتحين الخليقة كل على وتزحم قؤتك، كل ومن قلبك كل من الله راقب دي
(.١ ٩)ص يرحمك أن ساعة كل في الله

 وههالة الله، خوف خحهال: الثالث هذه إلى محتاج والهدوء السكون هوني الذي0
(.٢٤)ص غريب شيء إلى يعبى قلبه يدع ال وأن دائمة،

حزين وقلب واهتمام بمعرفة هوسال إنمنهيسمع قلب بوجعالرب يطلب ة-الذي
 كنحو عيب بال الرب أمام يوقفها كل فقط بنفسه إال العالم، من بشيء مرتبطا يكون وال

(.٢٤)ص ربه الله يرضي أن حريص مرذول إنسان مثل قؤته

٠(٢٧)ص قلبك يضيء لكيما حين كل في الحهالة ةًاحبب

 له، فافطن يها، يحدثك العدوهوالذي أن فاعلم الرديئة باألفكار أحسست ^إذا
 تشغل أن وابدأ المسيح. يسوع ربنا وباسم الحطيب برسم عليه وتقوى مقابله، عقلك ونبه

 الزم ثم خطاياك. عن تعطيه سوف الذي هوالجواب وما األخيرة، بالدينونة وقلبك فكرك
 لولم أنك واعلم ابدأ كثيرا. ترددها واحدة ولوهبالة واتئ تحفظها. كنت إن المزامير درس

٠(٣ ١ )ص وأفكاره الشيطان تهزم أن يمكنك ال الطريقة تتدبريهذه
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 تخدم أن ويمكنك الموت. حض لمعلمك مشيئتك تقطع تلميذا تكون أن ار ٦هك
 الهار من ساعات ثالث إلى تقرأ قاليتك، في تجلس أن ويمكنك الله. بمخافة واالخوة اآلباخ
 أو سجس بدون قليأل قليأل يديك عمل تبدأ ساعات الثالث بعد ومن البتة، عمأل تلمس وال

 كأدرة ومثل رحمتك كعظيم الله يا ارحمني باستمرار: وتردده المزمور هذا وتقول شهوة،
 كنت ئن الخسون(. )المزمور خطاياي...' من ونقني اثبي، من وطهرني ذنبي، امبي رأفتك
 بكل واثبت عملك. من تقوم حض درسها من تبطل ال أن فاحرص المزامير وتحفظ تتقن
 إما فمك، ني لله٠ذكر يكون أن دون من واحدة ساعة لمدة عمل ني تتمادى ال أن عقلك

 وابسط المسيح إلى حين كل في وتصرخ ... (٣٢)ص المقدسة الكتب من ذلك أوبغير بمزامير
 بين بضعفك اعهرف برحمته. عملك ويتمم بالمغفرة عليك ينعم أن منه واطلب إليه يديك
 ني الشيطان محدائ تكون سوف هكذا تتدبر لم وإن (.٣٣)ص حين.. كل ني المسيح يدي

ه(.٢)ص تفع أن إلى فكرك

 محدا اللسان، ساكت ...ويكون إشعياء: أنبا يقول الراهب لههفات سرده -ني ١ ٤
(.٤ * )ص البدوء..." مالزائ حين، كل لله متضرعا ئحهلائ للخلوة،

 ني أما القراب؛ من يفقر وال حين؛ كل فمه ني المسيح ذكر يكون أن للراهب ينبغي
 وطعامه ونومه وعمله ومجيئه ذهابه ني وذلك المقدسة، الكتب من ذلك أوغهدر المزاميذر
(٤ ١ )ص سيرته كل وفي وشرابه،

 قاآل: بالفتور وصلي للشبع تاكل ال العدو. فخاخ تكسر به فإنك االتضاع، ^اقتني
 ، الدنس أوجاع من وأعتقني خلصني المسيح يسوع ربي يا ارحمني. المسيح يسوع ربي يا

)صهه( النجاسة. شيطان على قوة تأخذ وسوف ورحمة راحة تجد سوف وأنت

 نجد الكبير، مقاريوس القديس فم عن إشعياء أنبا سجله الذي الحديث )آلكدفى
 وهوما الرهباني الزي ولبس العالم هجر الذي الراهب بقوله: يصرح مقاريوس القديس

 ماذا ألنه باطل. فتعبه هكذا صورته كانت ومن نفسه. يخدع العالم، أمور في منغمسا يزال
ال الله. خوف يوجد أن يمكن ال الجسد راحة وحيث الجسد. راحة إال العلمانيين من يربح
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 الله يناجي منفردا يعيش لكونه إال هكذا ؤذغ فيولم منفردا، متوحذا راهبا كان إذا سيما
(.٦ ٠ )ص ليألوازا

 طريق ئم ليس غفور... ألنه الله إلى وههلح أخطأت، شيء أي ي يوم كل في -تفكر ١ ٨
 ولو حتى الله، أمام ويدبها نفسه يلوم دائائ اإلنسان يكون أن مثل الخالص، إلى مؤدي آخر

 اقا ازخئبي اللهلم قال: الذي العشار تواضع مثل وذلك العيوب. من خالي أنه تبيأله
(.٦٨)ص خاهلى أنه باستمرار يشعر أن اإلنسان فعلى ، العقاطلى

 األوقات، جميع ني بمداومة، قلبك ني المسيح يسوع الرب اجعلشيء كف يقيل٢٩د
 يا أعني. ربي يسوع يا قل: بغيرفتور، المبارئة الحهالة تردد وعندما قلب. وانسحاق باتضاع

 جميع في قل هكذا . المسيح يسوع ربي ويا سيدي يا أبايمك أنا رحمة. معي اههنع ربي يسوع
 يجب وباختحهار، األعمال. من عمل أي أوتعمل أوتمشبي أوتشرب تاكل كنت أن األوقات:

 أحذا ألن يفتى. وال ينحل ال بشوق األوقات، جميع في داخلك المقدس الذكر هذا يكون أن
الرسول. بولس معلمنا يقول كما القدس، بالروح إال "٠٠ يسوع ربي يا ا يقول أن يستطيع ال

 فالزم الحهالح، للذكر مداومتك عن واعاقك العقل، أوتشتت الغفلة أو السبي آذاك فإذا
 عن عقلك يقف ونعمته وبرحمته الليل، وسير المقدسة الكتب ودرس والوحدة البدوء

(.٧٣)ص ومفيد هوحهالح بما وينشغل الطياشة

 ابدأ والتاسعة، والسادسة الثالثة الثالث: السواعي حهالة من فراغك -بعد٢ ٠
 أنااسبحك ارحمني، ربي يايسوع أعني، ربي "يايسوع وقل: وقلناعها، سبق الني بالحهالة

 حرهك وإذا بالحهالة. إال ء بثبي تنشغل ال الكنيسة ني كنت وإذا ... المسبح يسوع ربي يا
 في فيه تكون وقت أي أوفي القداس، أووقت أوالمزامير أوالقراءة الحهالة وقت في تخشع

 حالة ني وأنت أحد أويراك نفسك تظير ال أن فاحرص الجماعة، أووسط الكنيسة
 تخفي ال أن فاحرص أووحدا، إعالقا الكنيسة في ريت وإذا يمتدحوك. لي أوبكاء تخشع

٠(٧)صه الروفي أبيك عن ذلك

 أن يجب إنما القانونية، السواي ههلوات وقت في الوقوف فقط ليست 5ةالحهال
ليكن عمل، أي أوتعمل أوتشرب تاكل كنت إن أي بمداومة. أي بفهرفتور، الحهالة تكون
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 بدون وقت كل وتدعوه وإليه، به تمهلي حببن حين، كل قلبك في دائائ يمع الرب اسم
(.٧٦)ص قلب... شوق وبعظم أوتوان، أوملل كهمل

 العالم، هذا كالم أي بحتال، بكالم تتحدث تجلس ال الكنيسة... من خرجت إذا
 وحدك، تنفرد أن حاول إنما الحرب. عليك ويثبر قاليتك إلى الكالم هذا معك يدخل لئال
 المهالح الذكر في فكرك وركز منفردا فاجلس ثماال فافعل، قليأل تقرأ أن استطعت وإن

 إلى فاخرج الملل أو الضجر ضايقك وإذا المجد. له الذي المسيح يسوع ربنا اسحم هو الذي
 باعهرف القدوس، اسمه وتمجد قلبك في الله تسبح وأنت وهناك، هنا وامش قليأل، الهواء

٠(٧٧وشكر)ص

 حين كل هبلوا قال: الذي ألن فتور. بال يعهلي لمن مساودا يكون المريض يخدم من قي
(.٨٢)ص فزرتموني مريفائ كنت أيخائ: قال تملوا، وال

 عند ضميرك يلومك لئال معك... الذين اإلخوة مع قليأل تتنازل هوأن المحبة فعل جًا

(.٨٣)ص حين كل الله ذكر مداومة

 بل الظاهر، في فقراء وههاروا أنفسهم نبذوا الذين فقط هم المساكين لبس )هلب
 فقط ولبس الدوام. على لله١لذكر جياعا وههاروا الشر من فقراء ههاروا الذين وأيضا
 الذين وأيختا بل األوجاع، عدم إلى يبلغون الذين هم الظاهر بالضيق يتمسكون الذين

 إلى وانظر قلبك على فاسهر الفاسدة. غبر األكاليل يأخذون الداخلي إنسانهم في يعملون
 سرقتك يحاولون الذين اللمهوص ترى سوف المهالح الذكر على واظبت ١ئذ حواسك،
’(٨٧)ص مهم فتحأرس

 فيقول: النبي، موسس بحهالة عماليق على انتمهاريشع في إشعياء أنبا يتأمل آلي
 الله، إلى لهردب قلبه، أهوية يبرك أن يبتدئ حالما اإلنسان الن الملل. إلى إشارة عماليق اسم
 هو الملل يبدد والذي خطاياه. إلى أخرى مرة ترده أن وتشاء تقابله حرب أول هو فالملل

٠(٩٣)ص بمعرفة الجسد وأتعاب النسك يحرس وهذا ذكرالله، مداومة
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 يرحمنا حتى الله نرضي لتي حارة وبدمئ قوتنا بكل فلنحرص وأحبائي إخوتي يا -٢٧
 من تسلمنا وهي لله شهوتنا تكون أن ونحرص الشرور. لتفلب قوة عنده من لنا ويبعث
٠(٩٦)ص الله... يخلحهنا لتي وبالعدل الله بذكر ألسنتنا نلزم أن يجب الشر...

 بحسب نعمل أن يجب الله. مرضاة على الموت إلى حريصا يكون الذي هو الحكيم
 كالم ابغض وهويحفظك... بالله ملتصثا فكرك يكون أن احرص تعيننا. الرب وقوة قوتنا

(٩٧)ص قلبك. يضئ لكيما حبن كل في الصالة أحبب بالله. ليفرح'قلبك العالم

 المسيح من الرحمة وتمام العون اطلب إنما وههالحك، قوتك على متكأل تكن ال ي٩آل
(.١ ٠ ١)ص وبعينك ويحبك هوبك ويفرح قلبك المسيح يفح لكيما باستمرار.

O وافقراء كذب من يحفظنا وذلك البدر، ودوام بالله الهذين ألسنتنا لنعتم 
(.١ ٠ )صه موتنا( )ساعة للقائنا تخرج عندما الشياطين

 سوف العظيمة المسيح يسئ وربنا إلهنا ومعونة قوتنا، حسب نعمل أن يجب )لي
 دمنا ما التوبة أعطانا فلهذا وعجزه، اإلنسان ضعف يعرف الله ألن ضعفنا، وتعضد تقوي

 من يحفظنا لكي الله نحو شاخصا فكرنا يكوإن أن يجب األخيرة النسمة وإلى الجسد. فى
(.١ ٠٦)ص العالم هذا مشغوليات

 ليستضئ الصالة مداومة أحبب الله. قلبك ينظر لكي العالم هذا كالم ابغض ي٢)
 لسانك احفظ القديسين. قيامة إلى تبلغ عندما تحزن لئال والغغلة الكسل تحب ال قلبك.

(.١٠ ٦)ص فيك تسكن الله ومخافة قلبك لبستضئ

يهاون والذي الشر، ينقض دائائ يصاي الذي للنفس. وسقوط موت ي البطالة
(.١١٠)ص الشيطان عليه قليألقليأليطغي

 له يكون ن
 حائزا يكون أويقرأ، يعمل أوكان يصلي كان فإذا الرب. هو الذي عقله، وفي نفسه في كهز،
(.١١٦)ص يزول ال الذي السمائي الروح على

أ باستمرار اإلنسان يطلب أن أي الصالة. في هوالتجلد عمل أسحى (٢ؤ
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 في يالهحخر وأسرعوا شيء كل وتؤوا هربوا الثه محبة اشهوا عندما القديسون )هع
 ي حلؤا هبار األقدس المسبح يسوع اسحم أن ذلك العالم، نتانة ونسوا والجبال، البراري

٠(١٣)صه أفواههم

 بالجسد، الظاهر في الدوام، على الله قدام وتمهاي السكون على تداوم كنت إن جد
 وتجاهد وخألهائ، ومعونة قوة يعطيك أن منه وتطلب فتور، يغبر بالنفس الخفاء وفى

 ذكر أومن الشياطين من قلبك فى المتحركة الرديئة اآلالم أفكار ضد ضمهرك بيقظة
 هوك، م خمه في النعمة نور ويشرى السوء األفكار من قلبك يتنقى حينئذ القديمة، األشياء
(.١٣٨)ص يوم كل وشوقها تأملها حسب نفسك تتنعم وبه المسيح، الستعالن وتؤهل

 السكون في يتجلد الذي لكن علينا. ههعيا الشياطين ضد الجهاد يكون البداية في -٣٧
 وبذلك واالستنارة. لإلفراز يؤهل الله معونة فتور بغبر ويطلب السالحة، األعمال وفي

 الدرع بمثابة اإلفراز هذا ويكون والرديئة، الجيدة األفكار بين يميدز أن القلب يستطيع
(.١٤٩)ص األعداء سهام تخأرقه ال الذي الحمهين

 الذهن أي الغيرة، أوأل: وهي بالضرورة، إصن ويحتاج للذهن هامة فضائل ثالث ج٣٨ر
ذي_____________________ال يقظ_____________________المت

 الضيقات احتمال وهي الشجاعة، ثانيا: القلب، من اآلالم أفكار يطرد غيرده بحركة
 أعمال في الكسل عدم أي الكسل، وعدم الملل عدم ثالائ: عصا؛ الغلبة تتم حنى والتجارب
 الشيطان ومجاذبات اآلالم أفكار لمح وهدم الخفية المهالة في الملل وعدم الجسد،

(.١ه٠)ص

 ومحبة الدوام على وهوذكراه واحد، بثي* تهتم أن قاليته ي األخ على يجب ة
 يشخص وفيه ينظر وإليه وقت، كل في قلبه في متحرعا الفكر هذا ويكون مخلمهه، المسيح

(.١ه٤)ص

 األفكار أمام وتنانبك موافقتك ألجل - توبيخ من ثعثق أن أردت
بتقويم وأهتم السواي، ههلوات في واجهد والتشتت الطياشة من ضمهرك اجمع الرديئة،
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 وكل الرديئة األفكار ?هدم فتور ويغير دائائ، تمهلي بأن أهتم األعمال جميع من وأكئر ذاتك.
(.١ ه٦)ص المسيح سيدنا ونظرة محبة أمام علويرتفع

 هذه خالل من يكمل المبليب، على هوالمهعود الذي العقل، سيرة تدبير إن آله
 وال فتور بال التي المبالة بالله، الدائم االهتمام دائائ، إليه والنظر ربنا ذكر أشياء: األربعة

(.١٦٣)ص الرديئة األفكار لمح وهدم طياشة،

 من المترجم )المخطوط اإلسقيطي ميامرمارإشعياء في الدائمة المبالة عن جاء
يلي: ما الفرنسية(

 وههية ألجل اليدين عمل تهمل وال الله، بمخافة منفردا قاليته في أحد كل ليجلس-٤ ٢
 لكيال الغريبة األفكار كل مقابل قلبه وليحرس الدائمة. والحهالة التأمل عن يتوانى وال الله،

(.٣)ص إنسان بأي القلب ينشغل

 واحد كل ليكن بل دالة، بينكم يكن وال باطأل، تتكلموا فال للعمل خرجتم إذا جه
٠(٤)ص المستمر قلبه وهمنين يديه، لعمل ومنتها سر، لنفسه متيقظا

 مشيك وفي بسكونك تحتفظ قليأللتي عنهم تباعد طريق، في األخوة مع سرت إذا جي
٠(٩)ص بقلبك الله إلى وههل بفكرك هذ بل أويمنة، يسرة تلتفت ال

 بالله الدائم الهذين هي: الله، بنعمة الشاب الراهب عون هي فضائل أربع )هي
 شيائ نفسه يعتبر ال وأن الدائم، السهر المبالة(، في )النشاط العزيمة وبناموسه،

(.٥١ )ص )االتضاع(

(.٦٩)ص الله راحة سريائ فتأتيك هذيذك، في نفسك اغمبب

 بغير المبالة أحبب الله. إلى قلبك ينظر لتي ومعاونهاته، العالم هذا كالم ابغض وي
(.٩ ٤)ص بالله قلبك يستضئ لتي انقطاع

 النسيان يلد قليأل قليأل للهاون النفس ترك أما الطياشة. تبطل الدائمة المهالة
(.١ ٠ ٠)ص
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باك(صتووومرا القديس اقوال

نلطف[ في رعاش ككنمذز،ههب لولدت،٠مصيا دس،١]ءاشفيالشزال

 هي قد بدموعها غسلت وكيف الزانية فعلت ماذا افهم بالتوبة، تبدأ أن أردت إذا ل-
 يأتي ألنه تعب، بعد ذلك ينال واألنسان خطاياه، من األنسان يفسل فالنوح المخلص.

(.٢٢)ص األبدية... في والخى الرهيبة الدينونة وذكر الهذين بكرة

 الدنس. ويغسل الماضية اآلثام يمحو المشاعر برقة المههحوب الحقيقي النوح (٢ر
 عنه وتبعد علها، اعتاد الذي األنسان تحمي المسيح يسوع اسهم على الدائمة والمناداة
 سهام كل يصهد الذي هوالدرع هذا القلب. في دائم انسحاق إلى وتصهله التشتت، الضحك
(.٢)صه المخاطر جميع من مأمن في يضير الدرع هذا يملك فالذي الملهبة. الشرير

 أعمله، الذي العمل عن ومنعش الملل، بسبب نعاس أتاني إذا أبتاه يا سؤال: “٣
؟جالسا اضر أم قائائ، أقف أن لي أفينبغي

٠(٢٧)ص عنك الملل وهويدفع الله إلى الطلب عن ولدي يا تكف وال قفن، الجواب:

 الله. بخوف العقلي النوم من وه قلبك سخن األوجاع، وبافي النسيان بخههوص رعي
 فى العقل هذين يكون وحينئذ العتيدة، الخيرات إلى شوقا يمتلئ فإنه وحمي سخن ومتى
 في المرء: يقول وعندها العينين، من المحسوس النوم يتبرع الهذين هذا ومن الخيرات، تلك

٠(٢٩)ص النار تشتعل هذيني

 السماء إلى بفكرلش، وارفع العمل، ني الطاعة اظهر حائ، الخالص تريد كنت إذا ه-
(.٣٠)ص دلمليألوبار وهناك

 الله أمام بكائه مع صهالته ويسكب النقي، قلبه أعماق في الرب يتأمل لمن طوبى -٦

(.٣ ٠ )ص والرحوم المحب
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 أجاب ؟حدها فما دائمة، تكون أن يجب المبالة كانت إن أبي، يا لي قل أخ: سأله -٧
 المبالة إن معي. الوارث أيها بالرب افح حبيبي؛ يا بالرب افح أني؛ يا بالرب "افح الشيخ:
 ذلك بلغوا إذا اليم عهم، األوجاع انعدام حد وبلغوا الكمال، بلغوا للذين تكون الدائمة
(.٣ ٤)ص ء »ثبي كل بعزفهم الروح ألن عرفوها

 أن عادة لك تكون الناس، بين تكون أوحينما المزامير، تالوة أثناء كنت إن جا
 أنه اذكر لكن منطوقة. بكلمات إال إليه التوسل يمكنك ال أنه تظن فال الله، تشتدي

 المقمهود هو وهذا قلبك. في باستمرار إليه توسل لذلك وهويفحمهها. البشر قلوب يعرن
 وحتى (.٦:٦)مت الخفاء" في الذي أبيك إلى ؤضل بابك وأغلق وحنعك إلى "اذحل من:
 أسرع فهذا عنه، الذكريات بعض مجرد تتذكر إنما قلبك، في الله اسم تذكر تكن لم إذا
٠(٣٦)ص بالمعونة يأتيك ألن وهوكاذ االبهال، من

 افعل؟ ماذا الله!! تذكر من يمنعفي وهذا الهار، طول مشغول أنا سؤال: ه٩)
 يأتي عندما ولكن معينة، مدينة عن كثيرا سمع قد يكون إنساائ أن أحيانا يحدث جواب:

 يا معك يحدث األمر نفس كثيرا. عها سمع الي المدينة نفس هي هل يتحقق ال هناك إلى
 نفس لهما الله وتذكر الله طاعة إن تشعر. أن دون الله متذكر الهار طوال تبقى إنك أخي:

٠(٣٧)ص الله من آتية كأنها تحفظها أن وتحاول عندك تكون الوصية فإن المعنى.

 المراهم الطبيب يخهع وكمثلما بل لألوجاع، دواء فقط ليس لله الدائم الذكر €
 تلك تعمل كيف العليل يعرف أن دون ذلك وهويفعل العليل، جروح على والعالج

٠(٣٧)ص ندري ال ونحن األوجاع فينا يبيد داخلنا تردد ما إذا الله اسم هكذا العالجات،

٠(٣٧)ص يقر ما ذكر في الهذين دوام من لإلنسان يكون التخشع <٢١د

 أن واعلم اآلباء. طريقة هي فهذه قليأل، إال الطعام( )من حاجته جسدك أعط ي١و
 قال كما روحانية، خدمة يطلب وإنما جسدانية، خدمة الضعيف من يطلب ال الله

ه(.٠()ص١٧تسه:١) نقطاع ! بال طغوا الرسول:
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 بيتك اش عينيك. من الخشبة أخرج ميتك. على وابك منك، أفضل إنسان اعتبركل تلحه
واصرخ: دم،----------------------------------المه
 أو بطالة كلمة أية من شفتيك احرس (...٤١ -٣٨: ١٨)لو أبصز اذ ازحفى... ذاؤذ ابرع يا

 اللهلم قائأل: الله أمام ذاتك اطرح الشر. كلمات على القلب يتعود لئال رديئة محادثة
 ويقودك شر، كل من ويحميك ويحفظك الله فسيرحمك ، ( ١٣: ١٨)لو الخايى اقا ازخئني

 يسوع المسيح في الحياة إلى الموت ومن الحق، إلى الزيف من الحقيقي، النور إلى الظلمة من
ه(.٤ريذا)ص

 الله اسم تستحضر أن حاول هذا، تتجنب أن يمكنك وال األفكار تمدحك عندما جله
 خضلون )مطوبوك( ثزهذوك شفوي يا لنفسك: وقاع باستمرار، وكرره ذهنك، فى

٠ه(٨)ص (١٢:٣)إش فهتالكلش" طريق )تهلكون( ؤيبثوذ

 أفعل؟" ماذا فأئر، أكفر على تزداد المحاربات إن أبي، يا سؤال:
 تزداد اسة تري وعندما فحارب، العمل، هووقت المحاربات وقت إن أخي، يا جواب:
 فذ ألدي صرابي إلى اصغغ المسيح يسوع ربي يا بالدعاء: الجياد في يصا أ أنت تقوى ضدك،
 القجأفذ" (."يازتإيك٦:١٤٢)مز طي" أشذ يمنئضنييئأليم٦ذح٠حتًا تذللت

(.٦٤)ص نقي بقلب الله لتخدم قوة لعطي لتي وصل (.٩:١٤٣)مز

 الروحية؟' التأمالت في الذهن يبتلع 'كيف سؤال: جي
 يصا أ الجسد يتبع حينئذ الله، وهو واحد فكر في األنسان أفكار كل تتجمع عندما جواب:
 ال األنسان هذا مثل الجسد. ومقودا النفس مغذيا القلب في الروح فرح ويأتي الله، في الفكر

 المكان إلى به يأتي هوالذي نفسه ويسوع المسيح. في مستغرقا يصبح ألنه يخور وال يضعف
(.٧٢)ص الرب تدعوباسحم أن أبذا تنس فال والتهد... والكآبة الحزن منه هرب الذي

Θ“ :ذلك يظير حتى بالغضب، على قلبي يثور ردئ فكر لي عرض إذا أبتاه، يا سؤال 
 ال؟" أم جيد هذا فيل الناس 'أمام ذلك أفعل أن يصادف وربما بالصوت، خارؤا
 عثرة سبب وتصير عادة، فيك تصير لئال هكذا، تتصرف أن هوجيد لبس ابني، يا جواب:
الرب تدعوباسم أن سجس بال لك ينبغي لكن ينظرونك. الذين لآلخرين بالنسبة وشك
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 فغلها ني التازدعقدزكثخرأ طلبة الكتاب: قال كما عنك، يندفع سوف فالفكر سوع،
٠(٧٣()ص١٦)بعه:

 الخادج، من الجسد قمع وإلى الداخل من القلب وجع إلى النجاسة مقاومة تحتاج
 الجسد وأما فتور، بال الله إلى يعهرخ أن فيجب القلب، أما النجس. الفكر يكف حتى وذلك

 يأتيان والصهراع القتال اإلنسان. قوة بقدر وقمعه جينا ضغطا عليه الضغط فيجب
٠(٨٦)ص والنجاح التجربة إلى باإلنسان

 واعتقي خلههي المسيح يسوع ربي "يا فتورقائأل: بال وههل الشبع، إلى تاكل ال د١ؤ
٠(٨٨)ص الزنى شيطان عل قوة وتأخذ رحمة تجد سوف وأنت . الدنس أوجاع من

 ٠(٢٨)مته: فلبه ى تبا زنى ففن لتسلماها اضرًا؛ يئظزإفي نئ كلخ إذ 'مكتوب: ٠٢٠
 ال ولكن الحروب. هذه نفسك فى أثرن للوانى زيارتك من تكأير وال هذا تتذكر أن عليك

 عليك محتائ كان وإن ويتسجسن. األفكار فهن تثير لئال عهن ابتعادك سبب تكشف
 ارحمي المسيح يسوع ربي يا قائأل: المسيح يسوع اسم لمعونتك استدع إلبهن، التحدث
 العدو، سهام كل عنك يكسر سوف المسيح يسوع اسم ألن تخف وال . ضعفي وساعد
(.٩ ٠ )ص األعداء نيران كل ويمهد

 الشريرة األفكار مقابل نجاهد أن فيجب قوتنا. من أكقر ئجرب يقعنا ال الله-٢ ١
 نبيء ليس وقت. كل في أمامنا األبدي العذاب نضع أن ويجب أمامها. نتنازل وإل ونقاومها

 القديسين بحهلوات الرحمة وطلب بالنوح الدائمة، الحهالة مثل القتال هذا يبطل

<.٩)ص'
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ادزس اوإلما/؛ من

اكلي[ ايفاجرددوتى التلبى٦أرشير ماس ]مياس

Θ اإلنسان فليعمل هكذا يثقل، لئال اليدين شغل في يعمل الخارجي اإلنسان أن كما 
 فحينئذ تذكارافه من بدائلة النفس وجدت إذا األفكار أن ذلك العقل. يثقل لئال الداخلي
(.١ )صه الرديئة باألفعال يذكوا

Θ في تزداد أن يريدك الله ألن الله، قبل من طلبتك تنل لم إذا وتشك تضجر ال 
 يشحمرلل أن من أفضل يكون ماذا ألنه والطلبة. الحهالة في تداوم أن أويريدك كثيرا، المهالح
 غبر من حنى هوبنا تم٩ي سوف معه، الحديث على واظبنا إذا الحديث. في الله هع اإلنسان
(.٦ ٠ )ص نحن اهتمامنا

 في المعتاد بالهرتيب فقط تكتفي ال أن اجهد أوبمفردك، اإلخوة هع تمهلي كنت إن ־٣٠
 أما عادة، صهار قد الصهلوات تريب ألن لله، قلبك كل من باستمرار صهل إنما الحبالة،
 الخفي والتهد خطاياها على النفس وتقريع والخشوع الفهم تستدي فآلي بحرارة المهالة

(.٦١)ص
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الدانة" "الهالة انوإرض

C ١٩٦٨/عا سريف بى )طبعة ارهبان دمان من

D) أن األولى، وجهتين: من راهائ يدى الراهب إن شيخ؛ قال هوالراهب؟ من 
 أن والثانية، البتة؛ ء بثي تهتم وال فيه ما وكل العالم ويرفض النساء مناظر عن يبتعد
 والفرح هوالحب الذي الروح يثمرثمر وحينئذ وحده، بالرب ويتحد اآلالم من عقله ينقي

 فلن هوهكذا، ومن واالمساك. والوداعة والمودة واإليمان الروح وطول والخبرية والسالم
 تكون ما بقدر طياشة، بال لله مالزمة اإلنسان هيقة تكون ما وبقدر يقاومه. ناموس يوجد
 اإلنسان ستم وإذا .٠هوبذا. :هتم ما بقدر الله إلى نقأرب ما وبقدر عليه. متفهاعفة الله نعمة
 للشيطان المجال الله يفسح وقد نفسه... عاى يملك حينئذ الله فإن الصالة، والزم لله نفسه

 بالله يلتصق وحض مجاهد، بأنه يتعظم ال حش الخبيثة، األوجاع الرهب على ليحرإثط
 وتعبر الخبيثة، األوجاع أعني عنه، يبطلها الله فإن ضعفه هوعرف فإذا الدائمة. بالصالة

(.١٢٦،١٢)صه وسالم هدوء في نفسه

Ό عن يشغل الذي العالم مجس من هردا البوية يسكن الراهب إن شيخ: قال 
 وصالة وصمت وامساك واتضاع ورجاء بالله، قوي إيمان له وليكن التامة... الته عبادة
(.١٣٠)ص والمجارة..." الموت وتذكر باالرضيات واون دائمة

 وعفة بمداومة، والصالة بمقدار الصوم هي الرهبنة باخوميوس: آنبا قوانين من -٣
 في والزهد االمكان، بقدر والتعب النظر، وحغظ اللسان، وسكوت القلب، وطهارة الجسد،

(.٣كلشيء)صه

 يجد أن إلى البحر، ني عميقا يغوص السابح السرياني؛ مارإسحق تعاليم ©من
 ص الني الحقيقية الدرة فيها يصادف أن إلى عاريا، الدنيا في يسبر الحكيم والراهب اللؤلؤ،
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 الراهب على يجب الموجودات... من شيائ معه يقتني فلن التقاه ما وإذا الممدبح. وع—بهد
 وفهرب المزامير وخدمة ونيازا، لياله تنقطع ال وهبلوات الليل، المديرلنصف على المواظبة

 نحوالمدماء اليدين وبمدط القلب وتفهرع الصلوات ني والينين والسجود المطانيات
(.١٣،ه١٣٤)ص

 مصلدا، والعقل مزمزا، اللمدان فليكن بيديك عملت إن نيلوس: القديس يقول0
(.١٣٨)ص أبذا دائائ تذكره أن يجب الله ألن

 وني اإلنسان، أتيا حفظها أن كليا التحذيرات هذه الروحاني: الشيخ أقوال ®من
 الممديح نور نغمدك تنظر قليل زمان ني إنك فبالحقيقة بالله بالينين تمدتأنس حين كل

(.١٤ )ص.

إشعياء: أنبا تعاليم من ־*־

٠(١٤٣)ص الله بأسرار قلبك ليضئ حين كل في الصالة أحبب 0

 ويعطيك العتيق اإلنسان من ويخلصك يرحمك الله لعل ببكاء دائائ تصلي أن جاهد (٢
(.١٤٣الملكوت)ص

 قل: الله إلى صليت وإذا تأتيك... بلية كل عنك ويدفع يخلصك بأن لله الصالة من تمل ال (٣
 فأعني لي، هوصالح ما تعرف وأنت يديك، في وأنا ورجاني، عوني أنت المسيح بسوع ربي يا
 فإني ألعداني نسلمني وال ضعيف فإني ترفضني ال هواي. أتبع أو إليك أخطئ تآركجي وال

(.١٤٤)ص بتحننك... فخلصني إليك، لجأت

 لكن ستخلص، ذلك بعد بأنك تثق فال ممدتمرة وصالة كثير بصوم نغمدك ألزمت إذا (٤
 أجل من رحمة فهعفي مع يصنع أن قديسيه بصلوات الله أرجومن إني فكرك،: ني قل

(.١٤٨)ص جسدي به شقى الذي الشقاء

(.١٤٩)ص وهويحفظك بالله ملتصائ فكه ليكن ه(
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 حين، كل ي العقل منتبه حذر أبذا دائائ فكن تظلم النفس يجعل العالم أمور محبة 0
 مشافهة، الشيطان تحدث جالشا تكون لئال عها تتحدث وتجلس الهموء أفكار تقبل وال
 ربنا باسم عليه وتقوى مقابله، عقلك ونبه له فافطن تخرج، فمه من الردية األفكار ألن

 من والرحمة العون طالبا كن بل وصالحك، قوتك متكألعلى تكن وال المسيح، يسوع
(.١٤٩)ص يردحك( )أي ويليحك بك يفرح لكيما المسيح

Θ ال وأن دائمة، هبالة الله، خوف خصال: الثالث هذه إلى محتاج الصمت حياة هوفي من 
- ٠( ١ ه ٢)ص ما بأمر يسى قلبه يدع

Θ بالفقر، معه تعيش أن المسيح عاهدت ألنك كثيرة حوائج تطلب ال الشيوخ: أحد قال 
 عقله بامتداد تصرفاته وفي فكره وفي قلبه في اقتناه من وكل النفس، هوحياة المسيح ألن

٠(١٦٣)ص تزول ال التي الحياة وينال العمر هذا سيرة في ينجح الذي فيوذاك إليه،

 البتة مرتبحائ بالحقيقة المجاهد الحريص الراهب يكون أن يشاء ال الله إن الشيخ: قال )؟(
 يمموع ربنا ذكر عن فكره تفحيل لئال صغيرة، إبرة وال حض الدنيا، هذه متاع من ء يثبي

(.١٧٧)ص خطاياه... عن التوبة في اللجاجة عن وتشغله المهمج،

 إلى عقلك ليكن تبلى. ال التي األشياء تنال البالية باألشياء هاونت إن مارأفرآم: قال ى
(.١٧٨)ص ؟!تكون لمن جمعها التي فاألشياء ،ههنا من تنصرف يعهميرة مدة بعد ألنك ،فوق

مقاريوس: أنبا +قال

 في الله ذكر قوة نقطع فإننا الناس، من بنا تحل التي السيائت ذكرنا نحن إن @
(.٢١٢) مهم مجروحين غير نبقى الشياطين شرور ذكرنا نحن وإن قلوبنا.

Θ عند دالة لبا فتوجد حين، كل الله إلى تنظر ان استطاعة لها النفس إن 
(.٢١٣ )ص سيدها

Θ تنظر لم إذا الشيخ: أجابه الله؟ خوف النفس تقتني 'كيف قائأل: أخ سأله 
بالعزلة أجابه: للنفس؟ الله يظهر 'وبماذا األخ: سأل .تخافه فلن الله إلى النفس
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 يسوع ربي يا قائأل: الله ينادي أن عن يفقر ال بشوق حبن كل والعهراخ والفهيقة
 كل ويعلمك فيك ويسكن يجئ فإنه حين، كل قلبك في دائائ ذكره كان ما فإذا ٠ المسيح
٠(٢١٣)ص الصالحة" األعمال

 ال أن منه يطلب الله فإن مجاهدا، حريحائ الراهب كان إذا الشيوخ: أحد ©قال
 الله إلى يطلب أن وعليه ربه، ذكر عن ذلك يشفله لئال الدنيا، أمور من بشيء يربط
(.١٧)صه خطاياه الله ليغفر وبكاء بلجاجة

 ال أبم وقالوا ، معهليين يدعون الذين من رهبان لوقيوس األب إلى حضر عندما غ
 وبعون يجلس أنه ليم وقال الشيخ وبخيم فقط، الدائمة بالحهالة بل اليدين بعمل تهتمون

 امح رأفتك وككئرة رحمتك كعظيم الله يا ارحمني ويقول: الخهغيرة ويخهغر خوهائ يبل الله
 فيعهلون المساكين على ويتعهدق ويصلي، يعمل الهار طول هكذا يمكث أنه ليم قال . اثي
(.٢٢٢)ص الدائمة" "الصالة له تكمل وهكذا ونومه، اكه وقت في عنه هم

 وهاره ليله ينفرد لتي إال متوحدا يدى ال الراهب الكبير: مقاريوس القديس ©قال
(.٢٢٨)ص الله״ لمناجاة

 بقدر ذاته يجمع بأن نطالب اإلنسان :٣٣رقم العظة ني مقاريوس القديس @قال
 فتور بال إليه ويصاي الله أمره كما إليه ويصبح ليألوهازا، وينتظره دائائ الله ويطلب طاقته

يطيره". حتى

Θ وأحيا قوتك، بكل جاهد الشيخ: فقال كمة، له يقول أن أرسانيوس أنبا أخ ساءل 
 سوف الله، أجل من تؤديه الذي داخلك، ني الذي الخفي وعملك والنسك، القداسة حياة
 أنبا قاله ما "هذا الشيوخ: أحد قال القول، هذا تفسير وني الخارجية". أوجاعك يقير

 من نوع أي أكأرمن العقل بأتعاب واشتغل قوتك، بكل العهالح اعمل األخ: أرسانيوسليذا
 أما الجسد، شهوات وترضي تفري الجسد أعمال ألن الجسدية، األخرى األعمال أنواع
 باالتضاع، الفكر واخضاع الدائمة، والصلوات الله، ني الذي الفكر أعني العقل، أعمال

 كاملة، المحبة وتحبير القلب، وتنقي الشياطين وتقير اآلالم كل من اإلنسان تحرر فيمي
(.٢٤٨)هرا الروح الستعالنات مستحثا األنسان وتجعل
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 نحو من ضجر فكر قاتلك إن الفاضلة: األعمال هي هذه باخوميوس: القديس قال ب
 األمور: هذه واحفظ الفكر. هذا من الله ينجيك حض روح بطول احتماله فعليك أخيك
 صالحة وأحاسيس الله، وبين بينك قلبك. مخادع في فتور بغير صالة دائم، صوم مع صبر
(.٢ه٧)ص أخيك... نحو

Θ يأتي ما كل على الله وتشكر ملل بال تصلي هوأن نيء كل أول أنطونيوس: أنبا قال 
(.٢٦)صه ”عليك

 نبسط الشيخ: فقال نصلي؟ "كيف الكببر: مقاريوس أنبا مرة الشيوخ سأل ب
رب يا قلنا: ضيقة أصابتنا وإن تريد... وكما تحب كما اهدنا الله يا ونقول: الله إلى أيدينا

 لي. اغفروا قال: الجهاد؟ في أعظم فضيلة أية قائلبن: أغاثون أنبا األخوة ئل0
 حبن كل يصلي أن أراد إذا االنسان ألن لله، دائائ نصلي أن من أعظم جهاد هناك ليس

 أمام الصالة سوى قوم يعطل نيء ال بإن يعلمون أضم ذلك تمنعه. أن الشياطين تحاول
 إال أخبذر الرحة منه يحصد وأن البد فيه ويتعب الحياة في اإلنسان يبذله جهاد كل الله.

(.٢٦٧ )ص نسمة" آخر حنى جهاد إلى دائائ يحتاج يصلى من فإن الصالة

 هو اذ األعمال، أعظم يقتنى الصالة يالزم الذي إن الكبير: مقاريوس القديس ^قال
 والتعب والصبر الدائم الحرص عليه ينبغي لذلك األعمال. سائر من أكأر جهاد إلى محتاج
 وضجرإ وانحالال جسد وثقل وكسأل نعاسا عليه ويجلب العداء يناصبه الشرير ألن دائائ،

 إلى الجهاد يلزمه لذلك الصالة. إبطال محاوأل وحيألكثيرة عقل وطياشة مختلفة وأفكارا
 مطاردا ذهنه، مراقبا وليتيقظ الله. عن النفس إبعاد يطلبون الذين أولئك مقابل الدم

(.٢٦٧)ص وفهائ عودا الله من وطالبا بشدة، المضادة األفكار
 إشعياء ألن خاطائ، نفسه يرى فإنه الله إلى األنسان دنا كلما مسطوني: األب $قال

(.٢٦٨ )ص ونجسا دنسا نفسه دعا الله أبصر لما النبى
 تحب لم إذا الشيخ: له قال ؟ المسيح يسع ربى اسم أجد 'كيف شيخا: أخ سأل ؤ
(.٢٦٨ )ص !!تجده أن تستطيع ال أوأل األتعاب
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 األخ: قال . ال قال؛ ؟ خطاياي عند قابى أتربد أن أتريدنى قائأل: شيخا أخ سال ج
 والصق فقط، المسيح يسوع عند اتركه بل ال، الشيخ: قال ؟ جبنم عند أتركه فيل
 . يسوع الرب عن يبعدوك حيث إلى ضميرك يًاخذوا أن يريدون الشياطين ألن به، عقلك
 اليم وعدم بالعزبة الشيخ: قال ؟ يسوع بالرب الضمير يلتصق شيء "وبأي األخ: فسأله
(.٢٦٨ )ص بقدر'׳ الجسدانى والتعب
 اطلب٠داخلك.. الله فيوذا فقط القدس ....احفظ باخوميوس: القديس قال ب

(.٢٦٨ )ص فتجده. الله اطلب ... والتكسل
 ثواب وآثر الجحيم عقاب وخاف البر، وأحب األثم أبغض لمن طوبى شيخ: قال +

(.٢٧١ )ص طياشة وبال فتور بال وههاى الله، إردة وأطاع الشياطين، إردة وقاوم الملكوت،
 عشية كل وكان فتور، بال الصالة سوى عمل له يكن لم أنه الرهبان أحد دأخبرعن

 في يعمل وههار منه فأخذه ليف، ومعه مرة الرهبان أحد فزاره ليأكله، خبرا قاليته في يجد
 صوب فأتاه حزبائ. فبقى يجد، فلم لياكل كعادته خبرا طلب المساء وقت حان فلما الليف.
 طعامك اطلب آخر، عمل ممارسة بدأت فلما أعولك، أنا كنت معى تعمل كنت لما قاآل:

(.٢٧١ )ص بيديك تعمله مما
 فتخف الله، بذكر قلوبكم أيقظوا نفسه: خروج عند تيوس أبيضا القديس ©قال

(.٢٧٢ )ص عنكم" األعداء قتاالت
 نكون وأن الدوام على يقظبن نكون أن األخوة أهيا علينا باخوميوس: القديس قال ب
(.٢٧٣ )ص علينا يقدرون ال ألنيم الشياطين فنحارب الرب، اسم في أقوياء

 مداومة ألن بالرب، قلبك ليستنير حين كل الصالة داوم األسود: موسى أنبا ©قال
(.٢٧٤ )ص الخطية سبته فقد قليأل يتوانى ومن السبى، من صيانة الحهالة
 يومائ، أشير أربعة مدة مقاريوس األب على يتردد استمر أنه األخوة أحد عن قيل +
 مرة وال حتى المهالة، من متفرعا يجده ال إليه ذهب كلما فكان كلمة. عن ليسأله وذلك

(.٢٧ه )ص منه وانتفع ، بإنسان وليس مالك هذا وقال: لذلك، األخ فتعجب واحدة،
 غفران الله من فحيا أطلب لم سنة ثالثين لى إني لتلميذه: شيشاي أنبا ©قال

 الوقت هذا إلى فإنى اسأرنى، المسيح يسوع ياربى أقول: وصالتى طلبتى في ولكن خطاياي،
(.٢٨٠ )ص بلسانى" ء وخش أزل



 الحهالح الذكر حين كل له فليتخذ قلبه، يطير أن يشاء من دياراخس: أنبا ©قال
 فتور بفبذر وفكزا، وكألائ عمألوهذيذا القدوس االسم المسيح، يسوع ربنا هواسم الذي

 )ص حين كل الوصهايا بعمل الخطية دنس عقله من وليخرج كثير، وشوق عظيمة وبمحبة
٢٧٥.)

 تسبب منافع من للتيقظ ما بمقدار مخهار، من للتوانى ما بمقدار مارأفرآم: ©قال
 عنه تكف الله يتلوذكر وحينما عنده، حانهر الله ذكر حين، كل في المتيقظ ألن صهالح. كل
(.'٢٧٥ )ص الخبيث أفعال كل

 فيقوى قليأل تففل لئال أبذا، الله ذكر من قلبك تخل ال باخوميوس: القديس ©قال
(.٢٧٥ )ص الصهطيادك المأرصهدون األعداء عليك

 ربنا باسم والتضرع المهالة مداومة فضيلة تشبه فضيلة هناك لبس شيخ: ©قال
(.٢٧٥ )ص بغيرتهزي القلب في وما بالشفتين، بالعزبة إما ،وقت كل في المسيح يسوع

 وتثور عنه، ذاتيا القوة تبعد القدس الروح أوامر الذهن رفض ما إذا آخر: ©قال
 سأر، عليه كان القدس الروح أوامر وحغظ الله إلي القلب رجع ما فإذا القلب. أوجاع

 يحرسه الذى هو المسيح يسوع ربنا القدوس اسم ذكر مداومة إن اإلنسان يعلم وحينئذ
(.٢٧٦ )ص رحمته سأر تحت

 هى فينه المسيح، يسوع ربنا اسم القدوس، االسم ذكر على داوم قيل: ©كذلك
 يبته داخل إلى وأخذها واشأرإها قلبه أهواء كل الحكيم التاجر باع أجليا من التي الجوهرة
 هذه يحفظ الذي اإلنسان لذلك فطوبى فمه. فى والشيد العسل من أحلى فوجدها
(.٢٧٦ )ص المسيح يسوع ربنا مجد في عظيمة مكافأة تعطيه يا٠فإ قلبه في الجوهرة

 الرسول، كقول جسددا المسيح السيد في حل قد الالهوت ملء كل كان إن أيشا: وقيل +־
 فلستم يسوع باسم صبحتم إذا أنكم لنا: يقولون عندما األنجاس الشياطين زرع نقبل فال

 باالسم الدعاء من يمنعونا لكى منم مكزا ذلك يفعلون أليم . القدس والروح اآلب تدعون
 البتة، خالص يوجد ولن ال االسم هذا بدون أنه لعلميم المسيح، يسوع لربنا الذى الحلو
 قذ الشقاء آخزثخن احم لصن ألن الخالص. غيره يأخد قلتمهن بطرس: الرسول كقول
 دعونا إذا باننا كامأل إيمانا نؤمن ونحن ٠(١٢:٤)أع قخلهن" ًاذ نلتفي ده الائس بخوع أعدلي



 وال فرقا البتة نقبل ال ألننا القدس، والروح واإلبن اآلب ندعو إنما المسبح يسوع ربنا باسحم
 يستطيع به الذي هوالواسطة المسبح يسوع ربنا أن أيخائ ونؤمن الالهوت. في انقساائ
 في األخيرة األدام هذه "كئقثافي الرسول: كقول معه، والحديث الله من االقدرب الناس

(.٢٧٦ )ص (٢:١ )عب ”الغالمين عبل أيختا ده الذي ني؛، لكئ وايدا جفلة الذي اببه

 أبى؟ يا أفعل فماذا خطاياي، بسبب خائف إنى الكبير: مقاريوس للقديس أخ ل١جق
 الشيخ: له قال

 )ص المسبح يسوع ربنا اسم هو الذي صا حد ال الني والرحمة الحياة برباء وتمسك تقؤ
٢٧٦.)

 ولساني؟ بقلبي يسوع الرب باسم اتمسك كيف أبي يا عرفني شيخا: أخ @طل
 قلبك ء فيدى للخالص. به يعتدرف والقم للبر به يؤمن القلب أن مكتوب الشيخ: أجابه
 تتلو أن فعليك وطياشة، هدوء عدم أههابه إن أما دائائ. يسوع الرب باسحم يربل تجده

 شوق يرى عندما معونة لك أرسل تعبك إلى الله نظر فإذا العقل. يتعود حض باللسان
(.٢٧٦ )ص للنقس" المضادة األفكار ظلمة فيبدد قلبك،
 إن الشيخ: أجاب معي؟ الكائنة الحروب جينه أفعل ماذا أبي، يا آخر: سال ج
(.٢٧٧ )ص شر كل تقطع بسوع الرب اسم مداومة
 يعمل ماذا أبى، يا بيمن: أنبا فقال الكبير. مقاريوس أنبا بيمن أنبا زار أن حدث0

 طعام على حين كل داومت أنت إن مقاريوس: أنبا فقال الحياة؟ يقتني كى األنسان
 فمك فيوحلوني فتور، بغير المسبح، يسوع ربنا اسم القدوس، لالسم الذي الحياة

(.٢٧٧ )ص الحياة تقتني أن يمكنك وبذلك نفسك. تدسم أياه وبهرديدك وحلقك،
Θ بيدها ممسكا أخوها يكون حفل إلى عندماتذهب البنت أن مثألكيف شيخ قال 
 المسيح يسوع اسحم ذاكرة دامت ما النفس هكذا بقوله: المثل الشيخ فسر ثم ٠تخحلىء لئال
 ....بيدها ممسكا وقت كل في يكون فانه ، بالتجسد( )أي بالتدبير أحا صا صهار الذي ،ربنا
 أخاها ألن شيائ جيا يفعلوا أن يستطيعون فال خداعيا المنظورين غإدر األعداء أرد وإن

الخطية اكمال تستطيع فلن العالم، للذات ومالت لألفكار خضعت وإن بيدها... ممسك

-٤٢- 



 لربنا الذي المخلص باالدسم وقت كل في تمسكت هي إذا ذلك بيدها، ممسلق أخاها ألن
ترنه. ولم المسيح يسع

 هو المسيح يسوع ربنا السم الذي الحهالح الذكر ?هذا التمسك أن كيف ياحبيبى أرأيت
 تقتني أن عن. تتوان فال للنفس؟ خالص وخاتم يقهر ال وسالح منيع وحصهن عظيم خالص
 يسوع ربنا اسم هي الني الثمن الكثبرة الجوهرة وهذه يسرى ال الذي الكفز هذا لنفسك
 أجبتك: العظيم؟ الكنز هذا اقتني وكيف قائأل: سألتنى فإن المخلص. االسم ذلك المسيح،
 والصهوم بقدر، الجسد وإتعاب األشياء، بكافة االهتمام وعدم أحد، كل عن بالعزية

 الخليقة كل تحت تكون أن تجعلك العهادقة والدموع االتضاع. تلد كلها فهذه بمداومة،
(.٢٧٧ )ص

 قائلة: الشياطين فأتته منعزل، مكان في أقام للوحدة لمحبته أنه إيليا األب عن ©قيل
 فبددوا . مكان لكم ما "أنتم الشيخ: فأجاجهم موضعنا". ألنه المكان هذا من اخرج

 الباب الشيخ بلغ فلما الخادج... إلى يجرونه وبدأوا بيده أمسكوا الشياطين أن ثم خوههه...
 الشياطين... عنه هربت وللوقت . أعني إنيي المسيح يسوع يا قائأل: وصهرخ بيده، أمسكه

(.٢٧٨ )ص وجدتنى طلبتنى فلما توانيت، الذي أنت إنك الرب: له وقال
 من تخمد وص ذلك، في واستمر الله بذكر ابدأ الشهوة، داهمتك إذا بيمن: أنبا قال0

ذاتها.
 عن وسأنيما السيرة في تضاهياه اللتين المرأتين إلى مقاريوس القديس جاء عندما +

 )ص تنقطع ال وصهالة المساء إلى دائم بعهوم نغسبنا حافظتان نحن ها ....أجابتا: تدبيرهما،
٢٩.)

 أن األفكار، محاربة قبى، بسجود الدائمة الحهالة دائائ: العقل إيها يحتاج ©أربعة
(.٦٩ )ص أحذا تدين وال خاطائ، ذاتك تعتبر

 الدوام، على الله وتذكر قاليتك في تقيم هوأن السجن القحهير: يوحنا األب ©قال
(.١٣٨ ص الشيوخ اآلباء )أقوال (٣٦ :٢ ه )مت إال قأدتعم "قغبوائ اآلية: هومعنى وهذا

 الشار، كالم قلبك في وليكن يوم، قليألكل وكل قاليتك، في اجلس آمون: أنبا قال +
٠(٦٦ص الشيوخ اآلباء )أقوال فتخلص
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 أخطأت لقد قائأل: دائائ يصهاى كان لكنه اليد، عمل يمارس أبوللوس األب يكن لم ني
 قد الله أن يقين فجاءه ليألوهاؤا. همه هذه صهالته وصهاديت كإله. أنت فسامحنى كإنسان،
 امرأة مرة ذات قتل ،شريرا فظا راعدا رهبنته قبل األب هذا زكان خطاياه. كل على سامحه

(.٨ ٠ ص الشيوخ اآلباء )أقوال بطها( في الجنين يرقد كيف حامألليرى
 يجلسون اإلخوة كان حينما يلي: ما باخوميوس القديس تلميذ تادرس عن جاء خ
 هو يجلس ثم األكل، من جميائ ينهوا حنى ذلك يرفض كان مكادا، له ويفسحون لألكل
 كله الليل يقضى كان كثرة وأحيانا توقف. بال الله كالم داخله وهويتلوفي لياكل، أخبر

 ص الباخومية الشركة )حياة المقدسة... األسفار في المدونة الله أقوال في ويلهج وهويردد
٩٦.)

 وكنغت حداثة، وكر سائ أصهغر كنت لما األسقيط: كاهن إيسوذورس األب قال ©
 والهار الليل في لي بالنسبة كانت الحهالة ألن للحهالة، مقياس عندي يكن لم قاليتى، في أقيم

(.١٤٢ ص الشيوخ اآلباء )أقوال
 وطريقة إلبي، كببر عمل إنه فقال: هواالتخهاع؟ ما الرهبان: من شيخ سؤل ©
 أقل أكون وكيف األخ: فقال . كليم الناس وأقل خاطائً نفسك تعد وأن للجسد، متعبة

 وحدك، خطاياك إلى تنظر بل غيرإك، خطايا إلى تنظر بأال ذلك الشيخ: أجاب الناس؟
(.٣٣١ ص اسبان )بستان يرحمك أن دائما الله وتسأل
 وصهالة كثير وتعب تواضع بدون داخلنا في رنا على نحوز أن يمكننا ال شيخ: قال ©

(.٣٣٤ صر، الرهبان )بستان فتور بغير
 أن هذا من األعجب الشيخ: فقال . الله مع دائائ فكرى أرى إنى لشيخ: أخ ©قال

(.٣٣٤ صر، الرهبان )بستان االتضاع مع سقوط فال كلها، الخليقة تحت نغسلن تري
Θ عدم له ليكن أجاب: قاليته؟ ني يسكن أن للمتوحد ينبغي كيف’ شيخ: سؤل 
 دائما الله يذكر أن يجب كما الطياشة، من عقله ويحفظ أصهأل، إنسان أي بذكر اهتمام

(.٣٩٧ص الرهبان )بستان

٤٤



 يتخن أن بالغداة قام إذا يوم، كل الراهب على يجب القدبهر: يوحنا القديس قأل0
 طيارة مع دائمة، وههالة القلب، من واحتفانثا الروح، طول يقتني وأن إلهية، وههية لنفسه

 العالمية األمور كل عن باالبتعاد وذلك كليا، الخليقة تحت صه يجعل وأن اللسان،
.٠(٤ ٠ ٠ ص الرجبان )بستان الرئلة
 عندك القلب خدمة ولتكن نفسك، نشط قاليتك في جالسا كنت إذا شيخ: قال ج
 حين، كل القدوس اسمه مالزائ يكون أن القلب يريد الله ألن الجسد. خدمة من أففهل

(.٤ ٠ ٨ص الرهبان )بستان وخائف-منه لسيده مالزم عبد مثل
 مقدرة لى ولبست على غالب والوجع ضعيف ألنى أبى يا أعمل 'كيف لشيخ: أخ ل1جق

 بل تجاوهم، فال األفكار فيك ألقوا الشياطين إذا الشيخ: له قال األفكار؟ مقاومة على
 بقوتك األفكار هذه ي٦ء واههرف ارحمض الله يا وقل: والسجود. بالمهالة الله إلى اهرب

 بخشع أحس ال للمهالة وقفت أنا إذا األخ: قال . مقاومتيا عن ضعيف فإني العظيمة،
 يعرف ال )الساحر( الرافي أيفائ هكذا الشيخ: له فقال وقوته. الكالم بمعنى معرفنى لعدم
 نحن كذلك مكانيا. من فتخرج القول بقوة تحس الحية لكن به، يعزم الذي التكالم قوة
 )بستان عنا وتتحهرف هيالتنا قوة تعرف الشياطين لكن نقوله، ما نعرف ال كنا وإن ،أيفائ

(.٤٣١الرهبانص
 القمهيرة الدائمة المبالة مارس التجارب أثناء السينافي: نيلوس القديس قال ج

ميخائيل(.. إشعياء للقمص — ٨٩ رقم قول السيناق، نيلوس )أقوال والمؤزة
 عن ذاتك واعزل تشتت، بال عينيك احفظ المهالة أثناء أيفائ: نيلوس القديس ©قال

(.٩٨ قول نيلوس، القدس )أقوال عقلك في واحيا نفسك، وعن جسدك
eعن تكف ال الحهالة... تذكر ولكن بيديك تعمل أن احرص نيلوس: للقديس أدنها 
 عقلك ينشغل ال لتعمل تجلس حين وحض ....الدائمة الحهالة عمل تكمل حض المهالة
(.١٤٣ رقم )قول للميالة مستحق غير ويمهير قلبك يغهطرب ال حنى بالعمل،

 يجب اإلنسان أن بدعوى بأيدتيم العمل يرفضون الذين إن نيلوس: القديس ©يقول
 أنه يظنون الحقيقة في ألبم ينبغى. كما يمهلون ال الحقيقة في هم انقطاع، بال يمهلي أن
 وفي الشه في يقعون فهم لذلك الهموم. من الحربة النفس يعطون الكسل خالل من

الفكر، يحفظ فإنه يعمل حين الجسد إن المهالة. على قدرة بال ويمبيرون األفكار، متاهة
ه



 ٠ بدون يسلك أن الجسد لتساعد شيء كل تالحظ الي العبن يشبه الفكر ألن
 ألنه تنحرف، أن لألفكار الحرية يعطي والكسل الراحة في يكون عندما الجسد
 تسا الهي الشريرة الدنسة بالتذكارت األفكار ء وتمتلى الشهوات تثور الراحة
(.١٥٠ رقم )قول العبد مثل وتجعله

th

-٤٦-



 القلب صالة عن سابا يوحنا القديس اروجعاش ألثيخ اقوال

[١٩٨٣ذة-١بالشيخار،ىحاض-لجةث١ًاكذ

Ό للخطية القاتل السيف هو هذا الله. في الدائهم بالهنين وتضمحل تذهب األوجاع 

(.١,٠)ص واآلالم
 الدائم، الله بذكر قلبه تطهير على يعمل أن عليه يجب الله يى أن يشاء من حتد
(.١ ٠ )ص الله فيرى ذهنه أعين تصفو وحينئذ
بالله. وقلبه عقله يتمهل ما بقدر بالناس االختالط من اإلنسان ينقص ما بقدر ه
 أونعهف خبزة آكل أن بالكاد أجهد 'الهدوء، في عقلي ثبت إذا "أنا أحدهم: في قال ب
(.١٣)ص البنوة بدالة الله مج متحددا انقطاع بال يكون عقلي ألن خبزة،

 الشيخ يقول االنتصارعليه، وطرق الفجوروالدنس شيطان حيل ؤبخصوص
 ذكر وبخبر بناره. ويهلكها النجاسة أفكار يبيد سالح الله ذكر من أعظم ليس الروحاني:

(.٢١ )ص انتمهار وال غلبة ال ومعونته الله
 خفية، الصالة هذه صل ،كثيرون وأضدادك الخيرات، كل من فارعا كنت إذا +
 معناها ألن الحياة، هذه من زمان كل في تكفي هذه .وقوني علمني إلبي، انقطاع: وبدون

 كلها، مشيئتك أعرف لكى رب يا علمني صل: الكل. العارف الله أمام مكشوف القلب في
 .جميعهم على ألتغلب وقوني األعداء وكل األبالسة حيل أعرف أن علمني ألتممها. وقوني
 أية من أكر لدي حاضرة الوفيرة، والمعاني القليلة الكلمات ذات المكثفة، الصالة هذه
(.١٣٣ص ٣٦ رقم رسالة الدلياتي، يوحتا )كتاب أخرى صالة

Θ ٠(٧٧ص ١٢ رسالة الدلياتي، )يوحنا بالله الذهول ي الدائمة الصالة

٤٧



 ههئ٢٣ )نح فلتكيتو ماس التديس اقوال

ًا١٩٩٣اباءالحاذقونيالعبادة-الجالاآلىل-بل٧١ب١آك

Ό ال فإبا الله ذكر حفظت إذا أما الله، ذكر منا انطفأ للنفس الخطية طابت إذا 
ه(.٩)ص التوبة إلى يقودها خوف في تحيير فإنا وأخطأت اشنت وإن تخحلء،
Ό أن علينا فيجب الفساد، من النفس يمنع الذي الوحيد النور هو الله ذكر كان إن 
 النظر ونور الله ذكر دام ما ألنه النفس. داخل دائائ مشرقا ليكون وقت، كل في به نتمسك

ه(.٩)ص الشهوات هع لتتغاوض تتنازل ال فإنا النفس داخل يتحركان إليه
 ذكر في نهذ ال الضمير أن نعلم األفكار، من هي الزنا شهوة بداءة بأن نحس كنا إن €

 عدم هو علينا الشهوة هجوم سبب أن نشعر كنا وإن غريبة. حركات في فهويقع لذلك الله،
 على ونداوم اإللهية، وبالمعرفة روحاني ?هذين العقل فلنشغل الفضائل باقتناء اعتنائنا

 ألنا الحهالة ونداوم جهم، ونتشبه أذهاننا أمام حياتهم وصور القديسين، أخبار قراءة
(.٦٢٠٦١ )ص األشياء كل من أفضل وشجاعة قوة العقل تعطي

 من الزنا، ألم فإن الفاضلة، المعرفة طلب ومن الله ذكر من خالية األفكار كانت إذا ج
 داخل األلم هذا استمر وإذا بالقش. النار كالناب األعضاء يلهب الجسد، حررن خالل

 هذه على النفس تعتاد أن إلى تميإبزها، ويطمس افرازها يظلم فإنه طويأل زماائ النفس
(.٦ ٢)هرا خطية أنا الفكر وينمى الشهوة،

 الوقتية الشهوة أفكار لكن باألعضاء. )الزنا( الشهوة تكمل أن السهل من ©ليس
٠(٦٤)ص الله إلى الدائم بالنظر إال فعلها عن تتعطل وال تبطل ال فهي خفية، لكونا

Θ ٠(٦)صه سريائ تضمحل الشهوانية التذكارات جميع فإن الله ذكر فينا وجد إن
Θ المسيح. تذكار عن العقل وتعتم الله وذكر الهذين من الضمير أوألتظلم الشراهة 

٠(٤٨)ص وتعملها الشرور جميع في تفكر فإنا النفس من الله ذكر بطل وإذا

-٤٨_



 كل بدء الله ذكر يعتبر هكذا بالتفكبر، يبدأ اإلنسان يصنعه ما جميع أن جكما
 الذي للشيء إنما لله ملكا تكون ال فها الله متذكر غبر اإلنسان يصنعها فضيلة وكل صالح.
(.٤٨)ص صنعها أثناء قلبه في يذكره

 بدء أن وكما ذكره. هوضد البحلن فشزه صالح، كل هوبدء الله ذكر كان ١جإذ
 على مبنيا ليس صالح وكل البحلن... بشره يقوم شر كل بدء كذلك الله، بذكر يقوم الصالح

 صالح كل تهدم وبذلك أوأل، النفس من الله ذكر يطرد الشره ويسقط. صدم فإنه الله ذكر
٠(٤٩-٤٨)ص

 روحانائ فكربف ويصبر داخلك يتحرك، هذينك فإن الروحانية، باألمور اهتميت إذا +
٠(٤٣)ص

 جامح، فهوطائش النفس، عن وخارجة نافعة غبر أمور في تهذ الفكر كان ©إذا
 بنور يستنبر فإنه الفضيلة في تهذ الفكر كان إذا أما الله. تذكار عن خاح طريق في ويتصرف

 ها لهن بل فقط، اللسان محركا بالنطق ليس الله بكالم دائائ مغاوضتك لتكن الله... تذكار
 همه ويكون إلهية، أثمار يعحفي دائائ اإللهي التعليم يشرب الذي ألن أيختا. وفكرك قلبك
 يحفظه سورا تصير الني الله مخافة فيه تنشأ وهكذا خفية. ذكره في ويستمر بالله، دائائ

٠(٢٩)ص الشرور جميع من
 الناشئة الخطية بسبب وذلك طبيعية، بصورة الله خوف منزية إنسان كل اليقهن ج

 هو الله وذكر الكامل، النفس موت هني الخطية الدائم. الله ذكر عن واالنصرف الهاون عن
(.٣ ٠ )ص بالله حية أها تعرف حينئذ دائائ الله تذكر النفس كانت فإذا ... النفس حياة

 وإن إليه. تخطئ ال ي٠فه الله تذكر النفس دامت فما النفس. هوحياة الله ®تذكار
 الحال, في الله ذكر فها يتحرل الشهوة, يسبب معرفها نور فيه انحجب وقت عرض

(.٣ ٠ )ص بسرعة التوبة إلى النفس يجتذب الذكر هذا عن الناتج والخوف

Θ في كان فإن حالته. تكون حسبما أحد كل نفس في الدائم الله ذكر يفعل هكذا 
 وإن غفوؤا. الله يظهرله التائبين درجة إلى صعد وإن دياائ, الله له يظهر المذنبين, درجة
(.٣ ١)ص الله مراحم غني في دائائ يتفرس فإنه الرحماء درجة إلى ارقي

ا٤٩ا



 خوف في الهذين عن أفكاره تغز عندما االنسان في يتولد الله وههايا يحفظ )^الهاون
(.٣٢)ص الضاللة نوم في أفكاره تفرق وذا الله.

 الفكر, تيقظ عنه وأبطل اإلنسان تتهاون إن أما بذكره, العقل في الله مخافة جأتشرق
 فللوقت نفسه, في الله ذكر وأشرق ما بسبب تيقظ وإن واإلهمال. الهاون نوم في يفرق فإنه
 فاتته التي الباطلة األوقات على وأسائ رعدا اإلنسان ويمتلئ الندم مكانه ويحل الهاون يبعد
 شهوانية, حركة نفسه على عرضت إذا الذكر, جهنا هوحي قئ كل فيها. الله يذكر ولحم

(.٣٢)ص الله خوف أمام دائائ نهرب الشر ففكر الشهوة, فكر وينهر خوائ يمتلئ للوقت

Θ فإنك الله, تذكر دمت فما الشرور. ذكر معه يثبت ال فإنه الدوام, على' الله ذكر اقهن 
 الشرور. تذكر لن

(.٣٣)ص الواحدة النفس داخل الشرور ذكر مح يسكن ال الله ذكر

Θ ألن الله, مخافة سالح استخدام إلى تسرع أن عليك ينبغي بمفردك, تقيم كنت إذا 
 في دائائ الله بذكر نفسك تيقظ أن عليك ينبغي لذلك بسهولة. الظالم في تنشط الخطية
(.٣٤)ص وحدتك

ه



التلب" "هماله السياذي־ءن إسحق ماص اقوال

السيادي؛ إسحق دنحكيات تكاب

اليقأدية( )زجمعرى

 إليه ونتضرع نقرع عندما طلبتنا ويستجيب لنا يسع ال فلماذا رحيم, الله أن نؤمن إننا ذب
 دخعلص ؤلم دحلص أن قئحئزغئ لم الرب ين إذ ها النبي: من نًاخذه الجواب باستمرار؟

 قحبة ضبرن ؤخطايانملم إصحكم قدهدع كتتحكم فايلة ضازن آدامحكم بال ثشقغ. أن غئ أدئة
 هوعندما يذكرك حتى حين, كل الله فاذكر أنت أما ٠(٢،١ ه:٩)إش أليفنغ" حى خفحكم
(.٣ ه )ص الخطية في تسقط

Θ الله دبر لقد الناس. من قريبة التجارب هكذا بعضها, من قريبة الرموش أن كما 
 بالخوف قلبك في ذكره ويغرس بإلحاح بابه تقرع لتي منفعتك, أجل من بحكمة األمور هذه
 ويسمعك تطلبه وعندما الدائم. بذكره قلبك ويتقدس بالحهالة, منه وتقهرب الضيقات, من

 ويحفظك بك يعتني وهوالذي جبلك هوالذي أنه جينا وتدوبف ,أنقذك هوالذي أنه تعلم
٠(٣)صه

 حض المضادين نخثبي ويجعلنا والمحزنات, باآلالم قلبنا في ذكره ينمي فإنه صنا
 كل منه فتنال الدوام هوعلى يذكه لكي إذا الله فاذكر تحننه.. باب ونقرع نستيقظ

 وقت له مطيثا كن حرويك. أيام ينساك لئال الباطلة, األمور في بتشتتك تنسه ال غبطة.
(.٣٦)ص المستمرة القلبية بالحهالة الشدة عند عليه بالدالة تحظي لتي الرحة

 أثناء عليه الدالة تفقد ال حتى قلبك فى بذكره محتفظا الرب أمام ذاتك طهر )تليح
 المستمر بالهنين ؤقتنى الله على الدالة ألن ذكره, عن الطويل ابتعادك بسبب أمامه وقوفك

 آلخر وقت من وتعجب دهش إلى يؤدي ذكره على الطويل الحفاظ الكثببدرة.. والمهالة

٠(٣٦)ص

־٥١־



 منبطحون وهم واحدة صالة ترديد في متواصلة ساعات ثالث يقضون من هناك +٤
(.٥ ٠ )ص أونشتت ضغط دون ذهنهم هدوء على يحافظوا لتي األرض على بوجوههم

 يتعلم وأن ثابت, بنظر دائما فيه ويحدق الله وجه أمام يقف أن الراهب على جآيجب
 نضعك في النور على تفتش ال منه.. والخارجة إليه الداخلة األفكار وتميبز تبديل في الهدوء

 مهراخية. حواسك كانت إذا والهدوء الصفاء عن تبحث وال االهتمامات, عنك تفع لم إذا
 صالتك. وعلي ذهنك على التشتت يستحوذ ال حتى تزدها فال االهتمامات بعض وجدت إذا

 ما بأمر ذهنك اشغلت أنت وإذا الله. من االقتراب على تقدر ال المستمرة الصالة بغير ألنك
ه(.٨)ص التشتت له تسبب فإنك الصالة, في تعبه بعد

 أي انقطاع, بدون الدينونة بتذكر يتم الذي القلب عمل فجي الذهن سيرة أما ى
 واهتمامه الله عناية وتذكر المستمرة القلب صالة أيصا وهي واحكامه. الله عدل تذكر

 إلى التسرب من ومنعها مهها, والوقاية األهواء من الحفظ وهي واجتماعيا. فرديا بالعالم
 عمأل وددعى الذهن, بسيرة أيصا يعرف إنه القلب, هوعمل هذا الروجي. السري المكان
٠(٦)صه الطبيعة بخالف الني الزائلة الحياة شركة عن ويفصل القلب يصقل به نفسيا,

 أن واحذر الحماية, تنال حتى كثير باجهاد واطلب بحرارة, وتضرع ملل, بال صل ى
 وضع على ذاتك أرغمت أنت إذا الحماية تلك تستحق سوف أنك واعلم بعد. فيما تتراض
(.٧ ١ )ص اإللهية بعنايته الذاتية عنايتك واستبدلت بإيمان, الله لدى هقك

 كثيرة معلومات على وحصل بالخيال, ولبس بالحقيقة المستوى, هذا بلغ من إن ب٨
 تذكر عن اآلن منذ اإلنسان هذا فلينقطع يعارضني. وال أقول ما يفهم تجاربه, خالل من

 من يحرم لئال ورعدة, وثبات بخوف الدوام على مصليا الله أمام وليقف الباطلة, األمور
(.٨٢)ص االلهية المعونة

ال حنى الجسدية بالحاجات االهتمام إلى ينصرف الأن يجب االنسان هذا مثل جي
 يكون أن يحاول بل آخر, ء يثبي تهتم ال أن ويجب الله. حضرة في الدائم مثوله عن يتخلف
وذلك والتشتت, اللذة إلى تقوده أن شاكها من الني والكبيرة الصغيرة االهتمامات عن بعينا

-٥٢- 



 بها تهتم أن ودون عجيبة بطريقة فهرورياته كافة على سيحمهل أنه العلم مج الله, من خوفا

(.٨)صه

 كل من وتحرر نفسك ح فاستد فيه. إال الرحة تجد ال الله تحب الهي النفس +0
 بالله االرتباط يسبق المادة من التحرر ألن بالله, قلبك ربط من لتتمكن خاري رباط
٠(٨٨)ص

 الغيرة حرارة أومن الناس تمجيد من إما السكينة وحشظ الدائم المهمت ينشأ )دده
 األخيرين الغفهيلتين احدي فيه لبست فمن إليه. الذهن يجذب إنيي داخلي هذين أومن

٠(١ ٠٦)ص األولى بمرض فهومحهاب

 تغذي أنها لوجد الذهن, تقوي التي المقدس الكتاب بمطالعة الراهب اهتم إذا
 وتفهاعف المستقيم, السبيل إلى وتهدي السهر, على وتساعد والتأمالت(, )باألفكار الحهالة

 الباطلة, األمور ني التشتت من خوائ الذكريات وتقيد المهالة, ني )الكشف( المشاهدة
 الله, أرفهوا الذين القديسين طرق إلى وترشد انقطاع, بال النفس ني الله ذكر وتغرس
(.١١٣)ص وندفافية حكمة الذهن وتكسب

 الليلية, لتأمالتك استمرارا الحار القلبي وهذيذك النهار في عملك جعلت أنت إذا يي١ؤ
 سيرتك أن يتفهح سوف وإال يسع, بمهدر سريفا ستلتمهق فاههل, أي بينهما تفهع ولم

(.١١٣)ص يسهروا أن الرهبان على يجب لماذا تعرف ال وأنك التميين, من خالية

 إتمام عليك واستحال إمتحانك, ألجل إليك وولج تراخ فكر عليك استحوذ إذا+١٤
 تعبر أن حاول بل تنم, وال بقلبك تمهلي وأن ولوجالسا, تسهر أن بمحبة, أرجوك السهر,
 بالنوم وتظلمه قلبك تقهبي ال المهالحة. بالمعاني تهذ جالس وأنت الطرق بكافة الليل

(.١١٤)ص

 وارا, ليأل خطر في هم النعمة, بنور يغيخهون الذين أنفسهم, البمهر أحهحاء إن +١٥
المهعبة واللجج األسفار من خوقا تنقطع, ال وههالتهم بالدموع, تفيض عيونهم أن رغم

-٥٣- 



 خادعة بمبور الممزوجة الحقيقة بمظبر ليم ى تقرآ الخي واألشباح تمهادفبم, الخي

(.١١٨)ص

 هو االنعزال هدف االنعزال. من المبالة تتولد كما المبالة, من تتولد المحبة .
 يعش لم إذ العالم.. ي الزهد االنعزال ويسبق وحدنا, بالله فيه نبئ مكان على الحمهول

 بالله البنين على مثابرا يظل لم وإذا المبالة, على المثابرة يمكنه ال االنعزال, حياة الذهن
(.١٤٠ )ص بالمحبة يشعر فلن بالمهالة, المرتبطة مالت التاه هذه ومتابثا

 للتأمل ذاته ويكرس هودنيوي, ما كل عن ويمتنع الدوام, عل بالله يبذ لمن طوبى .
(.١٤٨)ص قمار وقت في الثمر سبرى األناة طويل مهبوؤا كان فإن الله. بمعرفة

 يرى تشتت كل رذل ومن الروح. فجر يرى داخله ذهنه مشاهدة يضبط من ه+٨)
(.١٦٠ )ص قلبه داخل سيده

 عيبا يقضي الذي السيف إنه الله. في المستمر بالتأمل وبرب يقلع األهواء (+٩)

 ٠(١٦١)ص

 فيراه المستمر, الله بذكر قلبه بتطبهر يبدأ أن عليه داخله, الله معاينة أرد من
 أيخائ يحدث الماء, من خروجبا عند للسمكة يحدث وما حبن. كل النقيتين ذهنه بعيي
(.١٦١ )ص العالم تذكر في ويتشتت الله ذكر عن يبتعد الذي للذهن

 الله ويرضي الشياطين يرهب حارة, بغيرة ليألوار قلبه في الله يطلب الذي +٢١
 موجود العقلي الوطن إن نحوجسده. الشياطين تصوبا الخي السبام ويفزع ومالئكته,

 الذي والبواء األقدس, الثالوث نور هي فيه المشرقة والشمس النفس, النقي داخل
(.١٦١ )ص القداسة الكلي المعزي الروح هو سكانه يستنشقه

 الجاهل إيبا ينجذب متنوعة, وباطعمة المقالي برائحة العايقة الشره مائدة تئب
 كل من ألذ فإنبا وثبات باستمرار المصلي مائدة أما الملحمة. إلى الكلب ينجذب واألحمق,كما

(.١٦٤)ص يغمن ال كغز إلى كما الله محب إيبا تجذب وهني العجول برائحة تقوح مائدة

٥٤



 واحدة خبزة آلكل جهدي أبذل السكينة, في ذهني ثبت متى أنا .٠. أحدهم: لي روى ب٢٣
 وأبتهج االنيي النور ألرى إشرقه ويجذبني بدالة, مستمر هذين في ذهني ويكون أستطيع, فال
 اللتين والسهولة القوة ومقدار وفائدتهما, والوحدة الصير جمال إخوتي يا أرأيتم .٠به.

 على بالله يهذ ألنه وحده, خبزه ويأكل الله أجل من يصبر لمن طوبى . للمجاهدين تمنحانهما

(.١٦اكوام)صه

 انشرح من تتولد قوة وهو التعزية, فيلد السبر أما العذاب, يولد النفس صغر ننحي
 من الناشئة االلهية الموهبة بدون تجاربه أثناء يجدها أن اإلنسان على ويصعب القلب,
(.١٧٦)ص الدموع وذرف الدائمة الصالة

 وتميبز... باتضاع ولكن انقطاع, بال بفكربي تحزن أن ينبغي التواضع تقتني لكل +٢٥
 تقتني ألنك فتور, بال له واعقرف الله أشكر أمامه... ماثلبن الله أبناء يجعلنا التواضع إن

٠(١٨٤)ص بسهولة السقوط إلى تميل ضعيفة طبيعة

 أجل من بالحزن ومتوشحة بالخشوع مليثة بنفس الله إلى دائم ابتهال ش التوبة .
٠(١٨٦)ص المستقبلية الخطايا من الحفظ وبفية الماضية, الخطايا غفران

 فإذا العون. لك يرسل حتى ويذ وئخ نعمته أمام واببي باستمرار الله إلى ابتهل .
(.١٩٢ )ص يحارببي العدوالذي ابدأ يغلبك فلن بقربك مخلصك شاهدت

 اهتمام كل عن يبتعد أن السماوي للزرع ذاته اسلم الذي الراهب على يجب )خيب
 أفرغ إذا ألنه الدهر, هذا أمور من شيائ فها يجد فال يخلوبنفسه أن يستطيع حتى دنيوي
(.٢ ٠ ٠ )ص ونهاؤا ليأل الله بناموس يهذ أن يستطيع العالم أمور من نفسه

 حولها يجعل بأن الرب يحفظها الدائم والسهر الله ذكر صقلها الني النفس ه٢٩)
(.٢ ٠ ١ )ص والنهار الليل في داخلها من ينبعث نار من بنور وتضيها تظللها سحابة

 بخيراته ليحظى الدوام على الله إلى متضرعا العالم خاح الجالس هو الراهب “زحي

٠(٢٠١)ص

٥٥



 بمدببه فالتعب الطيارة. يحفظان المقدس الكتاب ومطالعة الجسدي التعب +٣ ١
 وبالصالة الناس عن بالبعد فيه ويثبتان الذهن من ينبعثان اللذان والخوف الرجاء

(.٢ ٠ ٤)ص المتواصلة

 هو الدوام على بدينونته والمتأمل بالله المتحد إن غربغوريوس القديس يقول <־٣ؤ
 والحزل األبدية الراحة عن البحث سوى بالدينونة والتأمل بالله االتحاد وما للنعمة. هيكل

 وصف وقد طبيعتنا؟! ضعف بسبب الكمال بلوغنا عدم عن الناتج واليم الدائم
 الله. بذكر الدائم النفس احتفاظ دليل بأنيما المستمرين واليم الحزن المغبوط باسيليوس

 النفس في الله حلول ويتم الله, عن نقيا فكرا النفس في تحرك التشتت من الخالية الصالة
 مستعذا منسحعا وقلبا اهتماائ يعني وهذا لله, هيكأل نصبح وهكذا الدائم. ذكره طريق عن

(.٢١٦)ص الله في األبدية الراحة لقبول Iيختص فأمر تحقيقيا أما األنسان, على يتوقف الصالحة المشيئة اختيارادن 
 بالصلوات فينا المتولدة الرغبة نتبع أن يجب وليذا عونه, إلى بحاجة األنسان ألن بالله,

(.٢١٧)ص ־المتواصلة

 بالراحة إنما باألعمال, يتم ال وتحقيقيا الفضائل من أسهى هي االيمان سجرة إن ب٣٤
(.٢٢٩)ص والنفس القلب هذين من الصائرين والتعزية التامة

 بأهداب ويتمسك نحووالديه ويدع المرعبة المناظر من يخاف الطفل كان إذا ؤجي
 تسرع التجارب, من خوقا أزمة في ووقعت تضايقت إذا النفس هكذا جيما, مستنجذا ثياجيما

 التجارب عييا تقراكم ما وبمقدار متواصلة. وبطلبات إليه متضرعة بالله االلتصاق إلى
(.٢٥ ٢)ص التشتت إلى تعود أن تلبث ال عها أفرج ومنى تضرعيا. يزداد

 بذكر ييد الذي أما قريبه. على بالحقد يمتلئ الله ذكر عن البعيد األنسان قلب .
(.٢٦٧)ص سردا الجميع عند له عودا الله بمعونة ويجد الناس جميع من يكرم فإنه الله

 األمور, فى التدقيق يفقد الذهن فإن األعضاء إلى الخمر قوة تتسرب عندما €ه٧)
(.٢ه٨)ص محسوس ذكر كل القلب من يبدد النفس في له مرى الله ذكر يجد وعندما

٥٦



 عاربا الحياة في يسير الحكيم والراهب الجوهرة, طاليا البحر في يغطس السياح يب٨ح
 سواها دون بيا يحتفظ يجدها وحين يسوع(, الرب أي ) الجوهرة يجد حض شيء كل من

٠(٢ه٩)ص

 ما الله. محبة عن بيا االهتمام يفحهلنا ال عندما القريب محبة وروعة لجمال يا .
 تيتم أن حسن الله! مع الحديث جانبه إلى نحفظ عندما الروحيين االخوة مع الحديث أحلى
 والحياة الداخلي العمل الهمال حجة تكون أال بشرط لنا, يسمح ما بقدر األمور جينه

 الكثبر االهتمام عن ينجم الداخلي اليذين تشويش إن بالله. الدائم اليذين أي الخفية,
(.٢٦١)ص مائ باألثنين تتين أن الذهن يستطيع ال إذ بالقريب,

4<D يمتع الله, أجل من تعمله عمل أي أو الشفقة أو المحبة أو االحسان عمل كان إذا 
 فيك الله ذكر ويشوش ويشفلك اليم لك ويجلب العالم نحو نفلرك ويوجه السكينة عنك

(.٢٧٢)ص ولينقرض العمل هذا فليبذ ههلواتك.... ويقطع

 ني فكرهم يثبتوا لكي والذهن بالجسد العالم عن االنفحهال اختاروا الذين وهب
 لله أذهاحيم يقدموا أن عديم األشياء... رؤية وعن الزائالت كل عن ويموتوا وحدها, الحهالة
 الجسدية الشدائد كافة بحهير يحتملوا وأن ألعماليم, باكورة فنيا, عيب ال طاهرة ذبيحة

(.٢٧٢،٢٧٣)ص اآلني الرجاء أجل من واألخطار

 وذكر جسدي, بتعب والصهلوات الجسدية, األمور من التحرر ص الراهب أعمال آلهه
(.٢٧)صه القلب في باستمرار الله

 عظيمة دالة منه ينالون الدائمة, الحهالة خالل من الله أسرار في يشاركون الذين ركعه
٠(٢٧)صه يقدر ال وسماوي أرضبي لغنى ويؤهلون

 بان الرب يأمرهم لم النفس, بأمور الميتمون أي المالئكية, الرتبة ني السالكون حججي
 من بما الراهب ييتم ال حنى والعطاء, واألخذ اليدوية باألشغال أي الدنيوية, باألمور يرفهوه
 ٠(٢٧٦)ص الله وجه أمام الماثل ذهنه يحدر أن شأنه

.٥٧.



 فلبي فكأنبي باشيه. بفن أدطى ؤال/ آلادكزه 'افثثن: الذكر: المغبوط إرميا قال رويب
 هكذا (.٩:٢٠)إر أستحطغ" ؤللم اإلستاد يدع فقيئعذ عظامي ي فخحوئزؤ كائرنحرفه

(.٢٨٣)هى وعوده برجاء يسكرون الذين قلوب الله ذكر يدخل

إلى وصل أنه دك باك أحد بلغه إذا حش السكينة, أعمال هوفحوى ما سؤال:
 السبرة؟ كمال

 كليا, الفخهائل قمة يبلغ إلها اإلنسان يهبل فعندما المستمرة. للميالة التأهل إنه جواب:
 ممارسة يستطيع فلن المعزي نعمة على يحمهل لم إذا أما القدس. للروح مسكائ يحهبح ثم

 يدعه ال إنسان ني يسكن عندما القدس الروح أن قيل فقد براحة. المستمرة الميالة
 تنقطع ال وعندئذ (.٢٦:٨)رو فيه يمهاي الذي هو نفسه الروح بل الميالة, عن يتوقف
 نيء أي فعل وإن نام وإن شرب وإن أكل اليقظة..فإن في وال النوم في ال نفسه, من المبالة

 ي٦م انقطاع. دون قلبه من يمهعدان وشذاها المبالة أريج فإن عميق, نوم في ولوكان حتى
 فيه يظل فعليا فإن خارجيا توقفت أننا بدأ لو وحتى حين. كل تالزمه بل عنه تنغمهل ال

 فإن هوصالة, األنقياء عند الحهالة توقف إن بالمسيح: المتوشحين أحد قال داخلائ.
 أصوات هي الطاهرة وأذهاهم قلوتيم وحركات إليية, حركات أصبحت قد نفسها أفكارهم

(.٣ ١ )صه سردا بيا يمهلون وديعة

 هذه ني هم من ألن صالة... حالة ني يجدهم مهم الروح دنا كلما وناس هناك حاليب
 حنى الخدمة في الوقوف تهملون ال لكهم فجأة. بمحبته فيسبون الله ذكر يكفهم الحالة
 صالتبم إلى إضافة المحددة الساعات في للصالة يذهبون فتراهم ليا, احآراائ بايها

(.٣١ )صه المستمرة...

القدس؟ للروح التي اتكثيرة الثمار هوكمال ما سؤال♦. ־0
(.٣١٦)ص الكاملة الله محبة اإلنسان استحقاق هو جواب؛

بلغيا؟ وأنه الله محبة استحق إنه اإلنسان يعلم ومنى سؤال: آلي־
 عيناه وتفيض ذهنه، ني الله ذكر بمجرد الله بمحبة قلبه يتحه عندما جواب:

هكذا لله محدا يكون فمن محبها. تذكر عند عادة الدمن تتذوق فالمحبة الغزيرة. بالدمئ

-٥٨- 



 من إن يكلمه. نومه فى وحض بالله، تذكره المي المادة دوائ ويجد أبذا، الدموع تفارقه ال
(.٣١٦)ص الحياة هذه في االنسان كمال وي هكذا تفعل أن المحبة صفات

 حواسه ازعاج ومن بل األهواء, ازعاج من فقط تهرب أال الراهب على يجب حذع<
 إلى قلبه كرمة ي العمل على فدوامه وحيذا, هناك ويبقي الداخلي إنسانه يغزل وأن أيضا'

 االنسان في البقاء وهذا مثا. والخارجية الداخلية الرهبانية دعوته أعماله توافق أن
 الذهن بقاء استمر فإذا فينا. الساكن المسيح رجائنا وبمعرفة كلائ نتحد يجعلنا الداخلي

 عليه األهواء تأثير يوقف مما النعمة, بل األهواء يحارب هوالذي يكون ال وحيذا, هناك

٠(٣٢٠)ص

 اإلنسان العالم. هذا فبوأداة الكالم أما اآلتي, الدهر هوسر المهمت إن ه
 بالطبيعة شبكا المتواصلة, والصالة بالصمت نفسه, يجعل أن يحاول هومن الصوام
 في ) الخفاء في صامذا اإللي العمل في ذاته اإلنسان يحصر عندما المالئكة(. )أي الروحية
 مليغا عمله ويكون والصالة, الصوم الصمت, األسرر: تهذه يكتمل فإنه الداخلي( إنسانه

(.٢٣ ه )ص المنظورة غير والقوات االلهية باألسرار

 بدون افأرفناها الي الزالت سببت الي األمور على وننوح نتضع أن بنا جدير غهب
 أتا ازحمخي اللمم العشار: قول منسحق بقلب نردد وأن أوبالفعل, بالفكر إردتنا,

 أنفلم "كذبك:الرب أياه علمنا ما الخفاء الظاهروفي في نعمل وأن (.١٣:١٨)لو اسئ"
 نجعث كاذ قا عبئتا ائقا ألئثا بطالون. غبين إئقا فثولوا: به أمذم قا كئ قخلعم قى انختا

 الرحمة إلى بحاجة وأننا بطالون عبيد أننا ضميرنا علينا يشهد حض (.١٠: ١٧)لو عليقا
(.٢٤)صه

 بافي خيال وكل صورة لمحوكل وسائل والتأمل والتقشف الدائمة الصالة اتخن ه

(.٣ه ٠ )هى القديم. من فيك

 )بستان بقريبه السوء ايقاع سوى له هم ال الله, ذكر عن البعيد االنسان ب لمه
(.٣ه٢الرهبانص

٥٩



 أم طالحا أم صالخا الهذين هذا كان سواء للنفس, غذاء كثبرة بامور الهذين +٥٥
 هواالرباط الكل من واالنحالل الكل, من االنحالل هو بالواحد الهذين مهما. خليحائ

٠(٢٩٨س الرجبان )بستان بالواحد

 والصالة والتجلد. الروح وطول والصبرواالحتمال التغصب هنى: الصالة محاسن ب٦و
 قلبك يستنير حني حبن كل الصالة أحبب . القلب حرقة من يصرخ الذي العقل صراخ هني

 ٠(٢٦٣ص الرجبان )بستان بالله
السريانية( عن )مترحم السرياني إسحق مار مخطوط ومن

 في دخل متى فهم, إلى فهم ومن ذكر إلى ذكر من يتنقل الدوام على الذي الفكر .
 فهو العقل, أوبصمت أوبالمزامير بالصالة كان إما بالله(, )أي بالواحد الهذين طريق

 العقل كذلك كعادته. يعيش ويرجع الصبر حبل يقطع أن العادة وتضطره ويتعب يتضيق
 العودة إلى العادة وتضطره يتضايق تشتت إذا بالواحد الهذين عاى اعتاد وقد مدة له الذي

ظهر(. ١١٩ )ورقة الحلوبالواحد هذينه إلى

 كمثل الخطايا من وينجيه العالم من العقل يجمع تدبير يوجد ال الصالة: ي جه
 تبقى أن أردت إذا األخ أمها وأنت ولذيذ. خفيف ولكنه جذا صعب العمل وهذا بالله, الهذين

 الصلوات بكثرة ابدأ كلها, الفاسدة األفكار أمام حجاب هو الذي الله, في الدائم الهذين في
 تحرك التي هني الصالة أن كما الصالة. على مداومين يجعلنا بالله الدائم الهذين الدوام. على

ظهرًا. ه )ورقة الفاضلة بالحركات سماودا العقل وتجعل بالله, فتور بغير للهذين القلب

 ني صالته وتنحصر العالم, مناظر عن خارجا مسكنه جعل هومن المتوحد ؤهه
ظهر(. ٢ ٠ )ورقة اآلتي الدهر وهوشهوة فقط واحد موضع

 ومرفهه الجسد ضعف بسبب العمل تمارس أن فيه تستطيع ال الذي الوقت في ס־
 أن يستطيع الجسد, عمل وبدون باالتضاع, األنسان ألن الخاهلى, العشار اتضاع استعمل

وجه(. ٢ ٢ )ورقة ويتبرر الله يرنبي

٦



ويجمعالباطلة, للتذكارات وسيت الوحشية لآلالم ومبطل هومبردلسكون١ آله
 على العقل وهذيذ الغذاء بنقص أي األمرين, :هذيرح السكون افقرن وإذا العائل. العقل
 نربطه انقطع وإذا الله, بذكر انقطاع بغبر الضمير وربط الجديد, العالم بأسرإر الدوام
واليد اليمض اليد كمثل يحهبحان األمرين هذين فإن اآلباء, علمنا كما الله بذكر عاجأل

ظهرًا. ٢٦ )ورقة األعداء رقبة على ندوس وبسهولة ويساعدوننا, ربنا, بمعونة اليسرى

أ نحرص أن يجب القالية, فى بالحبس الجسد بضبط نعتض أننا كما وبمب

 أن يجب أيختا هكذا القالية, داخل بالحبس ونسكته الجسد نهدئ أننا كما
 القريب, على والحقد اإلدانة ومن بالجسدانيات الهذين ومن الهموم من العقل نجمع

 بال الوضع هذا على دمنا إن هناك. من يهزل ال أن ونحرص السليب, على باستمرار ونسمره
 زماائ نتعب لن فإننا سبرتنا, تدبير غرض كل نعهوب وإليه يوم, بعد يوائ بالرجاء ضجر
ظهرًا. ٢٦ )ورقة التجارب في طويأل

في نكون ن
 الفكر طياشة تسبب الض األفعال ني الطموح من حواسنا ونضبط سجس بال الحبس
 إلى الدائم وبالنظر ربنا بذكر قلوبنا داخل أفكارنا نحبس أن من نتمكن لي ذلك وتشتته.

ظهر(. ٢٦ )ورقة مجده

 استأهبل رب يا , القلب بنوح على لجذ الله يا الطلبة: هذه عاى هبالتك في داوم قه ٠٠״
اعتنيت أنت إدا المسيح أسرار إلى تدخلك الطلبات وهذه ... قلمي من العالم مفاوضة هم بح اعهد ء ٠ ٠٠ لم
٠ظهر( ٢٩ )ورقة نفسك داخل وتطبيقها بتغسيرها

 ومنهما العقل، مسيرة تكمل وبواسطتهما كلها، الفضائل كافة تجمعان فضيلتان
 بغير الحهالة : هما والفضيلتان السكون. سبرن إيهما وتحتاج العقل، طهارة األنسان يقتني
 بها ويحس تظهر حالما الشيطان ومجاذبات الشهوات أفكار لمح وهدم أوطياشة, فتور

وجه(. ٣٢ )ورقة قلبه داخل اإلنسان

 الشهوات أفكار يحيد أن يستطيع الروحي عمله ني متيقظا األنسان كان إذا )تهمه

 أن يستطيع الشهوات لتلك وبفضته حرهبه خالل فهومن القديمة. بالعادات المرتبطة
نم٧٧١همم” نم.٦״ A ب ■■ " י ,.,*י 11■

 حتى متواتر, األنسان على تثور فربما الشياطين أفكار مجاذبات أما سريعا. عيها ينتصر



 كالم وني الذي", ״أبانا وهبالة المزامبدر خدمة البروني عمل ني مجتينا متيقظا ولوكان
 هذه أومحثى. أوجلس أوشرب أكل إن قتور, بال به ويمهلي ذاته من يرهبه الذي التالوة

 ألن منيا تخاف الشياطين ألن الرهب على الشياطين حسد تثير والمهلوات األعمال
 متواترة بمهورة مجاذباتيا الشياطين تثير ذلك ألجل فهدها. سالخا الرهب يقتني بواسطها
 هذه فإن هكذا, الروحي. عمله ني ويهاون الرهب يمل أن ذلك من والغرفى ومتكررة.

 نفسه من األنسان يركها الني والتالوة الذي, أبانا وههالة المرامر خدمة الثالثة: األمور .
 يا ارحمني, المسيح يسوع ربي ]يا والخالص والعوإن الرحمة بيا ويطلب القحهيرة( )المهلوات

 أعضي, المسيح يسئ ردي
 عليم... وتقضي الشياطين تطعن سيام ثالثة بمثابة هي [٠٠٠٠خلحهني المسيح يسوع ربي يا

 سيرة كل تشمل ألعيا طياشة, وال فتور بال الني المهالة تقتني كيف تتعلم أن باألكلر اجهد
 ونفسك جسدك اتبب األمر أول فغي لذا, ... قلنا كما السكون حياة ني المطلوبة العقل
 للمهالة ئؤخل سوف ذلك وبعد فكرك, ولوطاش حني انقطاع, بال المبالة في محدد لزض
وجه(. ٣٣ورقة ٠ ظير ٣٢ )ورقة طياشة بال الني

 ننقي وأن الله, بوههايا العمل الكتب, قراءة مداومة إلحيا: نحتاج أمور ثالثة )قه

(.ظير ٣٤ )ورقة ومحبته الله خوف تفهاد الني األفكار كل من فتور بال دائمة بمهالة قلوبنا

 إذا أو الحهالة. في شيائ الله من يطلب أن يجسر متوافهع كم كأن إن أتعجب أنا هاجب
 المتوافهع بل المبالة. ني الله من شيائ يطلب ألن مؤهل أنه نفسه ني يثق المبالة إلى دنا

 أن فقط ينتظر حركاته جميع في هادائ يظل إنما المبالة, في يطلب ماذا يعرف ال الحقيقي
ظيرًا. ٨٤ )ورقة الله رحمة تأتيه

 بشوق بالله يلتمهق إنما الله, عن ينغمهل ال الذي الذكر هو بالله الروحي االتحاد <٦٩ؤ
ظير(.٤٢)ورقة القلب

 من ممتلائ مسكائ يختار أن اإلنسان يستطيع ال العقل, في المهير يتقدم لحم إذا )ره
 أن يمكنه ال واالنفراد الوحدة حياة الراهب يختر لم وإذا السكن. من وخالي الوحشة,

ظيرًا. ه ١ )ورقة المبالة على يداوم
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وجه(. ٥٢ )ورقة الله ذكر نسيان من يؤك الباطل والمجد الكبرياء. من يولد الزنا ؤي

 ٥٥ )ورقة نبيء كل ننال وتجلد, ودوام وشوق باتضاع وطلبنا انحنينا نحن إذا
‘وجه(

 ستطيع وال واإلهانات, المحقرات بدون االتضاع في يثبت أن العقل ستطيع ال
وجه(. ٥٧ ورقة ) بنقاوة الله مع والمغاوضة التضرع عاى يداوم أن االتضاع بدون

وجه(. ٥٨ ورقة ) الله أقوال في دائائ العقل تالوة هي الحياة طريق فاتحة إن ي٧ؤ

 جملة خالليا ههالته كانت سنة أربعين مكث أنه آبائنا من واحد عن قيل +٧تجه
 بحزن الجملة يتلوهذه يسمعونه وكانوا ٠ا كإله أنت لي اغفر كإنسان, أخطأت أنا : واحدة
لمئ. ه ٩ )ورقة والهارية الليلية الخدمات عوض الطلبة هذه له وكانت فتور, بغير وبكاء

 بحزن ثلثون وهم قلوم في يتلوا السكون في ولحدة مهالة عندهم حلوة كانت »־“٧٦
 قاللهم. خاح لله يقدموا وأعمال صهلوات ربوات من أفضل لله يقدموا وكانوا واتضاع.

 واالحتفاالت األعياد حضور وعلي ومغاوضهم العالم فضالء نظر على يفضلوا وكانوا
(.”العقل جمع ' )باب

 بأي يشفله أن وال الله, قدام القيام عن ويهزله فكره يحرك أن بالمتوحد يليق ال ٠
٠( العقل جمع )باب األشياء من نبيء

 ذلك الله, وجه باستمرارفي ويشخص الله أمام ذاته يوقف أن الراهب عاى ينبغي .
(. العقل جمع )باب منه تقهرب الني الحركات كل من وينقيه عقله يحفظ أن يريد كان إذا
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"٠١" ركاب:

(١٧ضه:١"مدئآلاشالغ')

المخحدتب٣يغوص٧ب لتديس١ ٢١}

المئ ٣٤عامرا تيل رشح جبآلوى على )عاش

Θ المشوب غبر التام المهمت أثناء نفسه هوداخل ما إلى االنتباه دائم كان أنه عنه ]دقال 

الوههف[. عن يجل داخلي اتحاد في األبدي بالله متمهاله وكان العالم. باهتمامات

 لم أوإن قدراتنا, بكل أنفسنا نراجع لم إن به ونتحد الله نحهالح أن المستحيل من لئآ
 باطلة اهتمامات من فيه ما أعجب وما العالم! هذا أعجب ما هلعين. سرائرنا إلى ندخل
 في الموجود السماء ملكوت إلى منتبهين نكون أن باستمرار نحاول أن بنا جديزا أليس زائغة!

اإلخوة. أتها أنفسنا إلى لزجع داخلنا؟!
 نخهع أن يجب نجده وعندما قلوبنا, داخل فى الكائن الكذز عن نفتش أن يجب

 هذه من ورب وعقولنا قلوبنا إلى فبرجع ونحميه... عليه نحافظ حتى بقوة عليه أيدينا
عدوالله. مع عالقة كل ولنقطع الظلمة,
 المحبة بوثاق وقيد عميثا, جرائ اإللهية المحبة برمح ثيؤدوسيوس القديس حرح ٦٣

 ومئ شبلن حكأة وبئ قلبك مخل، وئ إلبك الردة "دجي :الله وحهايا أولى عمليا مارس حتى
 أناس مع يتحدث وكان (.٢٧٠٠١٠)لو شبلن" بغل ؤفريبلذ فكرلذ مخي وبئ ثننيلن مخي

 عقله منظائ نفسه الوقت في ويكون إشارتهم, ورهن خدمههم في إنه دائائ ويظهر كثيرين,
 خالقه بمحبة متسقا ثيؤدوسيوس القديس أحهبح هكذا الحهالة(. )في نفسه داخل

 وسط في يتلذذ أن يستطيع سواه قئ نفسه... داخل أفكاره وتنظيم عقله تركدز بواسطة
 يظل سواه وقئ البراري؟! فى يعيشون الذين كاآلخرين الداخلي السالم بنضى الضجيج

؟!وعزلته وحدته في لوكان كما التجمع وسط الروح بنفس



 متاعب نتحاشبي به أسلوب يوجد ال أنه األتروسبي بولس القديس يقول-٤
سواه. ولبس العقل هوعمل اإليعانإت مقاومة ألن العقل, حراسة إال االنفعاالت

 بمثابة الجسماني والعمل الثمر, هو العقل حراسة إن أغاثون القديس يقول ٦٥٠
 هي الني فهرورية, أيفتا فاألوراق العقل, بحراسة أي بالثمر اهتمامنا كل كان فإذا األوراق.
الجسدانى. العمل
 نفسك داخل ني اسكن انفعاالتك, على تنتحهر أن أردت إذا مرقس: أنبا يقول ٠©

 أقوباء: أعداء ثالثة تكتشف سوف قلبك, أعماق إلى تغزل عندما الله, وبمساعدة بالمالة.
 العقل فهبط مع الدائمة بالحهالة مهم تتخلص أن السهل فمن والجهل. والكسل النسيان

. الله وبمساعدة
 داخل نفسه يحفظ أن يحاول جسد, بدون هوكائن الناسك الدري: يوحنا يقول ٦٧٠

 , القلب من المنبثقة المالة بأداء يقوم فالذي ونادر. عجيب عمل وهذا الجسماني, بيته
 دائمة اقا يقول: هومن فالناسك العقل. لمهوص أويسلبه يفريه أن السهل من ليس
 الحديث, عن شفتيك وباب جسدك, على ههومعتك باب اقفل (.٢)ذشه: إب٦ ة ئ٠لم ح له ؤقلبي
 كيف تري سوف نفسك داخل إلى انتبهت إذا ...الشريرة األرواح عن الداخلي نفسك وباب
 يتعب عندما العنب... لسرقة التسلل يحاولون الذين اللمهوص نع وما وكم أين ومن ومتى

متجددة... بشجاعة لعمله ويعود ثانية مرة ويجلس ويمهلي يقوم الحارس
Θهذا زخارف عن بعينا يكون قلبه في دائائ يظل من 'كل ديادوكس: األسقف يقول ־ 
.الجسدية بالشهوات الشيطان يجربه أن ذلك بعد يمكن ال بالروح يسلك وعندما العالم.
 على يحمهلون وهؤالء عها... انفصل من إال خطاياه يري ال إشعياء: أنبا يقول ־٩٠
 نحافظ أن نستطع لم إذا خطاياهم. يتذكرون عندما الله أمام واالستحياء والمالة الدمئ

طاهرة أجسادنا على األقل على فلنحافظ آبائنا, مثل قلوبنا على
 وأعوانه الشيطان نجح عندما الجديد: الالهوتي سمعان القديس أقوال من ־0

 في الشيطان دخل الله, عن إبعاده وفي التعدي, بواسطة عدن جنة عن األنسان إقمهاء في
 بقلة, وتارة بكئرة, تارة الهار, وأطراف الليل أثناء عقله ويحرف يثير كل ,األنسان تفكير قوة

الله ذكر كان فإذا الدائم. الله ذكر إال هذا فهد حماية ثمة ولبس حد. أقمجى إلى وأحيادا
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الجيود كل تتجه الغاية هذه وإلى رسوائ. العقل يزداد الههليب, بقوة القلب فى منقوثا
الرومي". الصراع نحو

 حفظ بأنه العقل فهبط القديسين بعض عرف نبسيغورس: القديس يقول-١١
 فهبط ... المقدس الحهمت أو , الحهحو أو اليقظة و , القلب حراسة و , سالما العقل
 واالرقاء العالم هوكراهية ذاتيا, إلى النفس ألتجاء هو الصادقة, التوبة هوعالمة العقل

 هوبهر الجائل... غير الثابت وقوفه أوبالحى العقل هوههغاء التأمل... هوبداية الله... إلى
”القوة... وكهز الله ذكر هومسكن األفكار...
 ربي يا القحهيرة: الحهالة هذه ودل ركا,|د كه١ ني تجيش فكرة كل تطرد أن بعد <١و
 آخر. ء شبي أي التفكيدرني بدألمن الحهالة جينه ألتزم .”ارحمخي الله ابن المسيح سوع

 الغفهائل, عليك تتوارد سوف اهتمام... بكل عييا داومت وإذا داخلك, الحهالة بينه احتفظ
وغيرها... والسالم والغح المحبة مثل



الحاش ضيفوكيوس لتدهير(١ (٢נ

 .معلمإلصحوالمتدس״ ״ ذص٦خفب الدائمة״ "العال يدمما./(سة داسا ]كان

را.١٣٦٠ذحءار

Θ ونمأل خدانا تسبب العصر هذا حكمة تخص الني الكالم وإطالة والئرثرة القلق 
 الله معرفة ومن الحقيقي, التأمل ومن االهلية الحكمة من وتحرمه األفكار بأشر اإلنسان
الواحد.
 بواسطة المغردة البسيطة اإلنسان ذاكرة تجزئة هوي وأسبابها األفكار أصهل -0

 بدأل ومتنوعة بساطها, من بدأل متعددة الذاكرة فأصهبحت الله, ذكر أفقدته الني خطيئته
 هو الذاكرة عالج طريقة الخاصهة. لقدراتها فريسة ووقعت واحد, عمل ني تركزها من

المستمر... الله بذكر وذلك القديمة, بساطها إلى رجوعها
 آخر, ء خبي أي وقبل وقت, كل ني عينيه نصهب يضهع أن إنسان كل على يجب ج
 هونسيان يدمرنا (.إنما١٨:٨)تث إلهك'' كرالزب٢اد״الله, ذكر عن الشاملة الوصهية

وصهالح. خير كل من ويجردنا الظلمة, في الوصايا يطمس النسيان هذا ألن الرب,
بواسطة مهها العلم وتستقبل المكتوبة الحروف إلى تنظر الطبيعية العين ن

واس,---------------------------------------------------------------------------الح
 منه وينال الرب إلى يتطلع األصلية, حالته إلى ويرجع نقدا, طاهر يصبح عندما العقل كذلك
ة.____________________اإللهي ة____________________المعرؤ
 كاست ولم "بشاني :القلم بدل والفكرواللسان الكتاب, بدل يصيرللعقل القدس الروح

 (,١:٤)مزه شاجر
نوزا.. نفسه الفكر يصير النور في الفكر يغوص ولما الحبر. بدل والنور

 :وهي الرئيسية االنفعاالت هذه إال الصمت حالة إزعاج ني قوة أعظم شبيء ال ©
هوسيد الذي بالنفس واالعتزاز والكبرياء الباطلة واالهتمامات والهوبرة والشره العجرفة

■٠٠٠ — . ... ~ ~ ١ — مم٧٩ر٧

 من سميكة باكفان متدثر الوقت مع يصير االنفعاالت بهذه لنفسه يسمح ومن االنفعاالت.
 ممارسة وابتدأ نفسه, إلى رجع هو إذا ذلك ومع تماثا. ا خامن ية الهها في يصير أن إلى الظلمة,
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 عنه بحث إذا وبخاهبة , ينشده ما أخرى مرة ينال فمدوف وغيرة, إيمان في الدائمة الصالة
باتضاع.
Θ فرعون, من أقوى هيار لما العسا, الله من استلم قد النبي موسي يكن لم إذا 
األعداء. وقوة الخطية يقهر ال الحهالة استعمال يحسن لم إذا العقل وكذلك
 تشبه الكاملين وني وسرورا فرخا القلب من تندلع نار تشبه للمبتدئين الصهالة -٧

القلب. يمأل عطزا يفيح نوزا
Θ عونه طالائ المسيح, يسوع ربنا إلى روحية حهرخة منه وأرسل قلبك في عقلك اجمع 

 بقولك:
 قلبك, ني اعمل بل والكسل, العزم لضعف تستسلم ال .ارحمي المسيح يسوع ربي يا

 مدلوك1 ألن العمل, جهنا تقوم أن على وسيلة بكل نفسك اجبر جسدك. واغصب
 الوههول أن مبيائ ربنا قال كما (,١٢: ١١ )مت يغثحلوئقة" والغابثون يغحثب الشقاؤاب

روحدا. وجهانا شاقا عمأل يتطلب إليه
 يسوع ربي "يا مرة كل ني كاملة تقال أن يجب يسوع صالة أن اآلباء بعض عئم ٠٩
 ارحمي". الله ابن يسوع "يا هكذا: نحهفها بقول آخرون ونصح ارحمي". الله ابن المسيح
 أن الصواب من لبس ذلك ومع القصيرة. أخرى وأحيادا الكاملة أحيانا بالتبادل, أوتقال
 الصالة تقال أن اآلباء بعض يعدم أيصا باستمرار. الحبالن كلمات بتغيير الكسل إلى تنساق

 كابهما أن رأبي وني العقل. وني بالشفتين تكون أن آخرون آباء يعدم بينما بالشفتين
 الصالة يقول أن يستطيع وال ودئهك, يتعب لنفسه العقل يترك، عندما فأحيانا مناسب.
 نستعمل أن يجب ذلك وعلى العمل... هذا من الشفتان تتعب أخري أحيانا روحدا.

 هدوء ني الله إلى اإلنسان يلتجئ أن يجب لكن وبالشفتين. بالعقل الصالة: ني الطريقتان
 على العقل يعتاد أن إلى الصالة, يفصل وال العقل ضبط الصوت يزعج ال حنى إثارة وبدون

 وبذلك داخله. في بئبات يصاي أن يمكنه حينئذ القدس, الروح من قوة وينال العمل, هذا
بالشفتين... الصالة إلى حاجة ثمة هناك تكون لن

O عقل أي وهناك. هنا والدوران الجوالن عادة العقل يكتسب االهمال بواسطة 
 إال وثباته السهرجاعه طريقة توجد وال مكان. كل في أسيرا يكون الله عن ويبتعد هكذا يميل

بخطايانا وباألعهراف أناة, طول في المستمرة الصلوات طريق عن به واالتحاد الله إلى بالتوبة
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 يمكن ال العقل انقطاع... دون القدوس باسمه يستغيث لمن الله يفقر سوف يوم... كل
القدس. الروح بواسطة إال فهبطه
 عندما لذلك بالله... يستعن لم إن أفكار أية يطرد أن المبتدئ يستطيع ال ■٢١)

 لو كما الشريرة... األفكار فأردد وههبر, إلحاح في المسيح يسوع رنا على ناد األفكار تداهمك
 نار إلهنا ألن , يسوع باسم أعداءنا نجلد أن الدري يوحنا ويعدمنا تلهجها... النبران كانت
 قلوبهم كل من يطلبونه الذين لهؤالء ينتقم ما وسرعان المساعدة, سرع الرب الشر.' تلهم

ليألوار.
 قلبك, في حركها تتوقف وال تعمل يسوع ههالة أن وتى ههومعتك في تكون عندما

إرادتها. بمحض هنى تهركك حتى الحهالة في استمر بل أبذا... تهركها ال
(Y) تماقا األخرى، األعمال كل من مغاثا أعلى المستمرة, أوالعهالن الدائم, الله ذكر 
الفخهائل. كل رس ي الله محبة أن كما

 غبر لوكانت حنى إليها, تنظر ال إليك, وتقترب األفكارتتقدم أن تالحظ عندما جي
 تطرد أن تستطيع الحال وفي يسوع, الرب وناد الحهالة, في ثابائ عقلك احفظ بل رديئة.

عنك... األفكاروتبعدها
 أن يجب الله محبة إن يتنسمها... نسمة كل في الله يذكر أن الراهب على يجب

فائدة تعرف سوف عندئذ فيك, نسمة بكل يختلط يسوع ذكر دع الرهب... تنفس تسبق
الحهمت...
إرادته هواتباع ديي رهب أي سقوطسبب الددي؛ يوحنا القديس يقول ؤم
. ممارسها وعدم المهالة هوتركه متوحد أي سقوط وسبب الذاتية,
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رنسمعانالالهرشالجدز التربى ؛٣)

 ا/آلخرة الدامن إلى انقل رممت, ٠فيهدر ارشاط حياة ي عتا ]بعدنالش

.مزلفاتكدرة[ ٥٠ركعا غ٠أىائالشنالحاديءشذأ في

 االهتمامات كذلك يطفها, فرن أي في المشتعلة النار طى صلقي الذي الهرب أن لبجكما

 القلب حرارة على تقضي أوتافما, صغبرا كان مهما شيء بأي التعلق أنواع وكل الدنيوية,
األمر. بادئ في فيه موجودة كانت التي

Θ ويبدد ويزعجه القلب يظلم مما والزائد, الطويل القلب وحزن االكتائب أصابك إذا 
 الله برحمة وثق أفكاوبد واجمع نفسك, إلى وارجع عزبة, في حكن, في اجلس النقية, الصالة

الالبائية.
 الفضائل كذلك وتستوعبها, الخاصة الوصايا كل تشمل الرئيسية الوصايا أن كما ©

 الصالة يؤدي فالذي األسلوب بهدا وتحوا. الخاصة الفضائل كل تشمل الرئيسية
الصالة... إلى المنسوبة الوصايا كافة ينجز المستمرة
 بكل وعي على يكون أن الصالة في كثبرة يتلوكلمات الذي اإلنسان على الصعب من ©

 توجد ال الصالة. في يقوله ما وس يدري قليلة بكلمات يصلي الذي اإلنسان لكن يتلوه. ما
 وشعور وعي على اإلنسان يكون أن يجب لكن لله, كثيرة كلمات اإلنسان يقول أن حاجة
يغهمه. أن يجب أي يتلوه, الذي بالقليل صادق

 دون تغيبذر يصيبه بصره فإن الطبيعية, الشمس إلى باستمرار اإلنسان تطلع )؛{إذا
 الشمس إلى دائائ يتطلع إنسان أي مع الحال هكذا شبيء. كل في الشمس إال يري فال إرادته,

 ألنه ردته, دون تغبر يحهيبه العقلي بصره فإن وقلبه, بعقله المسيح, يسوع ربنا الحقيقية,
األشياء. كافة في فقط الله يرى سوف إنما دنيوي, شيء أي يتخيل أن يستطيع ال

العقل ضبط ربواسطة  األفكا ضد الحرب على وموا النفس حياة تتعلق ©
لم وإذا ونتقدم. ننجح فإننا العقل, ضبط بواسطة نقية الصالة على حافظنا فإذا والصالة.
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 نحن ونظل بأفكاررديئة, ملوثة المبالة تعبير نقية, الحهالة لحغظ العقل ضبط لدينا يكن
فاشلين. عاجزين
Ό تتعهرف أن يجب الروجي, نحوأبيك قلبك في التامة الطاعة فضيلة تثبت أن بعد 

 خالحائ ضميرك يكون أن ويجب الله... حضرة في كنت لو كما نقي, بضمير آخر شيء كل في
 عالقتك وفي الرومي, ابيك مع عالقتك وفي الله, مع عالقتك في أموز: ثالثة جهة من ونقائ

الله. حضرة في كأنك شبيء كل افعل باختعهار, العالم.. في التي واألشياء الناس مع
 القلب نقي يكون أن يستطيع ال باستمرار, عقله يحرس وال نفسه, يضبط ال الذي

 من شيائ يحقق أن يستطيع ال نفسه في عقله يضبط ال الذي الله. يرى أن يمكنه وال
 يكون أن وال منسحقا, ويكون يبي أن وال بالروح, مسكيائ يكون أن يستطيع ال التطويبات:

 يقاسبي أن وال سالم صبانع وال رحيائ, وال البدر, أجل من أوظمائائ جائائ وال وديعا, دمغا
البر... أجل من اضطهادا
Θ أفكار من عليك وردت ومهما هناك... عقلك واحفظ ...داخلك في عقلك اضبط 

 يسوع ربي يا قلت: كلما األفكار, يدمرتلك يسوع" 'اسم أن حيث تطردها... أن يجب
 سوف المبالة وهذه قاليتك في اجلس األسود: موسي األنبا يقول ارحمخي"... المسيح
.شبيء كل تعلمك

 االنفعاالت تخضع وعندما القلب. وحراسة العقل ضبط إلى ماسة حاجة هناك زحي
 االقتراب مناشذا الله, إلى يشتاق العقل يبتدئ لها, القلب مقاومة بواسطة تاائ خضوعا

 الله إلى الشوق هذا من وقته. معظم فها ويقضي المبالة من العقل يكهر الفرض لهذا إليه.
 فيه, لتدخل القلب حول تحوم الفتي األفكار كافة ويطارد قوة العقل يكتسب والعهالة,

 وبواسطة مزعج, بصبوت الشياطين تهض الحرب: تبدأ حينئذ بالعهالة. فيعبرعها
 الحرب تضعف المسيح يسوع اسم بواسطة لكن القلب. وتقتحم الثورة تنشر االنفعاالت

 ال القلب, عن األفكار تبعد بعدما وجهي ذلك, ومع اللهب. في كالشمع تختفي, أن إلى
 الحواس. طريق عن الخارج من العقل تزعج أخري بمحاوالت تقوم بل الشياطين, تستسلم

 لألفكار تعد لم اذ العادي, هدوءه يستعيد أخرى مرة ويبدأ العقل يههخن ما سرعان لكن
 من مأمن في العقل يكون ال هكذا سطحائ.. تقلقه فقط إنما األعماق, في تزعجه أن قوة

الشريرة. الشياطين مناوشات
٧



 العقل. ضبط خالل من نقدا قلبنا يكون أن فقط: واحذا شيائ منا يطلب الله وديع

 نببي ثم االنفعاالت, من القلب بتطهبر نبدأ أن أي األساسات: أوأل نضع أن يجب لذلك

 الحواس بواسطة تباجمه الخي الشريرة االرواح تمرد عنه نهبد أي الروحي, المسكن

 فقط وعندئذ يمكن. ما بأسرع الهجوم هذا مثل على نقضي كيف ونتعلم الخارجية,

 جهنه لله. مطلعا تسليائ أنفسنا ونسلم شيء كل ننبن أي, السقف, نضع أن نستطيع

امين. األبد. إلى الدائم المجد له الذي صدوع المسيح في الرو״ي بناءنا نتمم الوسيلة
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ححوإوبى٠أغذاطيوراأكهذ

 كانت أثوس. جبل على روحى كفاح حياة وعاش الميناني لغريغوريوس تلميذا كالستوس ]كان
 التمالونيعيه سمعان عهما ويقول أكمنثوبولوس. بأغناطيوس متينة روحية هبداقة عالقة تربطه

 أشبه وجههما على تنعكس كانت إلهية استنارة وفنحا يسوع هبالة” عن تامة كاملة معرفة لهما إن

عشرًا. الرابع القرن في عاشا بالنور.

 والمحبة السالم مع يسوع, ربنا امدم ندعوبإيمان هوأن الله يرضي عمل كل بداية ن

 بل ناجحة, المهالة فقط يجعالن ال والمحبة, السالم االثنان, هذان النداء. لهذا المصهاحبين

الحبالة... هذه من ويتألألن يتجددان وهما Θ تغدق مجتمعة وكلها والمحبة( والرجاء اإليمان )الثالث الفضهائل هذه من كل 

 ربنا اسم ندعو عندما نحن .”يسوع مبالة” خالل من فينا فيخهها وتخهاعف علينا النعم

 في المختبئة الحقيقية والحياة الرحمة على نحمهل أن ثابائ نرجورجاء بإيمان, المسيح يسوع

 مع الممهالحة ننال المسيح يسوع ربنا باسم بطهارة قلوبنا في ننطق وعندما يسوع. المسيح

الله. مع تماائ نتحد المحبة, خالل ومن البعض. بعخهنتا ومع الله  المبالة يؤثروا أن يجب العالم, يرفخهوا أن بعد لله, حياتهم تكريس يريدون الذين 0

 يسوع( )مهالة الدائمة الممارسة لهذه طبعا يجب الرجال هؤالء مثل آخر.. عمل كل على لله

 وعلى والقلب العقل في دائائ ويذكروه اسم, وأقدس أحلى إلى يبهلوا أن المستمر, والعمل

 ويستيقظوا ويناموا ويتنغموا يعيشوا أن ممكنة وسيلة بكل أنفسهم يجبروا وأن الشقاة,

 وال الشرور, كل عنا تبعد معنا الله وجود في أنه ذلك وفيه... معه ويشربوا وياكلوا ويمشوا

مستطاعا. شيء كل ويمهبح المهالح, يعوزنا

 ذلك عن عوضائ كسوأل. ساكائ تهركه وال عقلك... اجمع قاليتك في تجلس عندما )^(

 اآلتية: المهالة اعطه

 أبذا. تهركها وال المستمر عملك المهالة هذه لتكن .ارحمي الله ابن المسيح يسوع ربي يا

العدو، إليعازات عرضية غبر ويجعله األحالم، من متحررا عقلك يحفظ العمل هذا ألن
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 عقلك تتود أن ي جاهد أخي، يا ذلك، عن وفضأل اإللهية. المحبة وإلى هدفه إلى ويقوده

 لكن الداخلية. العزبة هذه من شديدة بوحدة يشعر البداية في ألنه بسرعة، يخرج أال على

 بان االنطالق يكره العكس على يبدأ يسوع( صالة فى االنححهار )أي عليها يتعود عندما

 يكون أن من متخهايثا ذلك بعد العقل يكون لن داخلنا... الله ملكوت ألن الخارجية. األشياء

اإلنسان.. داخل منجمغا

 يسوع ربي "يا يسوع حهالة بخصوص تعليمه في الضم ذهبي يوحنا القديس يقول ى

 أو الحهالة، هذه قانون توقفوا أال إخوتي يا إليكم أتوسل يلي: ما ارحمني الله ابن المسيح

 شيء، أي أويعمل أويسافر أويخدم أويجلس أويشرب يأكل عندما الراهب بها. تسهينوا

 االسم هذا يغزل عندما لكل ارحمني". الله ابن المسيح يسوع ربي ايا’ دائائ: يقول أن يجب

 الحياة ويجلب الداخلية المراعي على المتسلط الثعبان يخخهع قلبه أعماق ني القدوس

يتشبع حض يسوع، الرب اسم مع دائائ الراهب يعيش أن فيجب النفس. إلى والخالص

. واحذا االثنان ويعهبح بالرب القلب

تفهم سوف وعندئذ تنغسك، هع يتحد يسوع اسم ذكر 'لعل الدري: يوحنايقول0

. الصمت فائدة

 على وتحافظ أفكاوبف، على تسيطر أن حائ أردت إذا مارهببزيكيوس: ويقول دجد

 باقتك. تلتصق يسوع صالة اجعل جهد، دون قلبك في يقفائ وتكون يجب، كما الصمت

. مألوفة عادة تراها سوف قليلة أيام وبعد  يتبدد وال الخارجية باألشياء يتشتت ال الذي العقل مارباسيليوس: يقول 0

. نفسه إلى يرجع الحواس، بواسطة يسوع. صالة معك خذ لتنام تذهب عندما ־0

 صالة اقتن روحي، حي ككائن الله تعبد أن الجسد ني تزال ما وأنت أردت إذا )حي

الموت. قبل حنى مالئكية نفسك تصبح وبذلك يسوع( )صالة المستمرة السرية القلب

بال الصالة موهبة اإلنسان يعحلى هوأن شيء أعظم السرياني: مارإسحق يقول )حد

 القدس. للروح مسكائ ويصبح الفضائل، كل ذروة إلى يصل ينالها عندما ألنه انقطاع.

عن ينقطع ال أن الروح بعتمه إنسان، أي في ليسكن القدس الروح يأني عندما ه٢٢د

مطلعا الصالة تتوقف ال حينئذ ٠(٢٦:٨)رو دائائ فيه يصلي القدس الروح ألن الصالة،
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هالتطلبشيئ٦ذ

 يقوم أوعندما أوشرابه، أكله أثناء في مستيقظا، أو نائثا كان سواء االنسان، نفس داخل

 الحهالة. ودات البخور مجهود بدون قلبه يخرج العميق نومه أثناء في وحتى بل ما، بعمل

 فإنها ،ظاهريا صهامائ لوكان حض ساعة، كل ني لكن ،أبذا تهركه لن سوف الصهالة إدا

سر. داخله تعمل تستمر I من أكهر الله في تفكر أن ويجب الهواء. استنشاق من ضرورة أكأر لبو الله ذكر إن 

 .٠ك.— نفس

 وال الجسد، تخبني ال صهالة وكل المستمرة... الصهالة بدون الله من تقترب أن تستطيع ال

 بدون تكون الههالة هذه مثل ألن االجهاض، دور ني جنيائ تشبه منسحقا، القلب تجعل

حياة. أو نفس

 ألن معك، المسيح اسحم ذكر يكون أن يجب األعمال كل ني مارإسحق: يقول ج(-

ذاتها. األعمال من يأتي الذي العون من أعظم العقل حراسة من يأني الذي العون

 أوتههور، فكرآخر أي دون ويقظة، انتباه ني القلب داخل ئمازس الني الحهالة )ه(־

 العقل تقود وروحانية، صهمت ني ،”ارحمني الله ابن المسيح يسوع ربي يا كلمات: بتكرار

 ال ألنه نحوالمصهلي، وتحرهها الحهالة تعيد ارحمني وكلمة نفسه. المسيح يسوع ربنا إلى

 يتجه الكاملة المحبة خبرة يكتسب عندما لكن نفسه. عن يحهاي أن أستطاعته غير في يزال

 من الثاني الجزء عن دليألواقعائ ينال أن بعد المسيح، يسوع نحوربنا وبكيته وحده

الرحمة. عن أي الحهالة،

بحرارة اتخباع في الرحمة هذه واطلب الرحمة، إال المجد رب من

 يسوع ياردي قائأل: الليل، طوال مستطاعا كان وإن المساء، إلى السباح من له مناديا قلب،

 العمل هذا ألن حياتك. من نسمة آخر حنى العمل هذا على عقلك. اجبر .”ارحمني المسيح

 في التفكبر عن وتكف القلب، في عميقا االسم هذا يتأصهل أن إلى عظيائ... مجهودا يتطلب

داخلك. الله تمجيد عدا ما آخر شيء أي

إنسان

 تشتت كل يكره إنسان وأي القدس. الروح فجر هناك يرى نفسه داخل عقله بصهر يركز

قلبه. داخل ريه يري العقل

وأ فرخا. قلبه يكون ساعة كل نفسه يراقب أحد كل مارإسحق: يقول <٢٧ذ
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 أوبعمل بسيط بحدث وئهب ال يتبعها ما وكل القلب داخل المستمرة المبالة ־١٨

 يتطلب الذي العظيم، العمل هذا البعض يمنح الغامخبة طرقه في الله ولوأن سهل. هبغير

األمد. طويل قودا ذاتائ ودافثا والنفس، الجسد كل من شاقا طويألومجهوذا وقائ

 اإلنسان، يساعد ال الله مع الداخلي العمل كان إذا ماربارصنوفيوس: يقول لمد-

 يجلبان المنسحق القلب مع الداخلي العمل أن ذلك سنا، تضيع الخارجية فمجهوداته

 االتضاع، على يبعث المهمت وهذا الحقيقي، القلب ههمت تجلب والنقاوة النقاوة،

 وتتدفق قلبه أعماق عمق في الله يتأمل لمن طوبى لله. مسكائ ليكون األنسان يعد واالتضاع

الرؤوف. المحب الربب إلى بحزن ههالته

 إلهما يحتاج الوفير، والوقت المبالة، في الطويل العمل ماركارباثوس: يقول <٢الل

المسيح. يسكن حيث الجديد القلب سماء على للحمهول أبذا يفأر ال عقل مع اإلنسان

 أعزأل يكون األفكار من متحررة غير هبالته تكون من إن مارهبزيكيوس: يقول آلي

 القلب أعماق في النشاط الدائمة المبالة أعفي بالمهالة الحرب. لمواجهة السالح من

 المسيح. بسع اسم نداء بواسطة خفية ودلهب يجلد السرية هجماته العدوفي إن الخفية.

 مثل تماائ قلبه. في باستمرار عليه مناديا يسع، بمهالة أفكاره في يلتمهق لمن طوبى حائ،

بالشمع. اللهب أو جسامنا، باه الهواء إلتمهاق

خاري ء شبي كل من متحررة النفس تعهبح عندما أكديكوس: إلياس مار يكتب

 الحديد النار تغشى كما يغتماها، بلهيب شبهة المبالة نكون عندئذ بالمهالة، وتتحد

 هذا يمنح الحياة، هذه في هدوئه وهوفي يزال ال الذي للرجل طوبى ناردا... كله فتجعله

المظهر...

 عن ء شبي كل ابعدت أنت إذا الغضب، عن بعينا وديثا تكون أن السهل من ־٢٣

 على وههليت الطعام، في وزهدت الكالم، من واقللت المحبة، نحو جرأة في وأجبرها نفسك،

 الغغهبية القدرة واخضع بالمحبة، النفس في الشهواني الجزء جماح أكبح الدوام...

 المناسب، هوالمهمت الغضب لجام بالمهالة. العاقلة للقدرة اجنحة واعط بالتقشف،

االنغردية. العقل هوههالة المنظمة غبر األفكار وخهابط

 ولكن نحوالله، يتجه أن على العقل تساعد الفضائل كل مارمكسيموس: يقول ־٢٤

نحوالله. ومردفائ الكل، خاح الههالة وقت يكون العقل ألن النقية، المبالة ي كها أعظمها
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 الله إلى نلتجئ أن بنا يصن والظروف, المواقف كل في الناسك: مرقس يقول ي٢حو

مفيد... هو ما يعلم هووحده الذي

 وحينئذ الحهالة, أثناء وأبكائ أصفا عقلك تجعل أن في جاهد مارنيلوس: يقول “٢٦٠٠

 المبالة أثناء تماائ نفسه يحفظ الذي للعقل وطوبى يجب. كما تحبني أن على قادر تصبح

أووهم. تتهور أي دون

 داخل الله ذكر تفرس الخي هي الصحيحة الصالة الكبير: باسيليوس يقول رج-

 في ثابائ غرائ مفروغا الرب ذكر يكون أن معناه القلب ني الرب مسكن بنشاط. النفس

 المفاجئة الدوافع تقلق وال الذكر, هذا الدنيا اهتمامات تعوق ال عندما االنسان, نفس

— الرب. في ويسلك العالم في التي األشياء كل من تهرب الله حبيب ألن االنسان, عقل السريعة

 ال لكن رزيائ. عقألثابائ بالضرورة يقتني الحقيقية الصالة يقتني الذي االنسان جي٨د

حقيقية. صالة يقتني عقألرزيائ يقتني من كل أن دائائ القول يمكن

 الطريق كثبرة: اسماءها فإن يسوع( )صالة الممارسة سموهذه إلى بالنسبة-٢٩

 صحوالعقل, , رحابة األعظم الصالة الصادق, التأمل الجيد, العمل للعقل, الصحيح

 المقدس, السلوك السماوية, الحياة المالئكية, الحياة اآلتية, الحياة نشاط الروحي, العمل

 في الخفية الحياة الله, ملكوت الكمال, الكلية الروحية الويمة الخفية, الرؤيا األحياء, أرض

كثيرة. أخرى واسماء الطبيعة... الفائقة العبادة الله, رؤية المسيح,

٧٧٠-










