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 توطئـــــة
 

 

 حد، آمين.، اإللو الواباسم اآلب واالبن والروح القدس
 

 ۱۲ – ۳لمرحمة الطفولة ) لّما كّنا قد بدأنا بإعداد سمسمة متكاممة لمتعميم الدينيّ 

ذ كّنا قد تناولنا في مرحمة سابقة من التعميم بعض القصص المفيدة من كتب  سنة(، وا 

ة( عرضًا دون حصر. أقوال اآلباء الشيوخ والتعاليم الروحيّ  –ة ميّمة )بستان الرىبان آبائيّ 

 شّكل ليم رافدًا إضافيًّاة، فتتناول مسؤولي التربية الدينيّ أحببنا أن ندرجيا لتكون في م فقد

 .لمكبار وكذلكولد ة القّصة في حياة اليّ إلغناء المواضيع والتوجييات، نظرًا ألىمّ 

ة المقّدسة في متناولنا، لنا أن نستثمر كّل ما تضعو كنيستنا األرثوذكسيّ فنرجو 

 أحّبة الرّب يسوع، وىو يجزينا كّل خير.ولفمذات أكبادنا، 

)كرياكوس(، احب الّسيادة، المطران أفرام تّم إنجاز ىذا العمل ببَركة ص : مالحظة
 طرابمس والكورة وتوابعيما لمّروم األرثوذكس.متروبوليت 

 والرّب معنا وفيما بيننا 
 

 

 
 

 ةـوال طبميــــنق
 0202شباط 

 (۱٩٩2)ُرتَِّبت القصص في تّموز 
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 (۲٧الكذب غير مقبول )

 
 

ي إنّ " يس مقاريوس الكبير أّنو قال:جاء عن القدّ 
في حال شبابي كنت جالسًا في قالية في مصر 

ذ لم أؤثر  افأمسكوني وجعموني قسًّ  لضيعة )قرية(. وا 
أن أتقّمد ىذه الرتبة ىربت إلى مكان آخر حيث كان 

 ".يديّ  يأتيني رجل عمماني وكان يخدمني ويبيع عملَ 
 
 :تجربتو األولى  

في يوم من األيام حدث أّن بتواًل في ذلك المكان سقطت في زنى وحممت، فإذ 
 ت: المتوّحد..؟!ن فعل معيا ىذا الفعل فقالم  ت عَ مَ ئِ شيرت سُ أُ 

 اً وسرعان ما خرجوا عمّي وأخذوني باستيزاء مريع إلى القرية وعّمقوا في عنقي قدور 
 ة مكسورة.د  وَ سْ وآذان جرار مُ  قذرة جدًّا

بسببو  حًا قربتُ ر  بَ روا بي في كّل شارع من شوارع القرية وىم يضربونني ضربًا مُ وشيّ 
يم: إلى متى ىذه اإلىانة، أما يكفيو كّل ذلك الشيوخ فقال ل إلى الموت إلى أن جاءني أحدُ 

فكانوا يشتمونو قائمين: ىا ىو المتوّحد الذي شيدت لو بالفضل، انظر ماذا فعل.  ؟خجالً 
وأخيرًا قال والدىا: لن نطمقو حتى يأتينا بضامن أّنو يتعّيد بالقيام بإطعاميا ويدفع نفقة 

ين الذي كان يخدمني وقمت لو: "اصنع األم األخَ  والدتيا إلى أن يترّبى الطفل. فدعوتُ 
ني ذلك الرجل وأطمقوني بعد ذلك فمضيت إلى قاليتي وقد كدت ي". فضمنَ ن  مُ محّبة واضْ 

أن أموت. ولّما دخمت قاليتي أخذت أقول لنفسي: "كّد يا مقارة فقد صار لك امرأة. اآلن 
وىكذا  .م"يِ وتِ قُ وَ  كَ وتِ قُ رًا لِ يا مقّارة قد وجدت لك امرأة وبنون. فينبغي لك أن تعمل لياًل ونيا

كنت أعمل دائمًا وأدفعيا إلى ذلك الرجل الذي كان يخدمني فيبيعيا ويدفع لممرأة، حتى إذا 
 تنفق عمى ولدىا. ولدتْ 

وىي معّذبة وما استطاعت أن تمد.  أيامًا كثيرةً  الشقّية مكثتْ  والدةِ  وقتُ  ولّما حانَ 
ما أصابني  فقالت: "إنّ  ،ك فيا أنت بعد قميل تموتين؟"فقالوا ليا: "ما ىو ىذا؟.. ما ىو ذنبُ 
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بي شيئًا قّط، لكن  و وىو بريء ألّنو ما فعلَ واّتيمتُ  المتوّحدَ  ي قد ظممتُ كان بسبب أنّ 
 وفعل بي ىذا". ىو الذي تحايل عميّ  الشابّ  ًا(فالن)

ى حت أن تمدَ  خادمي مسرورًا وقال لي: إّن تمك البتول ما استطاعتْ  ي  فجاء إل
في اّتيامي  كاذبةً  قائمة: "إّن المتوّحد ال ذنب لو في ىذا األمر مطمقًا. وقد كنتُ  اعترفتْ 

والغفران. فمما  الصفحَ  كَ يم عازمون عمى الحضور إليك ويسألونَ القرية كمّ  لو". وىا أىلُ 
الذي ألجمو سقيط، ىذا ىو السبب إلسمعت أنا ىذا الكالم من خادمي أسرعت ىاربًا إلى ا

 لى جبل النطرون.جئت إ
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 (۳٤-۳۳محبّة اآلخرين )

 
سقيط إلى جبل نتريا، إلذىب في إحدى المّرات من ا با مقاريوس المصريّ نّن أإقيل 
ن قال لتمميذه: "تقّدمني قمياًل"، ولّما فعل التمميذ ىذا، قابمو كاىن من مكان معيّ  ولما اقتربَ 

ري حاماًل بعض الخشب، وكان الوقت حوالي الظير. فصرخ نحوه األخ كان يج يّ وثن
فاستدار الكاىن وانيال عميو بضربات  .قائاًل: "يا خادم الشيطان، إلى أين أنت تجري؟"

 حمل ما معو من خشب وسار في طريقو. شديدة، وتركو ولم يبَق فيو سوى قميل نفس، ثمّ 
 ك المعونةُ ريوس في الطريق وقال لو: "فمتصحبْ مقا ولّما ابتعد قمياًل، قابمو الطوباويّ 

ى حت في   وُ رأيتَ  جميلٍ  شيءٍ  نحوه وقال: "أيّ  فاندىش الكاىن واقبلَ  ،النشاط" يا رجلَ 
ن كنتَ  تكد   فقال الشيخ: "إّني أرى أّنكَ  ،ني ىكذا؟"تَ حي يْ  فأجاب  ،ال تدري لماذا" وتتعب وا 

ىناك راىبًا شريرًا  تنتمي إلى اإللو العظيم ولكنّ  كَ أنّ  ك عرفتُ بتحّيتِ  الكاىن: "وأنا إذ تأثرتُ 
و تمميذه، أّما الكاىن أنّ  فعرف الشيخُ  ،الموت" و ضربَ ني، فضربتُ نَ عَ ولَ  كَ مَ بْ صادفني قَ 

ذ تمضي حتى تجعمَ  كَ وقال لو: "لن أدعَ  بقدمي مقاريوس الطوباويّ  فأمسكَ  ني راىبًا"، وا 
مطروحًا، وحماله وأتيا بو إلى كنيسة  األخُ  سارا معًا وصال إلى المكان الذي كان فيو

مع المغبوط مقاريوس تعّجبوا كيف تحّول  الجبل، ولكن األخوة عندما رأوا الكاىن الوثنيّ 
عن الشّر الذي كان فيو. وأخذه أبا مقاريوس وجعمو راىبًا، وعن طريقو صار كثير من 

لكممات الشريرة تحّول الناس يقول: "إّن ا ين. وكان مقاريوس الطوباويّ ين مسيحيّ الوثنيّ 
 ل األشرار أخيارًا".األخيار إلى أشرار، ولكّن الكالم المتواضع يحوّ 

با مقاريوس يسكن وحده في البرّية، نكان أ
وكان تحتو برّية أخرى حيث يسكن كثيرون. 
وفي أحد األيام كان الشيخ يراقب الطريق، فرأى 

قد مسافر و  رجلٍ  سائرًا فيو عمى ىيئةِ  الشيطانَ 
أقبل إليو، وكان مرتديًا جمبابًا كّمو ثقوب، وكانت 

فقال لو  ،فييا معّمقةً  من الفاكيةِ  مختمفةٌ  أنواعٌ 
 ذاىب؟" "إلى أين أنتَ  :الشيخ مقاريوس
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ىذه  غرضٍ  فقال لو الشيخ: "ألي   ،ألذّكرىم بعمميم"و األخوة  ألزورَ  فأجاب: "أنا ماضٍ 
 ،فسألو الشيخ: "كّل ىذه؟" ،أحمميا لألخوة كطعام" فأجاب: "إّني ،الفاكية المعّمقة عميك؟"

نْ و غيرَ أعطيتُ  األخوة واحدةً  ألحدِ  قْ رُ لم تَ  فأجاب الشيطان: "نعم، حتى إنْ  و لم تعجبْ  ىا، وا 
ذ قال الشيطان  وُ أو أخرى من ىذه ستروقُ  و تمك، وال بّد أّن واحدةً ىذه أعطيتُ  بالتأكيد"، وا 

 ىذا، سار في طريقو.
 ،قت؟"راقب الطريق حتى أقبل الشيطان راجعًا فمّما رآه قال لو: "ىل وفّ فظّل الشيخ ي

 ،فأجاب الشيطان: "من أين لي أن أحصل عمى معونة؟!" فسألو الشيخ: "ألّي غرض؟"
أجابو الشيطان: "الكّل قد تركوني وثاروا عمّي، وليس واحد منيم يسمح لنفسو أن يخضع 

فقال لو الشيطان: "نعم، لي  ،ال صديق واحد ىناك؟"فسألو الشيخ: "ألم يبَق لك و  ،إلغرائي"
أخ واحد، ولكّنو واحد فقط ىذا الذي يخضع لي، عمى الرغم من أّنو حينما يراني يحّول 

فقال  ،وجيو عّني كما لو كنت خصمًا لو". فسألو الشيخ: "وما ىو اسم ىذا األخ؟"
ذ قال ىذا رحل وسار في ،"Theopemptusالشيطان: "ثيوبمبتس   طريقو. وا 

حينئٍذ قام الشيخ ونزل إلى البرية السفمى، فمّما 
سمع األخوة بمجيئو أقبموا لمقائو بسعف النخيل، وجيز 
كّل راىب مسكنو ظانا أّنو قد يأتي إليو، ولكن الشيخ 
سأل فقط عن األخ الذي يدعى ثيوبمبتس واستقبمو بفرح. 
 بينما األخوة يتحّدثون مع بعضيم البعض قال لو الشيخ:

خي؟ وكيف ىي أحوالك؟". أ"ىل عندك شيء تقولو يا 
فقال لو ثيوبمبتس: "في الوقت الحاضر األمور حسنة 

 معي وذلك ألنو خجل أن يتكمم". 
فقال لو الشيخ: "ىوذا أنا قد عشت في نسك سديد مدى سنين طويمة، وصرت مكّرما 

 ،طان الزنا يتعبني"من كّل أحد. وعمى الرغم من ىذا، ومع أّنني رجل شيخ، إاّل أّن شي
"صدقني يا أبي، إّنو يتعبني أنا أيضًا". واستمّر الشيخ يوجد سببًا لمكالم  :فأجابو ثيوبمبتس

إلى أن قاد األخ أخيرًا إلى أن يعترف باألمر.  –كما لو كان متعبًا من أفكار كثيرة  –
ل لو الشيخ: فقا ،فأجاب األخ: "إلى الساعة التاسعة" ،وبعد ذلك قال: "إلى متى تصوم؟"

ذا  حتى العشاء واستمّر عمى ذلك، اتلُ  مْ "صُ  فصواًل من األناجيل ومن األسفار األخرى. وا 
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صعدت فكرة إلى ذىنك، ال تجعل عقمك ينظر إلى أسفل، بل فميكن فوق دائمًا، والرّب 
ذ شّجعو، عاد ثانية إلى بّريتو وسار في  يعينك". وىكذا إذ جعل األخ يكشف أفكاره، وا 

 وكان يراقب الطريق كعادتو.سبيمو 
ورأى الشيطان ثانية، فقال لو: "إلى أين أنت ذاىب؟" فأجاب وقال لو: "أنا ذاىب 

فأجاب  ،ألذّكر األخوة بعمميم". ولّما رحل ثانية، قال لو القديس: "كيف حال األخوة؟"
ل كّميم مث"فأجاب الشيطان:  "،كيف؟" :فسألو الشيخ ،الشيطان: "إّنيم في حال رديئة"

حيوانات متوّحشة، كّميم متمّردون، وأسوأ ما في األمر أّنو حتى األخ الواحد الذي كان 
مطيعًا لي قد انقمب ىو اآلخر، ألي سبب لست أعمم! ولم يعد يخضع إلغرائي بأّي حال، 
وصار أكثرىم نفورًا مّني، ولذلك قد أقسمت أّني لن أذىب إلى ذلك المكان، إاّل بعد مّدة 

 ."قلطويمة عمى األ
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 (۳٦جزاء المؤمن )

 
يم قنية البّتة، وكان بالقرب منو راىب يسكن أراد كان يمنع تالميذه من أن تكون ل

مع منيا النبات من األصول، حتى بقي تأن يجربو فدخل إلى مزرعتو الصغيرة وصار يق
نبات واحد حينئٍذ قال الراىب ببساطة: يا أبانا إن شئت أن تتركو فنحصل منو عمى 

 وليست عنده الزراعة تقاوي. عند ذلك عمم الشيخ القديس أّن ىذا الراىب خالص عند اهلل
، ثم قال لتالميذه: "لو كان مشفقًا عمى "يا ولدي لقد استراح روح اهلل عميك"قنية، فقال: 

النبات لظير تأّسفو وقمقو عند اقتالعيا وتمفيا ولكّنيا عنده كال شيء وىكذا يعرف 
 ."الشياطين كيف يحاربون من ليم حّب القنية

 
ية فوجد جمجمة إنسان ممقاة فوقف عندىا، ثم حركيا ة في البرية الداخمكان سائرًا مرّ  

بعصاه وبدأ يبكي ورفع عينيو إلى السماء في تضّرع بمجاجة شديدة طالبًا من السيد 
 المسيح أن يعممو بقصة صاحب ىذه الجمجمة.

ثم حّركيا ثانية وخاطبيا: أسألك باسم المسيح أن تتكّممي، فخرج صوت من 
أريد أن أعرف "فقال ليا:  "،مني يا مقاريوس البار؟!ماذا تريد "الجمجمة قائاًل: 
أعممك بأني كنت رأسًا لممك ىذه األماكن؟!.. ". فقالت لو الجمجمة: "تاريخ صاحبك

 .. "ماذا كان اعتقادكم؟". فتعجب القديس وسأليا: "وكانت ىنا بالد ومدن كثيرة
كّنا نعبد األصنام وندعوىا آلية ونعمل ليا "قالت: 

فالت ال يقدر أحد أن يصنع مثميا أعيادًا وح
وكانت المممكة عظيمة جدًا وىا أنا اليوم كما ترى 

مقاريوس بكى  اولّما سمع ذلك أنب ."يا أبانا القديس
.. "وما ىي حالكم اليوم؟"بكاًء عظيمًا، ثم سأل: 

نحن في عذاب شديد ألّننا لم نعرف اهلل "فقالت: 
هلل وآمنوا ولكّنو عذاب أخّف وطأة من الذين عرفوا ا

. فتأّلم القديس كثيرًا ثم تركيا ومضى "بو ثم جحدوه
 عائدًا إلى قاليتو.
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 (٤۰ – ۳٩عظمة الرهبنة )
 

أتى لمقّديس مقاريوس يومًا أحد كينة األصنام ساجدًا لو 
. فتعجب األب من "من أجل محّبة المسيح عّمدني ورىبّني"قائاًل: 

، فقال "ح بدون وعظأخبرني كيف جئت إلى المسي" :ذلك وقال لو
 لو:

"كان لنا عيد عظيم، وقد قمنا بكّل ما يمزمنا، وما زلنا نصّمي إلى منتصف الميل 
حتى نام الناس. وفجأة رأيت داخل أحد ىياكل األصنام ممكًا عظيمًا جالسًا وعمى رأسو 

فقال لو الممك: من أين  .تاج جميل وحولو أعوانو الكثيرون فأقبل إليو واحد من غممانو
جئت؟. فأجاب: من المدينة الفالنية، قال: وأي شيء عممت؟ قال: ألقيت في قمب إمرأة 
كممة صغيرة تكّممت بيا إلى امرأة أخرى لم تستطع احتماليا فأدى ذلك إلى قيام مشاجرة 

فقال الممك: أبعدوه عني ألنو لم  كبيرة بين الرجال تسّبب عنيا قتل كثيرين في يوم واحد.
موا لو واحدًا آخر فقال لو: من أين أقبمت؟ قال: من بالد اليند. قال: وماذا يعمل شيئًا. فقدّ 

عممت؟. أجاب وقال: دخمت دارا فوجدت نارا قد وقعت من يد صبي فأحرقت النار الدار 
فوضعت في قمب شخص أن يّتيم شخصًا آخر وشيد عميو كثيرون زورًا بأنو ىو الذي 

: في نصف الميل. فقال الممك: أبعدوه عّني أحرقيا. قال في اي وقت فعمت ذلك؟. قال
خارجًا. ثم قدموا إليو ثالثًا فقال لو: من اين جئت؟. أجاب وقال: كنت في البحر وأقمت 

فقال  ،حربًا بين بعض الناس فغرقت سفن وتطّورت إلى حرب عظيمة ثم جئت ألخبرك
جميعًا بعد أن وصف كّل  بعادىمإالممك: أبعدوه عني. وقّدموا لو رابعًا وخامسًا وىكذا أمر ب

منيم أنواع الشرور التي قام بيا حتى آخر لحظة. إلى أن أقبل إليو أخيرًا واحد منيم فقال 
لو: من أين جئت؟. قال: من األسقيط. قال لو: وماذا كنت تعمل ىناك؟. قال: لقد كنت 

لى اليوم أربع و في الزنا ن سنة وقد صرعتو في ىذه المحظة وأسقطتيأقاتل راىبًا واحدًا وا 
وجئت ألخبرك. فمما سمع الممك ذلك قام منتصبًا وقّبمو ونزع التاج من عمى رأسو وألبسو 
إياه وأجمسو مكانو ووقف بين يديو وقال: "حّقًا لقد قمت بعمل عظيم". فمما رأيت أنا كل 
ذلك، وقد كنت مختبئًا في الييكل، قمت في نفسي: ما دام االمر كذلك فال يوجد شيء 

 . "ن الرىبنة، ولموقت خرجت وجئت بين يديكأعظم م
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فمما سمع األب منو ىذا الكالم عّمده ورىبنو وكان في كل حين يقّص عمى األخوة 
 صبح بعد ذلك راىبًا جمياًل. أأمر ىذا الرجل الذي 

 

 
 

من السماء  بونا القديس أن يعّرفو الرب من يضاىيو في سيرتو، فجاءه صوتطمب أ 
ىما في المدينة الفالنية". فمما سمع ىذا تناول عصاه  ناامرأت كقائاًل: "تضاىي

، قرع الباب الجديدة ومضى إلى المدينة. فمما تقّصى عنيما وصادف منزليما
فخرجت واحدة وفتحت لو الباب. فمما نظرت الشيخ ألقت ذاتيا عمى األرض ساجدة 

ولما  -تريان زوجييما يحّبان الغرباء اإذ إن المرأتين كانت -لو دون أن تعمم من ىو
بنيا عمى األرض وجاءت فسجدت لو، وقّدمت لو ماء اعرفت األخرى، وضعت 

دعكما أفأجاب القدّيس قائاًل ليما: "ما  ليأكل.ليغسل رجميو كما قّدمت لو مائدة 
بعد أن تكشفا لي تدبيركما مع اهلل  الّ إكما خبزًا، عندتغسالن لي رجمّي بماء، وال آكل 

فقال ليما: "أنا  ،من اهلل إليكما". فقالتا لو: "من أنت يا أبانا؟" لٌ سَ رْ ي مُ كيف ىو، ألنّ 
ا ارتعدتا وسقطتا عمى وجيييما أمامو مّقاره الساكن في برية االسقيط". فمّما سمعت

. يس؟!"يا القدّ ا نحن الخاطئتين أيّ باكيتين. فأنيضيما، فقالتا لو: "أّي عمل تطمب منّ 
فقال ليما: "من أجل اهلل تعبت وجئت إليكما، فال تكتما عنّي منفعة نفسي". فأجابتا 

نا أخوين حسب نا تزّوجحدانا عن األخرى، ولكنّ إقائمتين: "نحن في الجنس غريبتان 
الجسد وقد طمبنا منيما أن نمضي ونسكن في بيت الراىبات ونخدم اهلل بالصالة 

حدانا مع األخرى إوالصوم، فمم يسمحا لنا بيذا األمر. فجعمنا ألنفسنا حّدًا أن تسمك 
وىا نحن حافظتان نفسينا بصوم دائم إلى المساء وصالة ال  ة.ة االلييّ بكمال المحبّ 
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بن أختيا يبكي، تأخذه احدانا إواحدة منا ولدًا. فمتى نظرت  كلّ  تنقطع. وقد ولدت
النا راعيا ماعز وغنم، يأتيان من المساء جُ رَ بنيا. ىكذا تعمل كمتانا. وَ او وترضعو كأنّ 

يوم فنقبميما مثل يعقوب ويوحنا بنى زبدى، كأخوين قدّيسين.  إلى المساء إلينا كلّ 
عمى الصدقة الدائمة ورحمة الغرباء. ولم ونحن مسكينتان بائستان، وىما دائبان 

نسمح ألنفسنا أن تخرج من فم الواحدة منا كممة عالمّية البّتة، بل خطابنا وفعمنا مثل 
 ."قاطني جبال البرية
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 (٦٧ة هللا )بّ مح

 
 

ا أغاثون إلى المدينة ليبيع عمل يديو فوجد إنسانًا مجذومًا بنأ ة أن مضىحدث مرّ 
. فقال لو "إلى المدينة"قال لو:  "،إلى أين تذىب؟"قال لو المجذوم: ف ،)أبمو( عمى الطريق

. فحممو وأتى بو إلى المدينة. ثم قال المجذوم: "إصنع معي رحمة وخذني معك"المجذوم: 
بكم ". فأخذه. ولما باع عمل يديو سألو المجذوم: "خذني إلى حيث تبيع عمل يديك"

. فاشترى لو. ومضى وباع "لي شبكة إشترِ "وم: . فقال لو المجذ"بكذا وكذا"فقال:  "،بعت؟
فأخذ لو. ولما أراد المضي إلى  "،خذ لي كذا وكذا من األطعمة"ثم عاد وقال لو المجذوم: 
. فحممو ورّده إليو. "خذني إلى الموضع الذي وجدتني فيو أوالً "قاليتو قال لو المجذوم: 

السماء واألرض". فرفع أنبا أغاثون فقال لو الرجل: "مبارك أنت من رّبنا إلينا الذي خمق 
 بو.رسل إليو ليجرّ أُ وقد و كان مالك الرب عينو فمم يره ألنّ 
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 (۸۰التواضع ررط للخالص )

 
 

قيل: أتى أنبا موسى مرة ليستقي ماء فوجد أنبا زكريا عمى البئر يصمي وكان ممتمئًا 
فما أن سمع الحديث حتى . "صنع ألخمصأيا أبتاه قّل لي ماذا "من روح اهلل. فقال لو: 

صّدقني يا ". قال أنبا موسى: "يا أبي ال تسألني أنا"انطرح بوجيو عند رجميو وقال لو: 
عميك ولذلك وجدت نفسي مسوقًا من نعمة اهلل أن  الًّ ابني زكرّيا أني أبصرت روح اهلل حا

وق رأسو فتناول زكريا قمنسوتو ووضعيا عند رجميو وداسيا، ثم رفعيا ووضعيا ف "،أسألك
 ."إن لم يصر الراىب )والمؤمن( ىكذا منسحقًا فمن يخمص"وقال: 
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 (۸۸الطاعة )
 
 

يس يوحنا القصير إلى شيخ يدعى مضى القدّ 
أنبا بموا كان مقيمًا في البرية وتتممذ لو. وحدث أن 
معّممو دفع إليو غصنًا يابسًا وأمره ان يغرسو ويسقيو 

ء بعيدًا عنيما، فكان ة ماء، وكان المايوم بجرّ  كلّ 
يمضي في العشية ويجيء في الغد، وبعد ثالث 

الغصن وأعطى ثمرة، فجاء بيا إلى  خضرّ اسنين 
الشيخ، الذي جاء بيا إلى الكنيسة وقال لإلخوة: 

 "خذوا كموا من ثمرة الطاعة".
 
 
و كان يوجد في تمك يس طاعة عظيمة ألبيو فقد حدث أيضًا أنّ كانت ليذا القدّ  

ذ رأى الشيخ ىناك قّمة )األماكن  يمانّية(، إمقابر، وكانت تسكنيا ضبعة ضارية، وا 
صنع بيا يا ابتاه؟"، فقال لو أسأل يوحنا أن يمضي ويأتي بيا فقال لو: "وماذا 

ثم مضى األخ وكان  ،الشيخ: "إن أقبمت الضبعة نحوك، فاربطيا وقدىا إلى ىنا"
ييا فيربت، فتعّقبيا قائاًل: "إن معّممي الوقت مساء، فمما أقبمت الضبعة نحوه، تقّدم إل

، فوقفت، فأمسك بيا وربطيا. وأقبل بيا نحو الشيخ، "طمب إلي أن أمسكك وأربطك
بصره تعّجب كيف أمكنو إحضار أوكان الشيخ وقتئذ جالسًا منتظرًا مفكرًا، فمما 

ذ أراد أن يحفظو من الكبرياء ضربو قائاًل: "لقد طمبت منك ان تحضر  الضبعة، وا 
 ولموقت حّميا وأطمقيا.  ،لي الضبعة، فتمضي وتأتيني بكمب"
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 (۸٦) ي األذرارموهبة معرفة مذتحقّ 

 
 

لقد ميّز اهلل صفّيو يوحنا القصير بمعرفة الخطايا. فعندما كان يقّدس األسرار كان 

 كثيرين تابوا ورجعوا هلل بكّل قموبيم. يعرف من يستحّق التناول ومن ال يستحّق. وليذا فإنّ 
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 (٩۸-٩۰التواضع )

 
توا بإنسان إلى الكنيسة وكان قد أن أة حدث مرّ 

و ه جنون )بروح نجس( وصّموا عميو فمم يخرج ألنّ ااعتر 
ما الذي نعممو بيذا الجّن "كان صعبًا. فقال الكينة: 

 أنبا سرابيون. و ال يستطيع أحد منا أن يخرجو إالّ ألنّ 
ن نحن أعممناه وسألناه امتنع عن الم جيء إلى الكنيسة. فمنجعل ىذا الرجل المعّذب وا 
فعند دخولو، نقول لو يا أنبا سرابيون، أيقظ ىذا  ،راقدًا في الموضع الذي يقف فيو ليصّمي

أييا "ا دخل الشيخ ووقفوا لمصالة، قالوا لو: و لمّ . ففعموا كذلك. إذ إنّ "الرجل الراقد في البيعة
 ". ولموقت نيض معافى بكممة الشيخ.مْ قُ ": . فقال لو"الشيخ، أيقظ ىذا الرجل الراقد

 
يا( ييا )ناسكيخذ يجول في المدينة سائاًل عن حبيسأا وصل إلى رومية مّرة لمّ  

وصالحييا ليعرف سيرتيم وكيف حاليم في العبادة فدّلوه عمى راىبة حبيسة ليا ذكر 
ت ، فذىب إلييا، وكانتيافاضل وصالح طاىر. فأحب أن يعرف سيرتيا في رىبانيّ 

 وكانت ليا خادمة عجوز. ،م مع الناسكثيرًا ما تمسك نفسيا عن التكمّ  تمك الحبيسة
في المسيح جئت  امني وأعممييا بأنّي حبًّ كّممي الحبيسة أن تكمّ "فقال ليا الشيخ: 

. فمكث "الحبيسة عادة ال تكّمم إنسانًا وأبت أن تخبرىا إنّ ". فقالت لو العجوز: "إلييا
وىو ال يفارق العجوز، فمم يأكل ولم يشرب. فمما شعرت بو القدّيس ثالثة ايام 

ما الذي يبقيك ىا ىنا يا أبي "َمْتُو، فأشرفت عميو وقالت: َرحِ الحبيسة وأبصرت صبره 
ة باهلل، وميتة عن أنا حيّ " :فقالت "،أحّية انت أم ّميتة؟"، فقال ليا: "وماذا تطمب

، قال "بي، بل أنا سائرةأال يا "الت لو: ق "،نت أم جالسة؟أأقائمة "، فقال ليا: "العالم
أريد أن أتأّكد "يس: . فقال ليا القدّ "د المسيحإلى السيّ "قالت:  "،إلى أين تسيرين؟"ليا: 

أخرجي من حبسك وانزعي  ،ك صادقةنّ أمن كالمك، فإن فعمت ما أقولو لك عممت 
. "المدينةثيابك وأنا ايضًا انزع ثيابي ونمشي عراة الواحد من خمف اآلخر وسط 

سنة وأنا في ىذا الحبس، فكيف تطمب مني  ٕ٘لي حتى اليوم  يا ابي إنّ "فقالت لو: 
ك قد ألست تزعمين بأنّ "يس: قال ليا القدّ  "،اآلن أن أخرج منو وأفعل ىذه الجيالة؟
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مّت عن العالم، فالميت من أي شيء يرتبك؟ والميت عن العالم ال يبالي بيزء الناس 
، فحياؤك بّ جل الرّ أعن الدنيا ال يبالي بما يصيب جسده من  وال بمدحيم. من مات

ما أنت مخدوعة ولم نّ ا  ك لم تموتي بعد عن العالم كما قمت، و عمى أنّ  ىذا يدلّ 
 ."صل بعد إلى ىذه المنزلة التي أخبرتني عنياأي لم إنّ ". فقالت لو: "تنتصري بعد

. "بت الجسد ومّت عن العالمك غمنّ أن تعتقدي أّياك بعد اليوم "إفقال ليا القدّيس: 
ىذين  نّ أنا أتينا ىذا الفعل أما كانوا يتشّككون فينا ويقولون: لوال نّ أفقالت لو: لو 

ما تصنعينو في سبيل اهلل ال تبالي  كلّ "يس: . قال ليا القدّ "فاسدان لما فعال ذلك
و ى أنّ بقول الناس ازاءه. إن الراىب إذا كان يغتّم من الشتيمة واليوان فقد دّل عم

صل بعد إلى ىذه أاغفر لي يا أبي فاني لم ".. فقالت لو: "عمماني لم يترّىب بعد
ّياك والعظمة""الدرجة  ثم إنصرف. ،. فقال ليا القدّيس: "إّتضعي في فكرك وا 

 

ي إنّ "خ، فطمب منو الشيخ أن يصّمي كما ىي العادة فاعتذر قائاًل: زاره أ نحدث أ 
. فأراد الشيخ أن يغسل رجميو فأبى ولم يدعو "ىبنةوال ألسكيم الر  ستحقّ ال أ خاطئ

. ثم ىّيأ الشيخ "إني خاطئ ولست مستحقًّا"واعتذر أيضًا بمثل ىذا الكالم وقال: 
ن كنت تريد إيا ابني "طعامًا فمما جمسا يأكالن أخذ الشيخ يعظو بمحّبة ويقول لو: 

في نفسك وفي  ن تنتفع فاجمس في قاليتك، واترك عنك الدوران واجعل اىتمامكأ
. فمما "ك ال تنتفع من الجوالن مثمما تنتفع من الجموس في قاليتكنّ إعمل يديك ف

الشيخ الحظ  سمع األخ ذلك الكالم وىذه العظة، تمممل وتغّير لون وجيو حتى انّ 
 ذلك في وجيو.

ك لست أىاًل ألن تحيا ي خاطئ وتصف نفسك أنّ نّ إبينما أنت تقول "فقال لو الشيخ: 
ذا بي، لما عاتبتك بمحّبة أراك وقد تممممت وتمّون وجيك حتى إلدنيا ففي ىذه ا

صرت مثل الّسبع. ان كنت بالحقيقة تريد أن تكون مّتضعًا فاحتمل ما يأتيك من 
. فمما سمع "االغتنام من اآلخرين، وال تمم نفسك مالمة باطمة بالرياء وبالكالم الباطل

  ورجع إلى قاليتو. ،ة قائاًل: "إغفر لي"األخ ىذا الكالم انتفع بو وصنع لو مطاني



  ٔٚ   

 (۸۰۸-۸۰٧التائب ) صّ اللّ 

 
وكان بالقرب من جبل شيييت، الذي تفسيره ميزان القموب دير فيو كثير من 

رزق قميل، وكن يفّرقن منو عمى المساكين والغرباء، ولكن مبغض  العذارى، وكان لينّ 
، وأغراه م عصابة بالقرب منينّ قمب مقدّ الخير، لم يحتمل البّر الذي يصنعنو، فدخل في 

 بسرقة الدير، وكم كان فرح رجالو حينما َعر فيم بعزمو.
 يم لم يقدروا، ألنّ فمما جاءوا إلى الدير، تحايموا كيف يجدون السبيل لمدخول، لكنّ 

حصن الدير كان منيعًا، فقال ليم مقّدميم: "ما أقولو لكم افعموه، امضوا واحضروا لي 
يا صمبان، مثل شكل أنبا دانيال، الذي من ، وبمينا أسود، وقمونية منقوشة، كمّ ثياب راىب
ذا نظرن إمسى الوقت، لبست كّل ذلك وآخذ بيدي جريدة، وأقرع الباب، فأذا إشيييت، ف
يفتحن لي من أجمو، وبذلك أىّيئ لكم الموضع لتنيبوه براحة". فمما سمعوا  إلي فانينّ 

 طمبيا.   فرحوا، وأحضروا الثياب التي 
ولّما أمسى الوقت، قام المقدّم البسًا الثياب، وأخذ في يده جريدة وقرع الباب، 

بأّن المسكين  وعّرفي األمّ  يفقال ليا: "امض "،فجاوبتو البّوابة: "من أنت يا سيّدي وأبي؟
إلى الغداة لكي  ي عندكنّ نِ نَ اقبمْ  ي من شيييت قائم عمى الباب ويقولدانيال القسيس الذ

 يح".أستر 
أّن دانيال قائم عمى الباب، حتى  ن سمعت األمّ أبالكالم، وما  فأبمغت البّوابة األمّ 

قامت مسرعة، واألخوات يتبعنيا، وقّبمن رجمي ذلك اإلنسان، وألّن الوقت كان مساء لم 
يتحّققن شخصو، بل أسرعن، وأحضرن ماء في لقان، وغسمن رجميو، ولّما أردن أن يفرشن 

 ، منعيّن قائاًل: "لن أفارق ىذا الموضع".لو في عمو الدير
و قدامو، وبدأت نوتقّدمت األم واألخوات وأخذن الماء الذي غسل فيو رجميو، ووضع

كّل واحدة تغسل وجييا منو، وىو يصمب عمييا، وكانت بين األخوات بنت عذراء، عمياء 
األب األنبا  من بطن أميا، فحدث لّما أمسكن بيدىا، وأحضرنيا إلى ذلك اإلنسان، أنّ 

دانيال قد حضر بالروح في تمك الساعة، وأمسك بيد العذراء وأحضرىا إلى ذلك اإلنسان، 
فقال ليّن: "قدّمن ليا فضمة  ،وقمن لو: "يا أبانا نطمب من قدسك أن تصّمب عمى عينييا"

 الال لعقوليّن، فمّما أخذتغالماء الذي في المقان"، وكان قولو ىذا استيزاء بالماء، واست
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يس أنبا دانيال"، فمموقت األخت الماء ورسمت عميو باسم المسيح قائمة: "بصالة القدّ 
 انفتحت عيناىا وذلك اإلنسان ينظر.

و في تمك الساعة نمرعدة، وما أعظم الصراخ الذي صرخخوف الذي لحقو، ويا لَ مْ فيا لَ 
 تي دخمت فييا إلينا".وبدأن يقّبمن رجمّي ذلك المص، قائالت لو: "يا أبانا، مباركة الساعة ال

أّما الّمص، فقال: "يا ويمي، ويا غربتي من اهلل، إذا كان باسم أنبا دانيال، تفتح أعين 
، ويمي، كيف ضّيعت زماني في بّ العميان، فكم تكون عظمة ذلك الذي يعمل عمل الرّ 

عمل النجاسات، وحّق صالة أنبا دانيال من اآلن لن أرجع أسمك الطريق التي كنت 
 ا"، وكان يقول ىذا وىو يبكي وينتف شعر لحيتو.أسمكي

أّما العذارى، فكّن يكّررن عميو القول: "مباركة الساعة التي حضرت فييا إلى ىنا"، 
 وأّما ىو فكان يقول: "بالحقيقة إّنيا ساعة مباركة".

وأّما الرجال الذين كانوا ينتظرونو، ليفتح ليم الباب، فقد كانوا قيامًا، وسيوفيم 
م، وىم قمقون عمى فتح الباب، وقد سمعيم وىو في الداخل يقولون: "لقد أزف الميل، بأيديي

: "لعّل راىبة منين جعمتو مسيحيًّا"، لعّمو يريد أن يترّىب ويسكن عندىّن"، وآخر منيم يقول
لقد نطق نبّي هلل عمى  يزاء، فكان يسمع ذلك ويقول: "حقًّاىذا الكالم باستوكانوا يقولون 

 ".اب، وأّن راىبة منيّن، جعمتني مسيحيًّ ي أترىّ أنّ ب أفواىينّ 
ولّما أنار الضوء، وانقطع رجاؤىم فيو، خافوا وانصرفوا إلى مكانيم محزونين، 

ميم، ولّما كان الصباح َسَحَرًا، بسط ذلك المص يديو نحو المشرق وأسنانيم تصّر عمى مقدّ 
خطأة، فاقبمني إليك بصالة الذين يقين، لكن الك لم تأت لتدعو الصدّ قائاًل: "يا ربّ، إنّ 

  و أنبا دانيال.وخرج وىّن متحّققات من أنّ  تعبوا عمى اسمك"، ثم وّدعينّ 
ط الطريق، خرج عميو رفقاؤه، وقالوا لو: "ما فمّما توسّ 

الذي أصابك؟ إّنما قعودك كان ألّنك وجدت جواىر 
حسنة، وتقصد أن، تفّضل نفسك عمينا، أرنا ما معك"، 

وه وجدوه بأسوأ حال وقد تغّير وجيو، وتوّرمت فمّما فّتش
عيناه من عظم البكاء، وقد تغّير كّمو وخرجت منو النفس 
الشرسة، وعند ذلك خافوا وارتعدوا، وبدأوا يسألونو بخوف 

 وحشمة، أن يعّرفيم ما السبب في تغيير جميع حياتو.



  ٜٔ   

ياء حتى الساعة ر العذراء العممْ وعند ذلك بدأ يعّرفيم من وقت دخولو عندىن، وأَ 
التي ىو فييا، أّما ىم فمّما سمعوا داخميم الخوف وصمتوا. ثم أّنو توّجو نحو البرية، إلى 
المكان الذي يسكنو األب أنبا دانيال، وتبعو بعض رفقائو، وقّص عميو ما جرى بدير 

ك العذارى، فقال لو أنبا دانيال: "أنا الذي أحضرت إليك العذراء العمياء، ومن وقت دخول
إلييّن، أنا كنت حاضرًا بينكم بالروح"، ومن بعد ذلك رىبنو، وأقام عنده بالعبادة الحسنة، 

ن فردوس كِ سْ والزىد الزائد، إلى يوم وفاتو. وعمل ىذا المص معجزات عظيمة، إلى أن أُ 
 النعيم، بركة صالتو تكون معنا.

 
 



  ٕٓ   

 (۸٦۰الزالة وموافقتوا لمريئة هللا )

 
أّنو كان داخاًل إلى مدينة ليا أمير كبير، وكانت لو ابنة قد أخبروا عن شيخ قديس، 

قاربت الموت، فمّما رأى القدّيس أمسكو وأعاقو عن السفر قائاًل لو: "لن أطمقك حتى 
تصّمي عمى ابنتي فتعافى". فتبعو الشيخ إلى موضع الصبية ووقف فوق رأسيا، وبسط 

ا عالم الغيوب، يا من ال يشاء أن ييمك يديو قائاًل: "أّييا الرب العارف بخير النفوس، ي
أحد من جنس البشر، أنت تعمم حيرة ىذه الصبية، إرادتك أفعميا معيا"، ولموقت أسممت 
الصبية روحيا، فصاح ابوىا عمى الشيخ، فإن كنت لم تقدر أن تقيميا، فال أقل من أن 

اّل فمن أطمق سبيمك"، فطمب الشيخ من اهلل فع ادت نفسيا إلييا تعطييا لي كما كانت، وا 
 بطمبة الشيخ مرة أخرى.

ولّما عوفيت لم تمبث أن سارت سيرة رديئة، فأفسدت جالل أبييا، فمضى إلى 
موضع الشيخ وطمب منو قائاًل: "أريد أن تموت، فقد عاشت عيشة رديئة، وأنا أحتشم أن 

م اهلل أّن أمشي بسببيا، فقال لو الشيخ: "أنا قد طمبت من اهلل الخير فيما يريد، وقد عم
 موتيا أصمح، لكّنك لم ترد، واآلن ال شأن لي معك ومضى الشيخ وتركو.

ولذلك كان أنبا اغاثون يقول: "ىكذا يجب أن يكون فيم القديسين أن يعرف اإلنسان 
مشيئة اهلل وأن يكون بكميتو سامعًا لمحق خاضعًا لو ألّنو في صورة اهلل ومثالو". ومن شّر 

 اإلنسان إرادتو ويخالف إرادة اهلل. األعمال كّميا أن يطيع
 

 



  ٕٔ   

 (۸٧۰االتّكال على هللا )

 
و وأتى إلى الرب أنطونيوس ورجل مدّبر، تصّدق بمالو، وأمسك بعضو لقّمة إيمان

وسجد لو قائاًل: "عّممني كيف أخمص". قال لو الشيخ: "ىل تريد أن تكون راىبًا؟ إن أردت 
أن تخمص فاصنع ما أقولو لك أواًل: "امض إلى القرية واشتر لحمًا وانزع ثيابك وعّمقو في 

، فمم يبَق طير رقبتك وتعال". فأطاع الشيخ واشترى المحم، وخمع ثيابو وحممو عمى رقبتو
وال كمب في تمك القرية، إاّل واجتمعوا عميو فنيشو الطير وجّرح جسمو، فمّما بمغ القدّيس 
عمى ىذه الحال قال لو: مرحبا يا ابن الطاعة، اعمم يا ابني أنّي قمت لك أن تصنع ىذا 
كي أعطيك مثااًل، فإّن كثيرين من الناس إذا سمعوا الوصايا ال يحفظونيا، وآخرون 

نسونيا لقّمة الحس، ولذلك أمرتك بيذا ليكون كالمي فيك ذا أثر ألجل ألم الوجع، فإن ي
أصحاب قمة الحس ال تنفع فييم الموىبة شيئًا فميذا المعنى يا ابني أّسست فيك آثارًا 

 لوصيتي. فإذا قد تنقى حقمك من شوك الغفمة، فمنبذر فيك الزرع المقدس.
والكالب جسمك وجرحتو، كذلك تنيش الشياطين أرأيت يا ابني كيف نيشت الطيور 

ياك  وتجرح أصحاب القنية، فافيم اآلن ىذا الكالم في عقمك وتفّكر بو كّل أيام حياتك، وا 
يا ابني أن تجعل لك اتكااًل عمى المال، بل اّتكل عمى 
المسيح، فاذىب اآلن وفّرق جميع ما أبقيت لك من 

ة من الغش، المال، حتى تكون يا حبيبي رىبانيتك صافي
ألّنو ضاّر بالراىب أن يبقى في قاليتو دينارًا وشيطانًا"، 
وبعد أن دعمو بالكالم أخذ قمياًل من الزيت وصمى عميو 
ودىنو، ولموقت شفى كأّنو لم تصبو جراح وال ألم قط، 

 وذىب وىو مسرور يسّبح اهلل.
 



  ٕٕ   

 (۸۸۸-۸۸۰بركة الطاعة )
 

االسقيط وطالت مدتو، فمّما كبر  كان رجل عمماني معو ابن فطيم، فذىب إلى
الصبي ونشأ رىبنو، وحدث بعد رىبنتو بقميل أن بدأ الشياطين يحّركون فيو الشيوة الرديئة، 
فقال ألبيو: "إني ماض من ىنا إلى العالم، ألّني لست قادرًا عمى أن أصبر عمى ىذا 

لشاب كان يعود إليو القتال الصعب"، أّما أبوه فكان ييديو ويطمب إليو أاّل يمضي، ولكن ا
ويقول: "يا أبي، لست قادرًا عمى أن أقيم ىينا، أتركني أمضي"، فقال لو أبوه: "أطعني يا 
ابني ىذه المرة فقط، خذ معك ثمانين خبزة، وخذ كذلك من الخوص ما يكفي لعممك مدة 

لك يومًا، وأمض إلى البرية الداخمية، واقم ىناك إلى أن تفرغ من خبزك وعممك وبعد ذ ۰ٗ
لتكن مشيئة اهلل". فأطاعو الحدث، ودخل إلى البرية الداخمية، وأقام بيا يتعب ويضفر 

يومًا ظير لو الشيطان الذي كان يقاتمو في صورة  ۲۰الخوص ويأكل خبزًا يابسًا، فمّما أتّم 
بشعة منتنة الرائحة، قذرة جدًا لدرجة لم يستطع أن يطيق رائحة نتنيا. فبدأ الشاب يطردىا، 

ت: "لم تطردني اآلن؟ ألست أنا التي كنت أنت تشتييني؟ ألست أنا التي أزرع في فقال
قموب الناس األفكار، وأمألىم شيوة، واسقطيم في الزنى؟ أما أنت فمن أجل أنك أطعت 
أباك، فإّن اهلل لم يتركني أخدعك وأسقطك في اليالك، ولكّنو نظر إلى خضوعك وأظير 

 لك رائحة نتنة بغير ىواي".
كر الشاب اهلل، وقام من ساعتو وعاد إلى أبيو، وقال لو: "لست أريد أن أمضي فش

إلى العالم بعد يا أبي، ألّني قد رأيت العدو وتأففت من رائحتو"، وكان أبوه قد أعمن لو 
يومًا، وحفظت تمام وصيتي، لكنت  ۰ٗذلك، فقال لو: "لو أنك صبرت يا بني لكمال 

 رأيت أكثر من ذلك".
 



  ٕٖ   

 (۸٩٧ظرنا )هللا ينت
 

، يمنعونني من )الّنجاسة( ةًا نجسًا، أو غواية الميل بالَجنابالشياطين فكر  "إذا بذر في  
 ي قائمين لي: إنك نجس".صمّ أن أُ 

 

أجاب الشيخ قائاًل: "إذا وضعت األم الصبي عمى األرض متمرغًا في وسخو فإّنو 
، فتتحنن أمو عميو وتضمو عندما يرى أمو يرفع يديو ووجيو نحوىا وعيناه ممتمئة دموعاً 

إلييا، وتصعده عمى صدرىا وتقّبمو، وال تنظر إلى شيء من وسخو. كذلك نحن يا أخي، 
إذا ما أغوتنا الشياطين فمنسرع صارخين نحو اهلل باكين بين يديو، فإّنو يقبمنا من وسط 

 نجاساتنا ويطّيرنا لو دفعة أخرى".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وقال القديس أنطونيوس: 
 تبع جميع أفكارك بل اجعل فكرك في الوصايا كّل حين وداوم عمى فعميا.ال ت 

 ال تذكر لعبك  –ال تفّكر في الخطايا القديمة التي فعمتيا لئال تتجّدد عميك  

 
 رة.تتحدث عنيا لئال يصبح ذكرىا لك عثَ ولذاتك في زمان كسمك وال 

ال تطع أفكارك، ومرة سألو أحد األخوة بخصوص األفكار فأجابو الشيخ قائاًل: 
 اتركيا حتى تيدأ وتخمد فيظير فييا الدود ثم تموت.



  ٕٗ   

 (۲۰۲-۲۰۸هللا يرانا )

 
حدث في ذات يوم أن التقى األب القديس افرام السرياني بامرأة فاسدة، وراودتو عن 

اّل شنعت عنو، فقال ليا : "إّن بعض األخوة نفسيا كي يشترك معيا في جماع دنس وا 
ىنا، فاتبعيني إلى موضع آخر"، فتبعتو، ولّما اقتربوا من موضع إلى  اعتادوا الَمجيء

يجتمع فيو أناس كثيرون، قال ليا: "إني أرى أن نكمل الفعل ىينا" فقالت لو: "يا راىب، 
من الناس الذين يبصروننا ونحن في الفعل القبيح؟!" فقال ليا: وأنت يا امرأة،  يأما تستح

ي ينظرنا في ىذا الفعل القبيح؟ فخزيت وانصرفت أما تستحين من اهلل خالق الناس الذ
 خائبة.

 
 



  ٕ٘   

 (۲۰٦المجد الباطل )

 
ين" فسأليم صم  ون "مُ دعَ قيل أّنو حضر إلى األب لوقيوس رىبان من أولئك الذين يُ 

عن عمل أيدييم فقالوا لو: نحن ال نيتم بعمل اليدين، إّنما نيتم بالصالة الدائمة كقول 
أما تأكمون وتنامون؟ قالوا: نعم. فقال ليم: فإذا ما جمستم تأكمون  الرسول. فقال ليم الشيخ:

أو إذا نمتم فمن يصمي عنكم؟ فمم يكن ما يجيبونو بو. فقال ليم: اغفروا لي فإّن عممكم 
ن أجمس ليس كقولكم، لكني أريكم كيف أني أمارس عمل يدي وأصمي دائمًا. وذلك بأ

ة وأقول: ارحمني يا اهلل كعظيم رحمتك وككثرة رأفتك وأضفر الضفير  صاً وَ خَ  ل  بعون اهلل وأبُ 
ذا مكثت ىكذا طول النيار  أمح إثمي، أما تعتبر ذلك صالة؟ أجابوه: نعم. قال ليم: وا 

منيا عمى الباب  عمل كل يوم ستة عشر فمسًا. فُأعطي أعمل واصمي فيكون لي عن
قت أكمي وفي وقت نومي ين... وآكل بالباقي فيصبح آخذ الفمسين مصّميًا عّني في و فمسَ 

ذ أمارس عممي فإني بذلك أقير  وبنعمة اهلل تكمل لي الصالة الدائمة كأمر الرسول. وا 
شيطان الممل والشيوة ألّن الممل يؤّدي إلى البطالة، والشيوة كائنة في البطالة، والطريق 

 التي سّمميا لنا جماعة الرىبان ىي ىذه:
طول النيار، ونقتني صمت المسان، ونبكي عمى إّنو يمزمنا أن نشتغل بأيدينا ونصوم 

 خطايانا.
 

 



  ٕٙ   

 (۲۳۸-۲۳۰الجواد الروحي )

 
مو تمنعو، ولم يزل يمّح عمييا قائاًل: "أريد أن كان إنسان يريد أن يترّىب وكانت أ

أخّمص نفسي"، حتى توفيت أمو بعد قميل، فمضى وترّىب، وصار متوانيًا في رىبنتو، 
فحدث أّنو مرض جدًا، وخطف عقمو إلى موضع الدينونة، فرأى أمو مع الذين يعذبون، 

ك: أريد أن أخّمص ولّما رأتو قالت: "ما ىذا يا ولدي، وكيف جئت إلى ىنا، وأين قول
نفسي. فبقي حائرًا ولم يعمم كيف يجيبيا. فرجع إلى نفسو وقام من مرضو، وعمم أّن اهلل 
الرحيم قد افتقده ونّبيو، فحبس ذاتو في قالية بسيطة، وجمس ييتّم بخالص نفسو بالتوبة 

ياًل، والبكاء عمى ما سمف من توانيو، حتى كان اآلباء يطمبون إليو أن يكّف عن البكاء قم
فكان يجيبيم: "إن كنت لم أحتمل تعيير أمي، فكيف يكون حالي إذا وقفت قدام المسيح 

 بحضرة المالئكة يوم الدينونة، أيمكنني أن أحتمل ذلك الخزي المعّد لمخطأة؟".
 

 

 
وقيل عن شيخ: إّنو كان جالسًا في البرية سنين كثيرة، وكان يتعب نفسو بأتعاب  

كثيرة، فمّما رآه األخوة ىكذا قالوا لو: لماذا تعاني ىذه األتعاب الكثيرة في ىذا 
: ال، فقال ليم: "اغفروا الموضع القفر؟ قال ليم الشيخ: ىل رأيتم عذاب جينم؟ قالوا

 لي فإّن ىذا التعب جميعو الذي نكابده ىينا، ال يعادل عذاب يوم واحد في جينم".



  ٕٚ   

 (۲۳٩الراهب والحرب )

 
 

 
"إّنو في بعض الميالي، في ابتداء صالتو وىو في البرية  أخبر بعض الشيوخ:

ب فتعجبت الجوانية، سمع صوت بوق يضرب ضربًا عاليًا كمثل ما تضرب أبواق الحر 
ََ بأّن البرية مقفرة وليس فييا آدمي، فمن أين صوت البوق في ىذه البرية: أترى  متفكرًا
ذا الشيطان قد وقف مقابمو وقال بصوت عال: "نعم يا راىب، حرب ىي، إن  حرب ىنا؟ وا 

اّل سّمم ألعدائك".  شئت فحارب، وا 

 

 

 

 

 

 

 



  ٕٛ   

 (۲٤٧قّوة إرارة الزليب )

 
 

قال شيخ: "حدث أّني كنت سائرًا في الصعيد مع رجل اسماعيمي )غريب(، وأمسى 
عمينا الوقت ولم نستطع أن نصل إلى مسكن لنمتجئ فيو إلى الغد وبينما نحن محتارون 
وخائفون من الوحوش، صادفتنا بّرية عتيقة، فدخمناىا لنستريح إلى الغد. فوقفت ورسمت 

 قدسة من ناحيتي ىذه وىذه، ثم رسمتيا أيضًا تحت رأسي ورقدت.عالمة الصميب الم
وفي منتصف الميل، إذا بنا نسمع صييل خيل وصياحًا، وخيااًل عظيمًا، وقمقًا من 
الجنون، ورأيت واحدًا أجمسوه عمى كرسي مثل وال، وأمر القيام بين يديو أن يخموا البرية 

ه حتى شارف الموت، وكانوا يقولون لو: حيث كّنا راقدين، وأخرجوا الراقد معي، وضربو 
 "أين ىو الراقد معك؟" فيقول ليم: "إّنو في الموضع الذي كنت راقدًا فيو".

أّما ىم، فإّنيم إذا أرادوا الدخول إلى مرقدي، يرون عالمة الصميب المقدس فييربون 
بون إلى خمف، ويقعون عمى وجوىيم، وفي رجوعيم إلى الجالس عمى الكرسي، كانوا يعاق

ذلك االسماعيمي جدًا، ويصيحون عميو بأصوات مختمفة قبيحة، قائمين: "أين الذي دخل 
 معك؟" فيقول ليم: "إّن موضعو في الداخل، راقدًا".

أّما أنا فصرت كالميت من الخوف الذي لحقني، وىم كّمما اقتربوا مني ونظروا 
الجالس عمى الكرسي عالمة الصميب، ييربون إلى الخمف ويسقطون عمى وجوىيم، وكان 

يقول ليم: "ما بالكم ال تحضرونو؟" فكانوا يقولون لو: "إذا نحن دنونا منو، ننظر إلى 
ل عالمة الصميب، فال نقدر أن نقف، بل نيرب إلى خمف، ونسقط عمى األرض"، فيقو 

توني بو"، فكانوا لما يأتون إلي ينظرون ؤ وا عميو من فوق وأليم: "اصعدوا إلى اليواء، وانزل
العالمة عمى رأسي فييربون إلى خمف، ومكثت ىكذا في ىذا االنزعاج العظيم، حتى 



  ٕٜ   

أشرق النور، حيث ذىبوا خائبين، تاركين ذلك الرجل قريبًا من الموت وقد عجبت إذ لم 
 يقدروا الدنو مني وقمت: "سبحان السيد المسيح صاحب العالمة".

ني، وقال: "لماذا لم يقدروا أن أّما ذلك الرجل الذي ضربوه، فقد تعجب مني لّما رآ
يضربوك وضربوني أنا؟" فأعممتو بعالمة الصميب المخمص الذي لسّيدنا يسوع المسيح، 
فعندما سمع مني ىذا، مضى وتعّمد، وصار مسيحّيًا مختارًا، وأكمل عمره وىو البس 

 السالح، والمثال الذي إللينا يسوع المسيح".
 
لو الوسيط، تشّبو بالمسيح الّدجال في سحره،  كان في زمان بوريق الممك رجل يقال 

وكان قد أدرك بسحره ما لم يدركو أحد ممن كان قبمو من السحرة وكان لو صديق 
يعمل كاتبًا يخاف اهلل. فأراد الساحر أن يطغيو بعممو السحر فدعاه ليمة وركبا فرسين 

 وخرجا من المدينة أول ساعة من الميل.

ذ ا ىما في بقعة سيمة ليس فييا مدينة وال قرية، فوجدا فمّما انقضى نصف الميل وا 
بابًا في قصر، فقرع الساحر الباب ففتح ليما ولقييما جماعة لونيم أسود، فسّمما 
عمى الوسيط وأدخموىما إلى موضع مجمس كبير فيو منبر وكراس موضوعة وفي 

ود الوسط كرسي وعميو شخص عظيم أسود المون وعن يمينو وشمالو كثير من الس
قيام. فخّر الساحر ساجدًا لو فقال لو ببشاشة مرحبًا بالوسيط، قد قضيت حوائجك. 
فقال: من أجل ىذا أتيت ألشكرك. فجمس الساحر عن يمينو فمّما رآىم الكاتب زىد 
بيم، ووقف وراء الوسيط فقال الرئيس من ىذا الذي معك؟ فقال: عبدك. فالتفت لو 

اتب عمى وجيو وقال: أنا عبد اآلب واالبن الرئيس وقال: أنت عبدي؟ فصّمب الك
والروح القدس فوقع األركون من مجمسو وغاص في األرض وانطفأت المصابيح 
ووّلوا ىاربين، وغرق القصر بكّل من فيو والساحر ولم يبَق إاّل الكاتب والفرسان 
فقط، فمم يمتفت ولكنو ركب فرسًا وترك األخرى وسار إلى المدينة وضرب عمى 

 ففتح لو وأخبر بكّل ما نالو.الباب 
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 (۲٧٧غفران الخطايا بمقدار التوبة )

 
جاء إنسان إلى انبا زينون وقال لو: "ىل يكون غفران لكّل خطيئة؟" أجاب الشيخ 
قائاًل: "إن تاب اإلنسان بقدر خطيئتو، فإّنو يحظى بالغفران". وكان السائل يعمم أّن 

 أن لخطيئتي غفرانًا". خطيئتو عظيمة، فقال لمشيخ: "لكّني أعجب
قال لو الشيخ: "قد قمت أّن لكّل خطيئة غفرانًا إن كانت التوبة بقدر الخطيئة، 
فأخبرني يا ابني بخطيئتك وال تخجل، وال تكتم عني شيئًا، ألّن الذي يخجل أن يقّر 

 بخطيئتو ال ينال البرء منيا".
م رواىا لو. قال لو الشيخ: فقال: "يا أبي، إني لما كنت عممانيًا، ارتكبت الخطيئة، ث

 "حقًا إّنك فعمت خطيئة قبيحة، ولكّنك إن تبت مقابميا فأنا أؤمن أّن اهلل يغفر لك".
 فقال األخ: "مرني بما أفعمو".

فأخذه الشيخ إلى البستان واراه أصل شجرة يابسًا، وقال لو: "اذىب إلى البرية إلى 
ي صالتك، وبعد سنة تأتي إلي ىينا فإن المكان الفالني، وكن صائمًا ىناك، وال تتوان ف

 رأيت ىذا األصل اخرج قموبا، فتحقق أن اهلل قبل توبتك".
فذىب األخ إلى الموضع الذي رسم لو، وصنع كما أمره الشيخ، ولّما أكمل السنة 

. ََ ذ األصل عمى حالو، فأعمم الشيخ أّن األصل لم يزل يابسًا  فأبصر وا 
 قبل بعد، فاذىب واىتم بنفسك ىذه السنة أيضًا".فقال الشيخ: "اعمم أن توبتك لم ت

فمضى وبعد سنة رجع إلى الشيخ، ولكن 
األصل ال زال عمى حالو. فقال لو الشيخ: "اذىب 
أيضًا واىتم بحسياتك، وال تتوان في صالتك". وفي 
ذ بو قد أخرج  السنة الثالثة، رجع وأبصر األصل، وا 

"ىوذا أنت  قموبا، فأتى وأعمم الشيخ. فقال لو الشيخ:
قد صرت مصّححًا )ىا أنت قد برئت أي غفرت 
خطيتك(، فال تخطئ فيما بعد" فذىب شاكرًا اهلل عمى 

 عظيم رحمتو...
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 (۲۸۰النووض بالتوبة )

 
 

سئل شيخ إن كان اهلل يقبل توبة الخطأة؟ فرّد عمى سائمو قائاًل: أخبرني أييا الحبيب 
ال، ولكني أخيطو وألبسو فقال الشيخ إن كنت لو أّن ثوبك تمّزق فيال كنت ترميو؟ قال: 

أنت تشفق عمى ثوبك الذي ال يحيا وال يتنّفس، فكيف ال يشفق اهلل عمى خميقتو التي تحيا 
 وتتنّفس؟!
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 (۲۸۲-۲۸۸توبة امرأتين )

 
 
 

 

 

 

وحدثنا )شيخ( عن أحد األساقفة، أّن أقوامًا عممانيين، عّرفوا األسقف عن امرأتين 
ّرفان في غير سيرة العّفة. فتأّلم األسقف بسببيما، وأدام التضّرع إلى اهلل مؤمنتين، يتص

تّقدس اسمو طالبًا إليو أن يعّرفو حقيقة ما قد سمع، فنال ذلك. وىو أّنو بعد القداس اإلليي 
أبصر نفوس الذين تقدموا لينالوا األسرار اإلليية وتأّمل كّل واحد وأبصر وجوه الخطأة 

كان محترقًا ومنيم من عيناه كمثل النار مبّقعة بمون الدم. ورأى آخرون سوداء، ومنيم من 
وجوىيم بيية وأفواىيم بيضاء، ورأى قومًا لّما أخذوا جسد ربنا التيبوا بو وأحرقيم، وقومًا 
ذ أخذوا جسد ربنا أضاءت أجسادىم، وكان فييم قوم من أصحاب  آخرين مضيئين. وا 

السيرة الّزوجية. ثم تقّدم إلى النساء ليعطييم األسرار  السيرة الرىبانية وآخرين من أصحاب
ذ نظر إلى المرأتين المتين ثمبوىما عنده، وعند  المقدسة، فرآىّن عمى تمك الحال. وا 
دخوليما ليأخذا جسد المسيح المقدس صارتا بيضاءتين المعتين، وبعد أخذىما أسرار 

ئيما. فعاود األسقف االبتيال إلى سيدنا يسوع المسيح المقدس، صارتا أيضًا المعتين بضو 
ذ مالكًا ظير لو وقال: أّما المرأتين المتين عّرفوك  اهلل طالبًا أن يعرفو معنى ما كشفو. وا 
ّنيما فّكرتا في خطاياىما ورجعتا إلى اهلل بقمب  بيما، فإّن الذي قيل عنيما صحيح، وا 

تضّرع واإلقرار بالخطايا. صالح مّتضع، وابتعدتا عن خطيتيما ورجعتا بالدموع والسير وال
ّنيما في طريق العّفة والصدقة والمحّبة هلل. فقال األسقف لممالك: أنا  فقبل الرب توبتيما، وا 
متعّجب كثيرًا، ليس من انتقال المرأتين، ألّن ىذا قد صار لكثير من الناس، لكّن تعّجبي 

لمثل ىذه النعمة. فقال لو من موىبة اهلل إذ لم يجمب عمييما العقوبات فقط، لكّنو أّىميما 
لينا فيو بالطبع صالح ومتحّنن عمى الذين  المالك: أّما أنت فإّنك إنسان وأّما سّيدنا وا 
يكّفون عن خطاياىم ويرجعون إليو ساجدين معترفين، ليس من شأنو أن يرسميم إلى 

تى العذاب بل يسّكن عنيم رجزه وغضبو ويمنحيم كرامتو ألّنو أحّب الناس ىذا الحّب ح
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ن كان أىل العالم أعداء لو اختار أن يموت عنيم. أفما  بذل ابنو الحبيب من أجميم. وا 
يميق بو عمى األمر األكثر إذا رجعوا وندموا عمى ما فعموه أن يزيل عنيم العقوبات وييب 
ليم الخيرات المعدة. واعمم أّن رحمتو تغمب عمى خطايا البشر إذا عادوا وتابوا عنيا ألّنو 

رحومًا عارفًا بضعف البشر، فمذلك مغفرتو واسعة. فقال األسقف: أشتيي أن لم يزل 
تعرفني اختالف وجوه الشعب عندما أتوا ألخذ األسرار المقدسة، فقال المالك: أّما الذين 
وجوىيم بيية فيم أصحاب العفة والطيارة والعدل، وىم ودعاء ورحومون. وأّما المسوّدو 

سق، وأّما الذين وجوىيم وعيونيم مبقعة فيم أصحاب الخبث الوجوه فيم أصحاب الزنا والف
والضجر والوقيعة واالفتراء. ثم قال المالك لألسقف: إن كنت تؤثر خالصيم، فعّرفيم 
بعظاتك ورّدىم إلى التوبة، لينتقموا من سوء األعمال إلى سيدنا يسوع المسيح إلينا، الذي 

عناية، وعّمميم أن ال يقطع أحد منيم مات عنيم وقام من الموت، واجتيد وأحرص في ال
 أيامو من رحمة سيدنا يسوع المسيح الذي لو المجد إلى أبد اآلبدين. 
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 (۲٩۰-۲۸٩قّوة التوبة )
 

لشيخ جاء إلى األب زينون في بالد سوريا أخ مصري، وأعمن لو افكاره، فتعّجب ا
قائاًل: "ان المصريين اذا ما كان عندىم فضيمة كتموىا، وما ليس عندىم من الزالت نسبوه 
إلى أنفسيم، وذلك بخالف ما يفعل الناس الذين إذا فعموا خير تكّمموا بو وأظيروه، والزاّلت 

 يكتمونيا".

 
قوتل أخ من الرىبان بالزنى، فقام بالميل وذىب إلى أحد الشيوخ وكشف لو سّره،  

وسالو أن يصّمي من أجمو، فعّزاه الشيخ وشّجعو، ولما رجع األخ إلى قاليتو اشتّد 
لشيخ في كل مّرة ال عميو القتال، فرجع ثانية إلى الشيخ وفعل ذلك مرارًا، وكان ا

يحزنو، ولكنو كان يكّممو بما فيو منفعة نفسو قائاًل: "كّمما قاتمك ىذا الشيطان تعال 
إظيار أفكاره وأعمالو وفضيحتو،  انو ليس شيء يبعد شيطان الزنى مثلوُبح بو ف

وليس شيء يفرحو غير كتمان ذلك". فتردد ذلك األخ عمى الشيخ في تمك الميمة 
وىو يكشف لو افكاره. وأخيرًا قال: "قل لي يا أبي كممة". فقال لو احدى عشر مرة، 

الشيخ: "ثق يا ابني لو أن اهلل يدع فكري وقتالي وقفًا عميك لما احتممت، ولكنت أنت 
 تسقط باألكثر إلى أسفل" فمما قال الشيخ ىذا الكالم باّتضاع، كّف اهلل عن األخ.

 
 قال شيخ:  

ارك الشريرة، فان وجد الشيطان فيك دافعًا واحدًا "ال تكتم خطاياك القديمة وأفك
مكتومًا، ففيو يطرحك، ألن ليس لمشيطان قّوة ان يجّر انسانا إلى فعل الخطيئة، ولكنو إذا 
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أبصر ىواه مائاًل إلى شيء من الخطية، ففيو يطرحو، فان رآه متحّفظًا يستشير في اموره 
 في شيء بالجممة".كميا، ويطيع لما يشار بو عميو، فال يقوى عميو 

 
 اتضاع أسقف: 

يو ذكروا عن أحد األساقفة أنو كان رجاًل خائفًا اهلل. وكان العدو يحسده ويريد أن يمق
في بعض مصايده. فاّتفق أنو جّربو. ففي يوم من األيام كان جالسًا في قاليتو وتالميذه 
غائب عنو، فدخمت عميو صبية حسنة جميمة الصورة جدًا، وألقت بذاتيا بين يديو، 

 وصارت تعترف لو وتبكي وكشفت وجييا وبدأت تحّدثو.
لى نفسو وارتفعت غمامة ولموقت ألقى العدو شبكتو وأوقعو معيا، فمما اخطأ رجع إ

الشّر من عمى وجيو. ثم ان تمميذه لما دخل عميو وجده متقّمبًا في اصناف الويل والعويل 
عمى نفسو، فتعجب التمميذ غاية العجب ولم يعمم سّره وبقي االب واقفًا عمى قدميو صائمًا 

رض، والتمميذ باكيًا أسبوعًا كاماًل، ولم يشرب الماء البتة. وفي سابع يوم وقع عمى األ
 يبكي معو، ولم يعمم أحد سّره.

ولما أكمل ىذا، خمع ثياب االسقفية وكان يوم عيد من األعياد، وترك عّكازه وجاء 
إلى قّدام المذبح ورماىا. والتفت إلى الشعب وقال: الّرب من اليوم معكم يا اخوة، صّموا 

مما رأى الشعب ىذه عمّي فانني من اآلن ما بقيت اصمح أن أكون عميكم مقّدمًا. ف
األعجوبة، بكى جميع الناس، من رجل إلى امرأة إلى الصغار واألطفال. وصار الصراخ 
والعجيج والنحيب، كأن القيامة قد قامت وىم خارجًا. فأمسكوه وقالوا: يا أبانا من جية اهلل 

ا الضعيف ال تجعمنا أيتاما منك، أعممنا خبرك. فقال ليم: يا أوالدي أنا الحزين الخاطئ، أن
الشقي، أنا المرذول. لي اليوم أربعون سنة أتعب وأحزن، وضّيعت الجميع في ساعة 

 -ىذا والبكاء والصراخ يعمل عممو -واحدة، ألنني قد دّنست جسدي القذر المنتن الحقير
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فصرخوا بأجمعيم وقالوا: يا أبانا نحن نحمل ىذه الخطية عمينا وعمى أوالدنا، فمم يقتنع 
فأمسكوه ومنعوه من الخروج البتة. فمما عمم أنو مغموب منيم، قال ليم:  بشيء من ىذه،

أي شيء تريدوني أن اعمل؟ قالوا: ابدأ لنا القداس. قال: ما أفعل. فصرخ الجميع بصوت 
واحد وقالوا: "من أجل اهلل اعمل طاعة وال تخالف". قال: "مبارك ولكن عمى شرط تعمموا 

ما يصمح شأني". قالوا: "نعم". فبدأ القداس، وبعد اتمامو. المحبة والطاعة وال تخالفوني في
قال ليم: "ما أنا اسقفكم ان خالفتموني ومن يخالفني فيو ممنوع من اهلل". ثم خرج إلى 
باب الكنيسة. دعا جميع من في الكنيسة من كبير إلى صغير إلى امرأة وعبد وجارية. 

و عمى وجيي ثالث دفعات ويقول: يا وقال: من أجل اهلل كل من يريد أن يخرج يطأ بقدم
ذ عمموا  مسيح العالم أغفر لو. ومن يعمل ىذا فيو يعرف أي أجر ينالو من المسيح. وا 
كما أمرىم وىو ممقى عمى وجيو، والناس يطأون عميو، ولما كان آخر شخص يعمل كما 
عمل الشعب، إذ بصوت عظيم قد جاء حتى ارتعب الجميع. وىو يقول: ليس من اجل 

طء عميك قد غفرت لك، لكن ألجل تواضعك واعترافك بخطاياك. فمما استقّر الصوت الو 
 في آذان الشعب، مجدوا اهلل وانصرفوا...
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 (۳۲۳التوبيد )

 
 

كان شيخ قديس، إذا قام بخدمة القداس، يرى مالكين واقفين، واحدًا عن يمينو، 
ن ذوي البدع في االيمان، واآلخر عن يساره، ىذا كان قد أخذ نسخة القداس، من واحد م

ذ كان ساذجًا، ال يعرف تحرير اآلراء االليية في تقديسو بسذاجة، فقد كان يقول كما في  وا 
النسخة، وال يعمم أنو يغمط، وبتدبير من اهلل، زاره شماس، راىب، عالم، فمما خدم الشيخ 

ذ كان  الشيخ القداس بحضرتو قال لو: "ىذا ليس قول اصحاب األمانة الصحيحة"، وا 
 يبصر المالكين في قداسو، فانو لم يمتفت إلى قول الشماس.

أما الشماس، فانو لبث يقول لو: "غمطت يا أبي، والكنيسة األرثوذكسية، ال تقبل ىذا 
القول" ولما رآه الشيخ ال يكف عن توبيخو، التفت إلى المالكين، وقال ليما: "ما معنى 

ال لك الصواب، فقال ليما الشيخ: "وأنتما، ما قول الشماس؟" فقاال لو: اقبل منو، فقد ق
بالكما لم تقوال لي؟!" فقاال: "ان اهلل رسم ىذا التدبير، أن يصمح االنسان، انسانًا مثمو"، 

 فانصمح رأي الشيخ من ذلك اليوم، وشكر اهلل تعالى، والشماس.
 
 

 



  ٖٛ   

 (۳۳۸الرب وحده يرفي )

 
 

 
 

امرأة كان ليا وجع في ثديييا يقال لو السرطان. فسمعت باألب أنبا لنجينوس فأتت 
إليو لتراه وتبرئ ثديييا. وكان يسكن في دير بقرب االسكندرية فمما صارت إلى الموضع 

حطبًا. فعندما  جعمت تسأل عنو وتطمبو فصادفت القدّيس عمى شط البحر يجمع لو
 أبصرتو المرأة قالت لو يا أبانا أين يسكن رجل اهلل أنبا لنجينا.

 فأجابيا الشيخ وقال: "ماذا تريدين من ذلك الكذاب المرائي".
 فقالت: "لي وجع وجئت إليو لكي ابرأ بصالتو".

فقال ليا: "ال تذىبي إلى ذلك الكذاب المرائى. ولكن أريني ما يؤلمك". حينئذ أشارت 
لمرأة إلى الموضع الذي يؤلميا. فرّشيا القديس بالصميب وقال: " اذىبي بسالم ورّبنا ىو ا

يشفيك. فأما لنجينا فما يقدر ان ينفعك بشيء". حينئذ أيقنت المرأة بكممة من الشيخ ومن 
ساعتيا برئت. فمما رجعت إلى المدينة وأخبرت الناس بما قالو ليا الشيخ ووصفت لحيتو 

 و كان أنبا لنجينا. بركة صالتو تكون معنا جميعًا آمين.أعمموىا أنو ى
 



  ٖٜ   

 (۳۳۲-۳۳۸فحص الضمير )

 
 

ذكر بعض اآلباء القديسون أنو كان عند النير القريب من فمسطين 
موضع يسكن فيو سموانس المغبوط. وسكن ىناك أخ متظاىر بالجيل. 

كل وذلك أنو كان إذا لقيو أخ من الرىبان كان يضحك من ساعتو. وكان 
 أحد قد أىممو وانصرف عنو. 

فحدث أن ثالثة آباء رأوا أنبا سموانس ولما صموا كالعادة سألوه أن يرسل معيم أحدًا 
لكيما يزوروا سائر األخوة في قاللييم. وقالوا لمشيخ: يا أبانا أوصى األخ أن يأخذنا إلييم 

تأخذىم إلى ذلك كميم. فأوصاه أن يأخذىم إلييم كميم. وأوصاه عمى انفراد: اياك أن 
الموسوس لئال يشّكوا. وفيما ىو يدور بيم عمى قاللي األخوة قالوا لألخ أعمل محّبة وخذنا 
إلى جميعيم. فقال ليم: صوابا قمتم. وأنو دار بيم عمى جميعيم ولم يدخل بيم إلى قالية 

ا نعم. قد الموسوس كما اوصاه الشيخ. فمما عادوا إلى الشيخ قال ليم: أرايتم األخوة؟. فقالو 
شكرنا اهلل كثيرًا. ولكن شيئًا واحدًا غّمنا أننا ما رأينا جميعيم. فقال الشيخ لمدليل: ألم 
أوصيك ان تأخذىم إلييم كّميم؟. فقال: يا أبتاه قد عممت أمرك. وعند انصراف اآلباء قالوا 

رأينا  لمشيخ: بالحقيقة لقد شكرنا لك ألجل أنك أريتنا األخوة. لكن نحن حزانى أننا ما
 الجميع.

فبقي الشيخ متفكرًا كثيرًا. ثم اخذ عصاه ومضى إلى قالية ذلك األخ المتظاىر 
بالوسواس وما قرع بابو، بل فتح الباب بيدوء ودخل عمى األخ فوجده جالسًا في موضع 
جموسو بين قفتين احداىما عن يمينو واألخرى عن يساره. فمما ابصر الشيخ صار يضحك 

لو الشيخ: دع اآلن ىذا المعب وقل لي كيف جموسك؟. فضحك أيضًا. عمى عادتو. فقال 
فقال لو أنبا سموانس: انك تعمم أنني ال أخرج من قاليتي سوى يومي السبت واألحد. اال 
أنني في ىذا الوقت انما جئت في وسط األسبوع ألن الرب يسوع المسيح ارسمني اليك. 

لي فاني ما أعمم أن لي فضيمة قّط. فبكى فارتاع األخ لقولو وعمل مطانية وقال: اغفر 
الشيخ وطمب منو بمحبة المسيح ارحمني. فقال: "يا أبي اغفر لي. فاني بالغداة أجمس 
وىذا حصى قدامي، فمتى ورد عمّي فكر صالح طرحت حصاة في القفة اليمنى، ومتى 



  ٗٓ   

. فان جاءني فكر خبيث طرحت حصاة في القفة اليسرى. واذا جاءني المساء أعّد الحصى
وجدت حصى اليمين أكثر أكمت، وان وجدت حصى الشمال أكثر فال آكل. وفي الغداة 

 أيضًا إذا جائني فكر خبيث أقول لنفسي: انظر ماذا تعمل فانك ما تأكل أيضًا".
فمما سمع ىذا الكالم أنبا سموانس العجيب عجب منو وقال: "بالحقيقة ان اآلباء 

ا أرادوا أن يشيروا فضيمة األخ. ألن حضورىم أورد لي الذين زارونا مالئكة وقديسون وانم
 سرورًا كثيرًا وفرحًا روحانيًا". 

 بركة صمواتيم معنا آمين.
 
 
 

 



  ٗٔ   

 (۳۳٦أفكار العظمة )
 
 
 
 

 من سيرة القديس ابيفانيوس:
ظير في أيام ابيفانيوس بقبرص شاب دعي الفيمسوف فجادلو عمماء كثيرون، فكان 

اسل يفحميم مقنعًا إْياىم بأقوالو، وكان يأتيو كينة كثيرون وأساقفة فيقنعيم باقناعات، فتك
األكثرون عن مجادلتو، وتراجعوا عن مفاوضتو وذاع صيتو حتى وصل خبره إلى بافوس، 
حيث تحّدثوا بحكمتو وقّوة منطقو ومقدرتو عمى الجدال حتى ضّل بسببو الكثيرون، فمما 
رأى األسقف ابيفانيوس ذلك حزن متفّكرًا في نفسو ثم قال: ومن يكون ىذا الشاب المفتخر  

إيمان السيد المسيح. وانو تسّمح بااليمان، وأمر بأن يحضروه إليو، فمضوا بعموم كذبة أمام 
وقالوا لو: األسقف أبيفانيوس يستدعيك. فقام وجاء إليو، فمما حضر عنده لم يتكّمم معو، 
بل انتصب لمصالة أواًل، فمما بدأ األسقف بصالتو أخذت الشاب رعدة، وصّر عمى 

فمما شعر االب بقّوة الصالة، بدأ يطمب إلى اهلل قائاًل:  اسنانو، فتعّجب الكّل لذلك كثيرًا،
"يا رّب اشف ىذا الشقي العميل من ىذا المرض، حّل أسره يا رب وأظير الشيطان 

 المستتر فيو واعتق جبمتك منو".
 عند ذلك صّر بأسنانو وأزبد، واحمّرت عيناه وصرخ بصوت عظيم قائاًل: 

 ني؟"."أأنت يا أبيفانيوس تخرجني من مسك -
 فقال لو: "الّرب يسوع المسيح يخرجك من جبمتو".

قال: أنا ىو الذي تكممت في ذاك المدعو  قال لو الشيطان: "انك لم تعرفني من أنا".
 "أوريجانوس".

قال لو االسقف: ان كنت أنت الذي تتكمم، فقل لنا بدء الكتاب الذي صّنفو ذلك الشقي. 
 فبدأ ابميس يشرح بدء الكتاب.

 القديس: بالحق أنت ىو المصّنف ليذه الشرور العظيمة.فقال لو 
 



  ٕٗ   

ولم يحتمل األب أن يسمع أكثر، فقال لو: أصمت يا ابن جيّنم، أنا آمرك باسم 
فصرعو عمى األرض وخرج منو. فمما أفاق  الّرب يسوع المسيح أن تخرج عنو وال تؤذيو.

ق العظيم والّنحو ورجع إلى نفسو، سألوه: من أين كانت لك القدرة عمى ذلك المنط
فقال: لست أعمم ما تقولونو، وال كيف كنت أتكمم، وال كيف أتيت إلى ىنا!.  والفمسفة؟

 فعجب الحاضرون وخافوا من ضربات العدو.
 
 

 
 
 

 



  ٖٗ   

 (۳٦٤الذكون )
 
 قال شيخ: 
اليدوء ىو أول زكاوة النفس، ألن المسان حينئذ ال يتكّمم بكالم الناس، والعينان ال  ن  إ

لجمال والحسن المنحرف عن الواجب، واآلذان ال تسمعان األصوات المذيذة التي تنظران ا
ترخي قوة النفس، مع كالم الضحك والمعب، والقمب ال يتبّدد بالعمل البّرانية، وال الحواس 

 تنصّب إلى العالم، ولكنو يرفع نفسو وييتم ياهلل.
 سأل أخ األب روفس: ما ىو السكون؟

و الجموس في القالية بمعرفة ومخافة اهلل، واالمتناع عن ذكر كل فأجابو الشيخ قائاًل: ى
 شّر، والمداومة عمى حفظ ذلك تمد التواضع وتحفظ الرىبان من العدو.

 وعند نياحتو اجتمع إليو تالميذه قائمين: كيف يجب أن نتدّبر من بعدك؟
ح الفكر فأجابيم الشيخ: لست اعمم أني قمت ألحد منكم أن يصنع شيئًا، قبل أن اصم
 أواًل، ولم أسخط إذا ىو لم يصنع حسبما قمتو لو، وىكذا قضينا كل زماننا بيدوء.

فقال لو الشيخ: ان السكون أفضل. ثم قال لو: لو أنك مألت جّرة بحشرات ضارة، 
وسددت فوىتيا، أال تموت جميعيا؟ ولكنك لو تركت فوىتيا مفتوحة فان الحشرات سوف 

 الذي يسكن، فجميع األفكار الرديئة بداخل قمبو تموت.تخرج وتضر من تصادفو، ىكذا 
 
 قال يوحنا الذىبي الفم:  

 نسان، ونياح لنفسو.عظيم لإل السكون نموّ  -
 السكون يعطي القمب عزلة دائمة. -
 السكون يجمب الدعة مع كل انسان. -
 السكون يبعد الغضب. -
  السكون قرين النسك. -
 د المعرفة.ول  السكون يُ  -
 كون يحرس المحبة.الس -
 .ك أحداً شك  السكون ال يوجع قمب انسان، وال يُ  -
 السكون يعمل عممو بال تقمقم. -

 .يو ولسانو، فال يبقى في قمبو شيء من الشرّ تَ فَ السكون يحفظ شَ  -



  ٗٗ   

 (۳٧۲الزوم والذور )
 
 قال القديس يوحنا القصير: 

يم الشراب اذا أراد ممك أن يأخذ مدينة األعداء فقبل كل شيء يقطع عن 
والطعام. وبذلك يذّلون فيخضعون لو، ىكذا اوجاع الجسد، إذ ضّيق االنسان 

 عمى نفسو بالجوع والعطش ازاءىا فانيا تضعف وتذلل لو.
 لوه: ما ىو عمل الراىب؟ فقال:أومرة س 

 تعب الجسد وضيق البطن وغمبة االرادة.
 

 وقال أيضًا:  

ان األسد شجاع مياب ولكنو من أجل شيوتو  
غبتو يقع في الفخ، فتبطل قوتو ويصير ىزءا ور 

لمناس، كذلك الراىب اذا فقد قانونو وتبع 
شيوتو أىمك وقاره وصار ىزءًا لكل أحد. 
فيجب عمى الراىب كل يوم، اذا قام بالغداة أن 
يتخذ لنفسو وصية اليية وأن يقتني طول روح 
واحتفاظا من القمب وصالة دائمة مع طيارة 

و تحت كل الخميقة لسان، وأن يجعل نفس
 باالبتعاد عن كل الييوليات.

 

من امتأل من الطعام وتحدث مع صبي فقد زنى معو بفكره فاختر السير  
 )اأَلعُين( لقَ أفضل من األعمال وذلك مع الصوم. ألن السير يضيء المُ 

 األعمال. عين أكثر من كلّ الجسد وىو مُ  ل  ذِ ويقمل األحالم، والصوم يُ 
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 (۳٧۲ضبط اللذان )
 
 من أقوال الشيخ الروحاني: 

ن كان كالمو مّذذ صاحبو، ويفّرح سامعيو، مَ فم العفيف يتكمم بالطّيبات، ويُ  
ن كان كالمو بقمق المسيح، ومَ  يراثِ مِ  بنُ إفيفًا، وىو طاىر بقمبو، فيو رتّبًا عَ مُ 
 ، فيو شيطان ثان.دْ رَ بالحَ  رٌ عك  ومُ 

 

ومن يسمعو يفرح ويقتدى بو.  فم الّطاىر النفس يتكّمم كل ساعة عمى خالقو، 
فم الجاىل يفيض مرارة ويقتل صاحبو، ويسكر الذين ينصتون لو، وما أوافق 
ذلك المقب الذي أعطاه لو سميمان، إذ لّقبو بالخنزير، يا رب خمصني من 

 لقائو.
 

من يكثر كالمو، ويرفع صوتو، ىو ناقص الرأي. الذي يمّطف كالمو ويتماكر  
ن يصنع صمحًا بين الَحردوِين ابن اهلل يدعى، ومن ليضّر ىو شيطان ثان. م

يوسوس ويمكر كالمًا شريرًا من واحد إلى واحد، ىو رسول الشيطان، وىذا 
 تبيده النار. 
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 (۳٩٩الرجاعة الفكرية )
 

 قال انبا باخوميوس: 
 قاتل جميع أفكارك ليعطيك المسيح المواعيد التي أعطاىا لمقديسين. 
إذا جاءك فكر بخصوص حب األجسام أو بغض أو غضب أو أي رذيمة من  

وك الرذائل، فكن قوي القمب وقاتل كالجبار حتى تيزميا مثل عوج وسيحون وباقي مم
الكنعانيين، وحينئذ ترث جميع مدن أعدائك. اطرح عنك ضعف القمب لّئال يتمّمكك 

 الكسل وقّمة االيمان فيطمع فيك أعداؤك.

اجعل قمبك كقمب سبع واصرخ كبولس وقل: من ذا الذي يستطيع ان يفصمني عن  
 محّبة اهلل رّبي؟ ان كنت في البرية فقاتل بالصموات والتنّيد والصوم وان كنت في

 وسط الناس فكن وّديًا كالحمام وحكيمًا كالثعبان.
 
 سأل شيخًا قائاًل: 

"ماذا أفعل يا أبي فان الخوف يتبعني اذا لحقتني أفكار؟"، فقال لو الشيخ: "ان 
جندي الممك اذا خرج لمحرب قبالة األعداء، فكّمما رموه وجرحوه ينيض مسرعًا لمقاتمتيم 

ب فان الممك لن يغضب ألجل أنيم جرحوه، بل دفعات كثيرة، ما لم يترك الحرب ويير 
بالحري يفرح لو باألكثر، لكونو قبل الجراح في سبيل مقاتمة أعداء سيده، ىكذا أنت أيضًا، 

 كمما نخستك األفكار، انتصب باألكثر لمقاتمتيا".
 
 قال أحد اآلباء: 

امساك العقل والقمب ىو أن يكون االنسان 
اذا قاتمك العدو بالفكر فال متيّقظًا. ال تتياون بأفكارك، و 

تمتفت إلى قتالو ألنو يريد بذلك أن يشغمك عن مخاطبة 
 اهلل.

 
 قال شيخ: 

 بخصوص مساعدتنا لألفكار.
 ال حبال، فأنت تدفع لو الخيوط وىو يفتل". "الشيطان فتّ 
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 (٤۰٦-٤۰٥الدينونة تطرد النعمة )
 

ما نعمة اهلل عمى كان اخوان كنونيون )شركة(، واستحق ان ينظر كل واحد مني
أخيو. فعرض ألحدىما ان يخرج يوم الجمعة خارج الكنونيون )القالية(، فرأى انسانًا يأكل 
مبّكرًا، فقال لو: أفي ىذا الوقت تأكل يوم الجمعة؟!. ولما كان الغد رآه أخوه ولم يبصر 

مت يا عميو النعمة التي كانت عميو، فحزن لذلك، ولما جاء إلى قاليتو قال لو: ماذا عم
أخي؟ قال: ما عممت شيئًا حتى وال فكرت فكرًا رديئًا. قال لو: ألم تتكّمم بشيء؟ فقال: نعم 
باألمس رأيت انسانًا خارج الكنونيون يأكل مبكرًا، فقمت لو: أفي ىذا الوقت تأكل يوم 
الجمعة؟ فقام بالصالة مدة أسبوعين وسأل اهلل بتعب، فظيرت نعمة اهلل عمى األخ، فشكرا 

  كالىما.اهلل

 
 
 
 

 
كان بتمك النواحي حبيس قديم فمضى اليو القدّيس تادرس االسقف، وسألو أن يعّرفو  

بسيرتو من اجل الرّب. فتنّفس الحبيس الصعداء وتنّيد من صميم قمبو وذرفت 
دموعو وقال: اما سيرتي فاني أخبرك بيا، انما ال تشيرىا ألحد اال بعد انتقالي. 

دمت بدير ثالث سنوات مع أخ أكبر مني، وبعد ذلك جئنا فأعمم أييا األب، أني خ
إلى البرية في بابل القديمة، وسكنا مقابر لم يبعد بعضيا عن بعض كثيرًا، وكنا 
نتغذى من الحشائش النامية من ذاتيا من سبت إلى سبت، وكنا إذا خرجنا لجمع 

نا يخاطب الحشائش لغذائنا، يتراءى مع كل واحد منا مالك يحفظو، ولم يكن احد
اآلخر وال يقترب منو. ففي أحد األيام رأيت أخي من بعد وقد قفز عن موضع طائرًا 
كأنو نجا من فخ، ومضى ىاربًا إلى قاليتو، فمما عجبت من قفزتو، مضيت إلى ذلك 
الموضع ألتحقق األمر، فوجدت ىناك ذىبًا كثيرًا، فأخذتو ثم جئت إلى المدينة 

ء، وابتعت برسمو مواضع كافية لالنفاق عميو، وأقمت وابتعت موضعًا لضيافة الغربا
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عميو رجاًل خبيرًا بتدبيره، أما باقي المال فقد تصدقت بو عمى المساكين حتى لم أبق 
لي منو وال دينارًا واحدًا، ثم عدت طالبًا قاليتي، وفكري يوسوس لي قائاًل: ان أخي 

. وفي حال رتو حسناً فقد دب  من فشمو ما استطاع تدبير ما وجده من المال، أما أنا 
تفكري بيذا،وجدت نفسي وقد وصمت بقرب قاليتي، ورأيت ذلك المالك الذي كان 

اًل لي: لماذا تتعجرف باطاًل؟! إن ئقباًل يفّرحني، واذا بو ينظر إلّي نظرة مفزعة قا
جميع تعبك الذي اشغمت نفسك فيو كل ىذه األيام، ال يساوي تمك القفزة الواحدة التي 

تمك الّيوة  ر أيضاً زىا أخوك، ألنو ما جاز عن حفرة الذىب فحسب، بل عبَ قف
الفاصمة بين الغني ولعازر، واستحّق لذلك السكنى في أحضان ابراىيم. من أجل 
ذلك فقد أصبح حالك ليس شيئًا بالنسبة لحالو بما ال يقاس. وىا ىو قد فاتك كثيرًا 

لن تحظ برؤياي معك بعد. واذ  جدًا. وليذا صرت غير أىل ألن ترى وجيو. كما
قال لي المالك ذلك غاب عن عيني. ثم اني جئت إلى مغارة أخي فمم اجده فييا، 
فرفعت صوتي باكيًا حتى لم يبق فّي قوة لمبكاء. وىكذا أقمت سبعة أيام أطوف نمك 
البرية باكيًا. فما وجدت أخي وال وجدت عزاء. فتركت ذلك الموضع ناديا وجئت إلى 

سنة محاربًا أفكارًا كثيرة، وشياطين ليست بقميمة.  ٜٗأقمت في ىذا العمود ىينا. ف
وكان عمى قمبي غمام مظمم وحزن ال يمازجو عزاء، وفي السنة الخمسين، في 
صبيحة أحد، أشرق قمبي نور حمو، قشع عنّي غمام اآلآلم، وبقيت مبتياًل بقمب 

الثة من النيار، وأنا مالزم خاشع متندبا بدموع ذات عزاء، فمما جازت الساعة الث
 لمصالة قال لي المالك: السالم لك من الرب والخالص، فتعزى قمبي.   
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 (٤۸۲-٤۸۸الحذد والمرورة )
 
يل عن أحد الرىبان أنو كان بميغًا جدًا في االفراز والتمييز وأراد السكنى في القاللي ق

نو خرج تائيًا في البرية إلى أن لقيو أحد الشيوخ فأخبره بحالو  فمم يجد قالية منفردة، وا 
فأجابو الشيخ: "ان لي قاّليتين. فاجمس في واحدة منيما إلى أن يسّيل المسيح لك بقاّلية" 

فضالو. ولما سكن في القالية قصده قوم من الرىبان لينتفعوا منو لكونو من أىل فحمد أ
 الفضل، وكانوا يحممون إليو ما سيل عمييم حممو. 

 

 

 

 

 
فمما نظر الشيخ صاحب القالية ذلك بدا يحسده بايعاز من الشيطان وقالو لتمميذه: 

من ىؤالء الرىبان. وىذا  "كم من السنين، ونحن مقيمون في ىذا المكان، ولم يقصدنا واحد
المحتال في أيام قالئل استحال إليو الكل، امض أطرده من القالية". فمضى التمميذ وقال 
لو: "ان المعمم يسمم عميك ويسأل عن صحتك ونجاح أحوالك واعتدال مزاجك ويسألك أن 
". تصّمي من أجمو ألنو مريض، ويقول لك: ان كان لك احتياج إلى شيء أقوم بتأديتو لك

فقام الراىب وسجد لمتمميذ وقال لو بّمغو سالمي عّني، وقل لو: "إنني بخير ببركة صمواتك 
وليس لي احتياج لشيء". فرجع التمميذ إلى الشيخ وقال لو: ان الراىب يقّبل يديك ويسالك 
ان تصّمي من أجمو وتميمو أيامًا قالئل حتى يجد لنفسو قاّلية، ويرتحل عن قاّليتك بسالم. 

ثالثة أيام وبعد ذلك اقمقو الحسد، فقال لتمميذه: اذىب وقل لو "لقد صبرت أكثر من  فصبر
الالزم. فاخرج من القالية". فأخذ التمميذ بركة مما كان يوجد في القالية، ثم جاء إلى 
الراىب وسجد بين يديو وقال لو: "ان المعّمم يسّمم عميك ويسألك أن تقبل منو ىذه البركة 

سيح وتصّمي من أجمو ألنو متعب جدًا. ولوال توّجعو لكان حضر إليك" فمما ألجل السيد الم
سمع الراىب ذلك أدمعت عيناه وقال: "كنت أشتيي أن أذىب وأبصره" فقال لو التمميذ: "ال 
يا أبتاه، فانو ال يحتمل أبًا مثمك يرافقني إليو، لئال يمحقني من ذلك شّر. ابق أنت ىينا 

 تك".وأنا أبمغو سالمك ورسال
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ثم ودعو وخرج وأتى إلى الشيخ وقال لو: يا ابتاه ان الراىب يقول لك: "ال 
يصعب عميك األمر، وال تغضب، ففي يوم االحد سوف أخرج من قاليتك" فما زال الشيخ 
يترّقب سواعي الميل حتى يوم األحد فمما لم يخرج الراىب قام الشيخ وأخذ عصا وىو 

المحتال، فانو إذا لم  بلتمميذه: "تعال معي إلى ىذا الراىَمسبي العقل، طائر الفكر وقال 
يخرج باختياره فسوف أطرده بيذه العصا مثل الكمب". فمّما رآه التمميذ ىائجًا، وقد سمب 
العدو فكره، قال لو: أسألك يا أبتاه أن تستمع إلى مشورتي بأن تجمس ىينا، وأنا أسبقك 

أبصروك عمى ىذه الحال يطردونك عنو فال  إليو وأبصر إن كان عنده رىبان، لئال إذا
تنال بغيتك، أّما إذا وجدتو وحده أعممتك لتمضي إليو وتطرده"، فاستصوب الشيخ كالم 
التمميذ وجمس وىو يصّر بأسنانو ومضى التمميذ إلى الراىب، وسجد لو كعادتو وقال: "إّن 

م يستطع صبرا، وقد المعمم يسّمم عميك، ولّما أعممتو أّن جسمك ضعيف احترق قمبو ول
جاء ليبصرك، ولكّنو بسبب ضعفو ما أمكنو المجيء إليك". فمّما سمع الراىب ذلك الكالم 
خرج لوقتو لمقائو بال كساء وال قمنسوة عمى رأسو وال عصا بيده، فسبقو التمميذ إلى معممو 

قبل وقال لو: "ىو ذا الراىب قد ترك قاليتك وىا ىو حاضر ليوّدعك ويأخذ بركة صالتك 
ذىابو وانصرافو بسالم". فمّما سمع الشيخ ىذا الكالم تذّكر كالمو ومراسالتو لو، وانكشفت 
عنو غمامة الحسد وبقي حائرًا في نفسو ماذا يعمل، وخجل من لقائو، ولشّدة الحياء لم 

ي األدبار، فمّما رآه التمميذ عمى ىذه الحال، سجد لو يقدر أن يرفع عينيو نحوه، فأخذ يولّ 
: "يا أبتاه. التق بأخيك دون خجل فإّن جميع الكالم الذي قمتو لي لم يصل إلى وقال

مسامعو قّط"، فمّما سمع الشيخ ىذا الكالم فرح جدًا، والتقى بالراىب بفرح وقمب نقي، 
ورجع معو إلى قاليتو. فقال لو الراىب: "اغفر لي يا أبتاه ألّنو كان الواجب عمي أنا أن 

في المجيء إلي" فمّما رجع الشيخ إلى قاليتو سجد بين يدي تمميذه  آتي إليك، ألّنك تعبت
وقال لو: "إّنك من اآلن أنت األب وأنا ال أستحّق أن أكون تمميذًا" ألّنك بعقمك وسالمة 

 ضميرك وحسن إفرازك، خّمصت نفسي من الفضيحة. 
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 (٤۲۰ و ٤۸٤ال تزدّقوا كّل روح )

 
 من كالم انسطاسيوس السينائي:

س كّل من يعمل آيات قديسًا، بل نجد كثيرين يعممون آيات "لي
وتتالعب بيم الشياطين، ألّننا قد فيمنا من حال أسقف ىيراطيقي 
)مخالف لمتعميم( اسمو مقدونيس، محارب الروح القدس، إّنو قد نقل 
 شجرة زيتون من موضعيا وغرسيا في موضع آخر بشكل الصالة.

أزعج امرأة أرممة ألجل دين كان لو عمى زوجيا، وحدث كذلك أّن كان رجل ظالم قد 
وزاد قيمة الدين عن الحقيقة، ولم يكن المّيت قد دفن بعد، فما كان من ذلك األسقف 
المذكور إاّل أن جعل المّيت يتكّمم ويخبر بمقدار الدين، كذلك لّما مات ذلك األسقف 

عممت آيات؛ من أجل ذلك الييراطيقي )مخالف لمتعميم(، ظيرت عمى قبره خياالت كثيرة و 
ال يجب أن تقبل كّل من يعمل آيات قائاًل أّنو قدّيس، بل يجب أن يمتحنوا ويختبروا عمى 
رأي القائل: "ال تصّدقوا كّل روح، بل جّربوا إن كان ذلك الروح من اهلل، ألّن أنبياء كثيرين 

ن وفعمة غاّشون، كّذابين قد خرجوا إلى العالم" والرسول يقول: "إّن ىؤالء رسل كّذابو 
ّن الشيطان يظير بشكل مالك النور، فال عجب إن كان  متشّبيون برسل المسيح، وا 
خّدامو يتشّكمون بشكل خدام العدل"، ألّن الشياطين األنجاس بواسطة األنبياء الكذبة 
يصنعون آيات وأشفية جسدية ليخدعوا من كان سيل االنقياد لخداعيم، وقد ُيظيرون 

قائمًا بواسطة صالة بّطالة من إنسان مضّل، وذلك بأن يدخل ابميس في جسد أحيانًا مّيتًا 
الميت ويحّركو ويخاطب األحياء من وجو الميت، ويجيب اإلنسان المخدوع عّما يسألو، 
ويخبر عن أشياء مخفية وعّما عممو قوم سرًا، حتى إذا وثقوا بو أّنو صادق، سيل عميو 

 إدخال الضاللة التي تخّصو.
 
أّن الشيطان تراءى لو في شبو مالك نوراني وقال لو: " أنا  ن بعض اآلباءقيل ع 

غبلاير )جبرايل(، قد أرسمت إليك". أجاب الشيخ: لعّمك أرسمت إلى غيري وأّما أنا 
 فمّما سمع الشيطان ىذا الكالم منو باتضاع، اختفى ولم يره. فخاطئ".
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ظر الشياطين عيانًا كان أحد الشيوخ جالسًا في قاليتو مجاىدًا، وكان ين 
ويحتقرىم، فمّما رأى ابميس نفسو مقيورًا من الشيخ، ظير لو قائاًل: "أنا ىو 
المسيح". فأغمض الشيخ عينيو، فقال لو الشيطان: "أنا المسيح، وتغمض 

فمّما سمع  عينيك مني"؟ فأجابو الشيخ قائاًل: "ال أريد أن أبصر المسيح ىينا".
 ابميس منو ذلك غاب عنو.

 
 أحد الشيوخ: قال 

حتى ولو ظير لك مالك حقيقي فال تقبمو بل حّقر ذاتك قائاًل: أنا عائش بالخطايا 
 فال أستحق أن أنظر مالكًا.
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 (٤٤٩في عدم التمييز بين األخوة )

 
لمائتي راىب، ىذا زاره السيد المسيح بصورة شيخ مسكين، فسألو  كان رئيس دير أباً 

، فدخل فوجده يخاطب آخرين، فصبر ثم عرفو، فقال لو: دعنا البّواب أن يقول لممعمم عنو
 في ىذا الوقت، فتأّخر البّواب.

وعند الساعة الخامسة زارىم رجل موسر، فتمّقاه رئيس الدير بسرعة، فتقّدم ربنا 
السائل قائاًل: أنا أريد يا معمم أن أكّممك. ولكن الرئيس لم يمتفت إليو ودخل مسرعًا مع 

ح لو طعامًا، بمعنى أّنو غريب، وبعد األكل شّيعو إلى الباب، ونسي ذلك الغني ليصم
المسكين الغريب إلى المساء ولم يقابمو، ثم انصرف الرّب، بعد أن راسمو عمى لسان 
البواب قائاًل: "قل لممعمم إن كنت ترى كرامة وتشريفا فذلك ألجل سالف تعبك، إني مرسل 

ا، وأّما خيرات ممكوتي فعمى ىذا الوضع ال لك أقومًا يزورونك من أربع جيات الدني
 تذوقيا". فعرف حينئٍذ أّن الشيخ المسكين ىو الرب، وندم.
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 (٤٥۲-٤٥۸-٤٥۰الرحمة ) –المعطي  هللا يحبّ 

 
أخبر بعض الشيوخ عن رجل كان يعمل فاعاًل في البساتين ويتصّدق بجميع أجره 

: "ىا قد قضيت عمرك جميعو وأنت تتصدق و، ثم وسوس لو الشيطان قائالً خال قوت
بأجرك، فيل ضمنت لنفسك عوارض الزمان؟.. اجمع أجرك واحفظو ينفعك"، فجمع ما 

 استطاع جمعو من أجره.
في رجمو، وسّببت لو وجعًا وحدث بعد قميل وىو يعمل في البستان، أن دخمت شوكة 

عو، ولم ينتفع بشيء منو، وبعد ذلك ابتدأ يسأل ويستجدي ، فأنفق جميع ما كان مشديداً 
من الذين كان يتصدق عمييم، وأخيرًا انتنت رجمو جدًا، فأشار عميو األطباء بقطعيا، لئال 

 يتمف الجمد جميعو والقدم تسّوس وأوصوا بسرعة قطعيا فورًا.
خطأ بجمعو وفي تمك الميمة بينما كان يبكي ويتنّيد، رجع إلى نفسو وندم، ألّنو أ

الصدقة التي كان يتصّدق بيا، وكان يقول: "أخطأت يا رب، اغفر لي من أجل محبتك 
لجنس البشر"، فظير لو مالك الرب قائاًل لو: "أين ىي الفضة التي اّدخرتيا وتوّكمت 
عمييا لتعينك في مرضك، لقد راح ما جمعتو باطاًل، والصدقة التي كنت تصرفيا قد 

 رجعت وأخذتيا؟".
ن رجعت معافى قويًا، عدت إلى ما  فبدأ يبكي ويقول: "أخطأت إليك، اغفر لي، وا 

كنت عميو أواًل"، فممس المالك رجمو وشفيت لموقت، وقام من ساعتو ومضى إلى البستان 
 الذي كان يعمل فيو.

وباكرًا حضر إليو الطبيب، ومعو المنشار ليقطع رجمو، فقالوا لو: لقد مضى إلى 
فمضى إليو الطبيب فوجده واقفًا يحفر في األرض وىو صحيح، البستان يعمل فيو. 

 فتعّجب وسّبح اهلل، وحينئٍذ عرفو سبب مرض رجمو وشفائيا، فمّجد اهلل وانصرف عنو.
فالواجب عمينا أن نفحص السبل التي سمك فييا الرىبان الذين تقّدمونا ونستقيم مثميم 

حدًا منيم قد قال أّن األكل بضيق، والحياة فنجد أمورًا كثيرة جدًا قالوىا وصنعوىا، ألّن وا
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بغير تمذذ، إذا اقترنا بالمحبة يوصالن الراىب بسرعة إلى ميناء عدم األوجاع، وقد شفيا 
فعاًل أحد األخوة من خياالت الميل التي كان يقمق منيا، إذ أمر أن يخدم المرضى وىو 

ستطيع أحد اجتنابيا إاّل صائم فخفت عنو، وحينئٍذ قال: إّن أمثال تمك األعراض ال ي
 بالرحمة. 

 
نبا تادرس. إّنو في مدينة أعن خبر سمعو من  حدثنا القديس أنبا زوسيما 

اإلسكندرية في أيام يوحنا األسقف الذي من نيقية، كانت صبية وثنية مات والداىا 
وخمفا ليا ثروة كبيرة. ومرة أثناء نزىتيا في بستانيا شاىدت رجاًل يريد أن يخنق 

، فأسرعت إليو ومنعتو وسألتو عن سبب ذلك، فعّرفيا أّنو في ضيقة بسبب نفسو
ديونو الكثيرة وضغطات الدائنين عميو وأّن الموت أحسن من ىذه الحياة المحزنة. 
فتعّيدت لو تسديد ديونو حتى لو كّمفيا ذلك كّل أمالكيا وال ييمك نفسو ىكذا. وقد 

في ذلك معظم أموال الفتاة تقريبًا. وبعد كان، فسّدد الرجل ما عميو من ديون وأنفق 
أيام ضاق بيا الحال واحتاجت ىي األخرى بعد أن بذلت معظم ميراثيا وثروة والدييا 

ذ لم يكن ليا من ييتّم بمعيشتيا بذلت جسدىا لمزنا.  ليذا الرجل، وا 
ذ أراد مكافأتيا سمح ليا  ولكن اهلل رب الرحمة والحنان لم يشأ ليا ىذه الحياة، وا 

مرض. وبينما ىي عمى فراش المرض عادت إلى ذاتيا وندمت عمى فعميا وعزمت ب
ذ أخذت تتعافى ويتركيا المرض قالت لجيرانيا: اعمموا عمى  أن تصير مسيحية. وا 
نفسي رحمة واسألوا البابا أن يجعمني مسيحية، ولكّنيم تياونوا جميعيم بيا، وقالوا: 

حزنت الصبية واغتّمت لتياونيم بيا، من يقبل ىذه وىي زانية وقد شاع ذكرىا. ف
ولكن مالك الرب وقف بيا في صورة الرجل الذي رحمتو وقال ليا ما حالك 
عرفيني، فأنا ىو الذي رحمتيني، فقالت لو إّني أشتيي أن أصير مسيحية وليس لي 
من يتكّمم في أمري وييتّم بي. فقال ليا: ىل بالحقيقة تشتيين ذلك من كّل قمبك؟ 

.. و أتضرع اليك أن تعينني ان استطعت . فقال ليا: ال يحزنك ىذا ابدا فقالت نعم
و ال يغمك فأنا احضر من يحممك الى الكنيسة. ثم أحضر مالكين آخرين حمالىا 
الى الكنيسة و تمثل الثالثة بصورة اشخاص من ذوى الجاه و العظمة في المدينة 
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و الشمامسة المكّمفون  المعروفين في حاشية وكيل الممك. فحضر القسوس بسرعة
 في المعمودية. و قالوا اعمموا محبة و عّمدوا ىذه المرأة.

فأجاب القسوس ىل تضمنيا محبتكم. فقالوا نعم، نحن نضمنيا. فأخذوىا وعمدوىا 
وألبسوىا مالبس بيضاء. ثم حمميا أولئك أيضًا وأعادوىا إلى بيتيا وغابوا عنيا 

 سريعًا.
يضاء سألوىا عن الذي عّمدىا فحدثتيم بكل ما جرى ولما رآىا جيرانيا بمالبس ب

ليا. فقال ليا الجيران ومن ىؤالء الناس الذين حمموك وطمبوا تعميدك؟ فمم تعرف. 
فذىبوا لمبابا وعّرفوه بخبرىا. فأحضر البابا القسوس وساليم: ىل أنتم عّمدتم ىذه 

حاشية وكيل الممك أن  المرأة؟ فقالوا: نعم، فقد سألنا فالن وفالن من اكبر البمد في
نعمّدىا. ولما دعا البابا أولئك الذين ذكروىم من قصر الوالية وسأليم ىل ىم الذين 

 ضمنوىا فقالوا: ما عرفنا ذلك وما عممناه أصاًل.
حينئذ عمم البابا أن األمر الذي جرى ىو من اهلل، ولما دعا المرأة سأليا: أخبريني 

فقالت لو: إذ كنت زانية ومسكينة خاطئة فأي أي صالح عممت في حياتك يا ابنتي. 
صالح أعمل. فقال ليا البابا: تذّكري يا ابنتي ىل عممت صالحًا واحدًا. فقالت لو 
قّصة الرجل الذي أنقذتو من الديون وخّمصت حياتو من الموت والشنق. وعندما 

رب  فرغت من كالميا ىذا رقدت لساعتيا. فمجد البابا الرب قائاًل: عادل أنت يا
 وأحكامك عظيمة جدًا جدًا.

 

 
 همية عمل الرحمة:قصة عن أ 

أخبر اآلباء عن رجل من أىل دمشق، وّجيو الممك في حاجة، وفيما ىو ماض  في 
طريقو، وجد انسانًا ميتًا عريانًا ممقى عمى قارعة الطريق فرحمو ذلك الرجل وخمع 

أيام وّجيو الممك في  ثوبو من عميو وألقاه عمى ذلك الميت، ومضى في طريقو. وبعد
حاجة، فبينما ىو ماٍض في الطريق راكبًا وقع من عمى دابتو فانكسرت رجمو وحمل 
إلى منزلو وعولج وبعد ايام فسدت رجمو. فتشاور المعالجون فيما بينيم إذا لم تقطع 
ىذه الرجل فجسده يفسد جميعو ويتيرأ. وانصرفوا ووعدوه أنيم يصيرون إليو بالغداة، 
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قوه أمر غالمو أن يتبعيم ويساليم عما يريدون ان يفعموه. فقالوا لو:رجل فمما فار 
سّيدك محتاجة إلى القطع. إذا صرنا إليو اخبرناه بذلك. فرجع الغالم باكيًا وأخبر 
سّيده بقول االطباء. فحزن ولم يرقد في تمك الميمة، وكان عنده مسروج فنظر إلى 

، فقال لو: ما بالك أييا االنسان حزينًا انسان وقد دخل إليو نصف الميل من الكوة
باكيًا، فقال لو: وكيف ال أبكي وأحزن وقد انكسرت رجمي واألطباء يريدون قطعيا. 
فقال لو: أرني رجمك. فمما أبصرىا مسحيا بيده وقال لو: قّم أمشي أيضًا. فقال لو: 

قّدم رجل عبدك يا سيدي مكسورة وكيف أمشي؟! فقال لو: استند عمّي وامشي. فت
يمشي وىو ال يعرج ابدًا. فقال لو ذلك االنسان: يا اخي ان الرب قال في انجيمو 
المقدس: طوبى لمرحماء ألنيم يرحمون. وأراد االنصراف فقال لو: من اجل خاطر 
الذي ارسمك أما تعرفني من أنت؟ فأراه ثوبو عميو. وقال لو: أتعرف ىذا؟ فقال: نعم 

نا ذلك الميت الممقى عمى الطريق الذي ألقيت عمى يا سيدي كان لي... فقال لو: "ا
ثوبك أرسمني اهلل ألشفيك فاشكره واعمل الرحمة فتخمصك من اآلفات وتغفر 

 خطاياك". ولما أتّم الكالم انصرف عنو. وقام العميل صحيحًا يشكر اهلل ويسّبحو. 
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 (۸٧-۸٦األهواء ومذاعدة القديذين )
 
 

 

لننتبو اذا يا أخوة ألنفسنا، ولنكن في يقظة طالما لدينا وقت. لماذا يا 
ترى نيمل أنفسنا؟ فمنعمل شيئًا صالحًا لكي نجد عونًا في اوان الشدة. ترى لماذا نعّطل 

ال نكترث ليا بل نزدرييا. يغيب عنا األخوة الواحد بعد حياتنا؟ نسمع تعميمات كثيرة و 
اآلخر وال نكترث مع أننا نعمم أننا نقترب شيئًا فشيئًا من الموت. صرفنا منذ بداية حديثنا 
ساعة، ساعتين أو ثالث واقتربنا من الموت ونحن نرى ان الموت يقترب والوقت يمضي 

لذي يخسر من الذىب أو الفضة يمكنو سدى دون أن نجزع عندما نتذّكر كالم الشيخ: "ا
أن يجد سواه، واما الذي يقضي الوقت سدى وبالفعل نحن نبحث بدون جدوى عن ساعة 
واحدة من ذلك الوقت. كم من الناس يوّدون سماع كممة واحدة من اهلل فال يجدون إلى 

الدىشة ذلك سبياًل؟ ونحن الذين نسمعيا دائمًا نزدرييا وال نستفيق. اهلل يعمم كم من 
تعتريني لمثل ىذا العدم من االحساس. الخالص متوّفر ونحن ال نريد امتالكو. وذلك ألننا 
قادرون عمى اقتالع اىوائنا و ىي بعد ناشئة و لكننا ال نكترث لذلك. ندعيا تشتد فينا إلى 
أقصى درجة من الشر. وكما قمتو لكم مرارًا: اقتالع نبتة بحركة واحدة شيء، واقتالع 

 كبيرة شيء آخر بالكمية.شجرة 
 
كان يتنّزه مع تالميذه في مكان كثر فيو  اتفق أن شيخاً  

السرو من أحجام مختمفة ضغيرة وكبيرة. قال لواحد من 
تالميذه: "اقمع ىذا السرو" وكان شجرة صغيرة، فقمعيا 
بحركة واحدة.  ثم اظير لو سروًا آخر أكبر من األول 

يا األخ بعد ىّزىا بكمتا وقال لو: "اقمع ىذه أيضًا"، فقمع
يديو. عند ذلك أشار الشيخ إلى سرو اكبر واجتيد األخ 
أكثر القالعو. ثم أظير لو سروًا أكبر فأخذ األخ ييّزه 

 كثيرًا ولم يقتمعو اال بعد عناء كبير وعرق كثير.
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وأخيرًا أشار الشيخ إلى شجرة  أكبر بكثير، وعند ذاك لم يستطع األخ أن يقتمعيا. 
ى الشيخ تعّذر قمعيا، أمرا أخًا آخر أن يأتي ليساعده. فاستطاع االثنان معًا فمما رأ

أن يقتمعا الشجرة. فقال ليما الشيخ بعد ذلك: "ىكذا يحصل مع األىواء يا اخوة، كل 
ما ىي صغيرة كمما كان بمقدورنا انتزاعيا بسيولة، ان شئنا، ولكن ان أىممنا ذلك، 

ما قست، استوجبت عناء أكبر. أما اذا أرست كونيا بعد صغيرة، فيي تقسو، وكم
جذورًا عميقة فينا اذ ذاك ال نستطيع ولو بالجيد الكثير أن نتخّمص منيا، اال اذا 
حصمنا عمى مساعدة القديسين الذين ييتمون بنا بعد اهلل". انظروا كم ىي قّوة تعاليم 

المزمور الشيوخ القديسين. ويعطينا النبي في ذلك الدرس نفسو اذ يقول في 
ا. طوبى "يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يجازيك جزاء كالذي جازيتن :(ٜ-۱۳۱:۸)

 يم الصخرة". لمن يمسك أطفالك ويضرب ب
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 (۸٩ضرورة الزالة في الكنيذة )
 

كم حول ىذا الموضوع قصة عجيبة سمعتيا من أحد الشيوخ الكبار الذي يرى ما والي
ىو غير منظور عندما يبدأ األخوة بالترنيم في الكنيسة. كان ىذا الشيخ يرى شخصًا بّراقًا 
يخرج من الييكل مع قارورة صغيرة فييا ماء مباركة وممعقة. كان يغّطس الممعقة في 

ألخوة راسمًا عالمة الصميب، وكذلك عمى بعض المقاعد القارورة ويمّر أمام كل من ا
الفارغة دون سواىا. وعندما يشرف الترتيل عمى النياية كان الشيخ يرى الشخص يخرج 
من الييكل ليتّمم مرة اخرى الحركات نفسيا. وحدث أنو في أحد األيام أمسك الشيخ بيد 

ره عن معنى حركاتو وعن الشخص وارتمى عمى قدميو وتوّسل اليو طالبًا منو أن يخب
ىوّيتو. فقال لو االنسان البّراق المنظر: "إنّي مالك الرّب وقد طمب مني أن أرسم عالمة 
الصميب عمى كل الذين يأتون إلى الكنيسة من بداية الترانيم والذين يبقون إلى األخير 

م الصميب وذلك بسبب تقواىم وغيرتيم وارادتيم الحسنة" فسألو الشيخ أيضًا: "لماذا ترس
عمى مقاعد بعض الغائبين؟" فأجاب المالك القديس: 
"كّل من األخوة الغيورين وذوي االرادة الحسنة والذين 
تغّيبوا لعّمة صالحة واضحة وبمعرفة اآلباء يستحّق 
ََ أن يتبارك بعالمة الصميب وكذلك الذين  أيضًا
شغمتيم بعض الخدمات المطموبة، كّل من ىؤالء 

يشترك في التسبيح في قمبو. أّما  يستحق البركة ألنو
الذين كان عمييم أن يحضروا ولكنيم تغيبوا بسبب 
تياونيم ىؤالء لم يسمح لي أن اباركيم بعالمة 

 الصميب، وذلك ألنيم ظيروا غير مستحّقين. 
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 (٩٧-٩٦المناولة فعالً جذد ودم الرّب يذوع المذيح )
 

ب : حّدثنا ابونا األاألب دانيال الفرانيتيقال 
أرسانيوس عن انسان اسقيطي رفيع الشأن في 
العمل ساذج في االيمان. ىذا بسبب الجيل كان 
يسقط في الخطأ ويقول: إن الخبز الذي نتناولو 
ليس ىو بالطبيعة جسد المسيح إنما مجرد رمز لو. 
فسمع اثنان من الشيوخ أنو يقول ىذا الكالم. ولكن 

سيرة، ظنا لما كانا يعرفان أن ىذا االنسان حسن ال
أنو يقول ىذا عن حسن نية وعن سذاجة. فجاءا 
إليو وقاال لو: يا أبانا، لقد سمعنا عن انسان كالمًا 
ال يصدق وىو أن الخبز الذي نتناولو ليس 

 بالطبيعة جسد إنما ىو مجّرد رمز لو، ما رأيك؟ 
قال الشيخ: أنا ىو الذي يقول ىذا. فطفقا يتوسالن 

يذا الرأي يا ابانا، إنما ليكن لك االيمان الذي تسّممناه من الكنيسة إليو قائمين: ال تتمّسك ب
الجامعة. ألننا نؤمن أن الخبز نفسو ىو جسد المسيح، وما في الكأس ىو دمو حقًا وليس 
رمزيًا كما تقول. ألنو كما أنو منذ البدء أخذ ترابًا من األرض وجبل االنسان عمى صورتو، 

خبز، والرب قال عنو إنو جسده. فنحن نؤمن أنو جسد ال أحد يقدر أن يقول إن ىذا 
المسيح حقًا. قال الشيخ: إذا لم أقتنع من األشياء ال أؤمن. فقاال لو: لنضرع إلى اهلل طيمة 
ىذا األسبوع ألننا نؤمن بأنو سيكشف لنا ىذا السر. فقبل الشيخ كالميما بفرح وتضرع إلى 

ا ليس عن سوء نية. لكن لئال أنخدع بالجيل، اهلل قائاًل: يا رب، أنت تعمم أن موقفي ىذ
أكشفو لي أييا الرب يسوع المسيح. ولما عاد الراىبان إلى قاليتيما، تضرعا إلى اهلل 
قائمين: أييا الرب يسوع المسيح، أكشف ليذا األخ السّر ىذا، لكي يؤمن بك فال يضيع 

الكنيسة يوم األحد ووقف تعبو، فاستجاب اهلل ليما. فمما تّمت أيام األسبوع، جاءا إلى 
الثالثة معًا عند أحد األعمدة، وكان الشيخ في الوسط، فانفتحت أعينيم، ولما وضع الخبز 

ال حعمى المائدة المقدسة بدا ليم جميعًا كأنو طفل. ولما مّد الكاىن يده ليكسر الخبز، لم
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ي الكأس. ولما ىبط مالك الرب من السماء حاماًل بيده سّكينًا ذبح بو الطفل وسكب دمو ف
كان  الكاىن يقطع القربان إلى قطع صغيرة، كان مالك الرب ُيقّطع الطفل إلى قطع 
صغيرة. ولما تقّدم الجميع إلى المناولة، أعطي الشيخ لحمًا مغّمسًا بالدم. فمما رأى ذلك 
ارتاع جدًا وصرخ قائاًل: أؤمن يا رب بأن ىذا الخبز ىو جسدك، وأن ما في ىذه ىو 

ال تحّول الّمحم  الذي بين يديو إلى خبز وفقًا لمسر، فتناول وشكر اهلل. فقال لو دمك. لمح
الرىبان: اهلل يعرف أن الطبيعة اإلنسانية ال تقدر أن تأكل لحمًا نّيئًا، ليذا حّول جسده إلى 
خبز ودمو إلى خمر لمذين يقبمون ىذا بإيمان. فشكر الجميع اهلل عن الراىب المرتاب الذي 

 شكوكو سدى. لم تذىب 
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 (۸۰٤القداذة )
 

ع اثنان من اآلباء إلى اهلل أن يكشف ليما إلى اي قياس روحي وصال. تضر  
صر إنسان يدعى افخارستوس يعيش مع فجاءىما صوت يقول: في القرية الفالنية من م

زوجتو مريم. أنتما لم تبمغا بعد إلى قياسيما. فنيض الراىبان وتوجيا إلى تمك القرية. وبعد 
البحث عن افخارستوس وجدا حجرتو وامرأتو مريم، فقاال ليا: أين رجمك؟ أجابت: إنو 

إلى البيت مع  يرعى الغنم. ثم قادتيما إلى حجرتو. ولما حل المساء عاد افخارستوس
القطيع. فمما رأى الشيخين أعد ليما لمحال مائدة وأحضر ماء ليغسل أرجميما. فقال لو 
الضيفان: لن نذوق شيئًا من عندك إذا لم تحدثنا عن عممك. فقال افخارستوس بتواضع: 
أنا راٍع وىذه زوجتي. فألح عميو الراىبان الشيخان متضرعين إليو ان يخبرىما. أما ىو فمم 

أ أن يتكمم. فقاال لو: اهلل ارسمنا إليك. فمما سمع ىذا الكالم ارتاع، ففتح فاه وقال: ىذه يش
األغنام ورثناىا عن اىمنا، وكل ما يجود بو االو عمينا نقسمو إلى ثالثة. األول نقدمو 
لمضيوف، والثاني نوزعو عمى الفقراء، والثالث نتركو لحاجتنا. ومن يوم زفافنا إلى اآلن لم 

س، إذ إنيا عذراء. في الميل ننام عمى انفراد ونمبس مسحًا )ثيابًا خشنة(، وفي نتنج
لى اآلن ال أحد من الناس يعرف بيذا. فمما سمع الشيخان  الصباح نعود فنمبس ثيابنا. وا 

 ىذا الكالم تعّجبا، وغادرا البيت ممّجدين اهلل. 
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 المحتويات
 

 ص الموضوع  ص الموضوع

 ۳3 ۲۸۰النيوض بالتوبة  -۲۱  ۲ ۲٧الكذب غير مقبول -۱

 ۳۲ ۲۸۲-۲۸۱توبة امرأتين  -۲۲  ۴ ۳۴-۳۳محبة اآلخرين  -۲

 ۳۴ ۲٩۰-۲۸٩قوة التوبة  -۲۳  ٧ ۳۶جزاء المؤمنين  -۳

 ۳٧ ۳۲۳التوبيخ  -۲۴  8 ۴۰-۳٩عظمة الرىبنة  -۴

 ۳8 ۳۳۱الرب وحده يشفي  -۲۵  33 ۶٧محبة اهلل  -۵

 ۳٩ ۳۳۲-۳۳۱فحص الضمير  -۲۶  3۲ ۸۰التواضع )شرط الخالص( -۶

 ۴3 ۳۳۶أفكار العظمة  -۲٧  3۳ ۸۱الطاعة  -٧

 ۴۳ ۳۶۴السكون  -۲۸  3۴ ۸۶موىبة معرفة مستحقي األسرار  -۸

 ۴۴ ۳٧۲الصوم والسير  -۲٩  3۵ ٩۱-٩۰ التواضع -٩

 ۴۵ ۳٧۲ضبط المسان  -۳۰  3٧ ۱۰۸-۱۰٧المص التائب  -۱۰

 ۴۶ ۳٩٩الشجاعة الفكرية  -۳۱  ۲۰ ۱۶۰الصالة ومشيئة اهلل  -۱۱

 ۴٧ ۴۰۵الدينونة تطرد النعمة  -۳۲  ۲3 ۱٧۰االتكال عمى اهلل  -۱۲

 ۴٩ ۴۱۲-۴۱۱الحسد والمشورة  -۳۳  ۲۲ ۱۸۱-۱۸۰بركة الطاعة  -۱۳

 ۵3 ۴۲۰-۴۱۴الرؤى الكاذبة  -۳۴  ۲۳ ۱٩٧اهلل ينتظرنا  -۱۴

 ۵۳ ۴۴٩في عدم التمييز بين األخوة  -۳۵  ۲۴ ۲۰۲-۲۰3اهلل يرانا  -۱۵

 ۵۴ ۴۵۲-۴۵۰اهلل يحب المعطي )الرحمة(  -۳۶  ۲۵ ۲۰۶المجد الباطل  -۱۶

 ۵8 األىواء ومساعدة القديسين -۳٧  ۲۶ ۲۳۱-۲۳۰الجياد الروحي  -۱٧

 ۶۰ ضرورة الصالة في الكنيسة -۳۸  ۲٧ ۱۳٩الراىب والحرب  -۱۸

 ۶3 ٩٧-٩۶المناولة فعالً جسد ودم يسوع -۳٩  ۲8 ۲۴۸-۲۴٧قوة اشارة الصميب  -۱٩

 ۶۳ ۱۰۴القداسة  -۴۰  ۳۰ ۲٧٧غفران الخطايا بمقدار التوبة  -۲۰

 



  ٙ٘   

 روتاوس.مأخوذان من كتاب التعاليم الروحية لمراىب دو   ۳۸و  ۳٧ رقما *

 مأخوذان من كتاب "أقوال اآلباء الشيوخ".  ۴۰و  ۳٩ رقما *

 "بستان الرىبان".كتاب بقية األرقام من  *

 األرقام التي تمي عناوين القصص مطابقة ِلصفحات الكتب المذكورة. *

 

 

 


