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  العربيةونقل جزًءا منها إىل مجعها
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 بعض ما حصل يف السنة اخلامسة من كلّ قرن
 .، بدأ بناء قصر األباطرة يف مدينة روما٥سنة 
 .وكان يوناينّ األصل، ومن مواليد بيت حلم+) ١٠٥-٩٧(، استشهد البابا إيفريستوس ١٠٥سنة 
 .، اخترع الصينيون الورق١٠٥سنة 
الذي قُدر لفلسفته أن تغير جمرى تاريخ ، ولد الفيلسوف واملتصوف اليوناينّ الكبري أفلوطني ٢٠٥سنة 

 .٢٧٠توفّي سنة حوايل سنة . الفكر يف حوض البحر األبيض املتوسط
 .، متّ اهتداء أرمينيا إىل اإلميان املسيحي٣٠٥سنة 
 .، أسس القديس أنطونيوس الكبري احلياة الرهبانية يف صعيد مصر٣٠٦-٣٠٥سنة 
 . من مواليد بريوت، مكتبة مدينة القيصرية يف فلسطني، أسس القديس مبفيلوس، وهو٣٠٥سنة 
 عمل ١٥٥٩أول الئحة حوت على +) ٤١٧-٤٠١(، أصدر البابا إينوشنسيوس األول ٤٠٥سنة 

 .أديب يمنع على املسيحيني أن يقرأوها
على الوثنيين تولّي وظائف يف +) ٥١٨-٤٩١(، منع اإلمرباطور أنستاسيوس البيزنطي ٥٠٥سنة 
 .الدولة

 .، توفّي القديس أوغسطينوس أول أسقف على مدينة كانتربوري٦٠٥سنة 
 .، احتلّ الفرس املناطق الشرقية من اإلمرباطورية البيزنطية٦٠٥سنة 
، تولّى احلكم يف الدولة األموية اخلليفة األموي الشهري الوليد بن عبد امللك، ودام حكمه ٧٠٥سنة 

 .٧١٥حتى سنة 
 .اء اجلامع األموي الكبري يف دمشق، بدأ بن٧٠٥سنة 
 .، وصل الفتح العريب إىل كيليكيا غريب تركيا٧٠٥سنة 
 .٧٠١وقد تولّى السدة البابوية من سنة . ، توفّي البابا يوحنا السادس٧٠٥سنة 
 .، حاصر األسطول البحري اإلسالمي جزيرة قربص٨٠٥سنة 
 . أيدي احلمدانيني، سقطت املوصل وبالد ما بني النهرين يف٩٠٥سنة 
 .، حصلت ااعة الكربى يف أوروبا الغربية١٠٠٦-١٠٠٥سنة 
وال . ، متّ بالقرب من روما وحتديدا يف غروتافرراتا تأسيس دير للرهبان الروم الباسيليين١٠٠٥سنة 

 .يزال هذا الدير قائما وفيه رهبان حتى اليوم
 .ة يف النورمانديا بأملانيا، متّ اختراع أول طاحونة هوائي١١٠٥سنة 
 .، تضاعف عمل مجاعة احلشاشيني اإلرهايب١١١٣-١١٠٥سنة 
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 Cum per"البابوية ) رسالته(، أصدر البابا إينوشنسيوس الثالث براءته ١٢٠٥سنة 

Constantinopolitani"ةد الدعوة إىل احلروب الصليبييس ١٢٠٥سنة .، وفيها جدمتّ اهتداء القد ،
 .سيزيفرنسيس األ

 ).غرناطة(، بدأ بناء اجلامع امللكي الكبري يف احلمرا ١٣٠٥سنة 
 +).١٣١٤-١٣٠٥ حزيران ٥(، متّ انتخاب البابا إكليمنضوس اخلامس ١٣٠٥سنة 
يف " آرينا"يف كنيسة " موت املسيح"، أى الرسام اإليطايلّ الشهري جوتو رسم إيقونة ١٣٠٥سنة 

 .مدينة بادوفا اإليطالية
فهرب ) ١٤٠٦-١٤٠٤(، حصلت يف روما ثورة شعبية على البابا إينوشنسيوس السابع ١٤٠٥سنة 

 .إىل مدينة فيتربو اإليطالية
 .، متّ تأسيس جامعة تورينو١٤٠٥سنة 
 .، متّت والدة أول خدمة بريدية بني فينا وبروكسيل وميالنو١٥٠٥سنة 
 يف القاهرة، وحفظ ١٤٤٥ الذي ولد سنة ، توفّي العالّمة الشهري جالل الدين السيوطي١٥٠٥سنة 

 .ونبغ يف التفسري واحلديث والفقه والنحو واملعاين والبيان واللغة. القرآن الكرمي هو دون الثامنة من عمره
، دخل مؤسس حركة اإلصالح الربوتستانتية مارتني لوثر إىل دير األوغسطينيني يف ١٥٠٥سنة 

 ".آرفورت"
 .يف روما" بنكو دي سانتو سبرييتو "، متّ إنشاء مصرف١٦٠٥سنة 
 .، بدأ بناء كنيسة القديس بطرس يف مدينة بولونيا اإليطالية١٦٠٥سنة 
 ".رقاد العذراء"، أجنز الرسام اإليطايلّ الشهري كارافاجو رسم إيقونة ١٦٠٥سنة 
 .، افتتحت يف موسكو أوىل املدارس الربوتستانتية والكاثوليكية١٧٠٥سنة 
 .١٧٦٥، ولد الرسام الفرنسي الشهري كارل فانلو الذي توفّي سنة ١٧٠٥سنة 
 كانون األول انتصر بانوليون على اجليشني النمساوي والروسي يف معركة ٢، يف ١٨٠٥سنة 

 .الشهرية" أوسترلتز"
 .، بدأت األزمة االقتصادية الكربى يف فرنسا ومل تلبث أن هزا١٨٠٥سنة 
 .١٨٤٤يث مؤسس بدعة املورمون الذي توفّي سنة ، ولد جوزيف مس١٨٠٥سنة 
 .يف القاموس اللغوي الغريب) relativité" (النسبية"، دخلت عبارة ١٨٠٥سنة 
 .، كان تأسيس احتاد الكنائس الربوتستانتية الفرنسية١٩٠٧-١٩٠٥سنة 
 ".اجلزيئة الضوئية"، اكتشف أنشتاين ١٩٠٥سنة 
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. عبده الذي كان من كبار علماء املسلمني ومن دعاة اإلصالح، توفّي العالّمة حممد ١٩٠٥سنة 
رسالة "حرر جريدة الوقائع املصرية، وألّف كتابه الشهري . ١٨٤٩وكان قد ولد يف دلتا مصر سنة 

 ".التوحيد
********** 

مهاامللك وأحد خد 
امه ا الثاين ملك الربتغال أنّمسع امللك يوحنأحد خد -الذي كان حيبخرج من ف.  مريض-اه كثري

ئ إىل  حالته تسري من سينّإدخل البيت وسأل عن أحوال املريض، فقيل له . قصره لزيارة املريض يف بيته
أسوأ ألندواءه يرفض تناول أي  .ا مففي صباح ذاك اليوم أوصى له األطباء دواًء جديداملذاق جد ا، ر

مل يقل امللك كلمة واحدة، بل وجه .  تناولهه يفضل املوت علىنإ :فرفض املريض تناول الدواء قائالً
مث شرب منه بعض جرعات وناوله للخادم . أعطوين الدواء املر:  قالبعض كلمات تشجيع للمريض، مثّ

ا يب لقد شربت هذا الدواء املر جدا حبا فيك يا عزيزي، وأنت أال تريد أن تتناولَه حب: املريض قائالً
ا بك يا ى لو كان الدواء ساما، فإين سأشربه حبحت: ه وتناول الدواء وقالوبصحتك؟ مد اخلادم يد

 .مليكي العزيز
********** 

 الراهب والزيتونة
هلي أرسل إيا : كان أحد الرهبان حباجة إىل بعض الزيت، فغرس شجرة زيتون وصلّى إىل اهللا قائالً

ى الراهب  صلّمثّ. عت الزيتونة ومنتترعروفاستجاب اهللا إىل طلبه، فنـزل الغيث، . املطر لتنمو زيتونيت
أجابه اهللا .  زيتونيت حتتاج اآلن إىل الشمس، فأرجوك أن ترسل الشمس إىل زيتونيتي إنّرب: ثانية قائالً

واآلن : وبعد فترة صلّى الراهب قائالً. فتبددت الغيوم، وكربت الزيتونة. ثانية إىل طلبه وأرسل الشمس
وكان له ما طلب فنمت .  والصقيع لتتقوى أغصان زيتونيت ويشتد عرقهاهلي أرجوك أن ترسل الربدإيا 

ر الراهب تأثّ. ها بعد بضعة أيام ذبلت ويبستلكن. الزيتونة وقويت وامتدت أغصاُا وكثُر ورقُها
عرض . للحادث وحزن على الزيتونة، ومل يفهم ملاذا حصل ذلك لزيتونته بالرغم من صلواته املتكررة

ي استودعتها وأنا أيضا غرست زيتونة حلاجيت إىل الزيت ولكن:  راهب صديق له فأجابه قائالًاألمر على
ا إليه أن يزوه هو خالقها عناية اهللا طالبدها مبا حتتاج إليه من هواء ومشس ومطر وثلج كما يريد هو، ألن

 .وهو الذي يعتين ا، وحتت عنايته تنمو وتكرب وتعطي مثرا
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من حياة القدا بوسكويس يوحن 
.  يف بستان الدير بقرب حائط صغريهه كان يوما ما جالسا معنإدون بوسكو القديس ل أحد رفاق اق

استغرب رفيقُه األمر . قرأمها، فأخذ يبكي. وإذا بأحد الشباب يأيت إىل دون بوسكو ويقدم له رسالتني
األوىل من : رفيقه الرسالتني وقرأمهاأخذ . خذ واقرأ: يسوسأل دون بوسكو عن السبب، فأجاب القد

والرسالة الثانية ، يطلب فيها من األب أن يدفع بسرعة املبلغ الكبري الذي استدانه قبل فترة من الزمنثري 
  لديه مبلغا كبريا من املال يريد أن يرسله إليه ليصرفَه يف أعمال اخلري والربأنّعلى د له من ثري آخر يؤكّ
 .سباكما يرى ذلك منا

************* 
 من سريبح املليون؟

 .اجلرادأكثر احليوانات قدرة على القفز؟   ما هي-١
النملة أن حتمل ما يعادل تستطيع هو الوزن الذي تستطيع النملة محله باملقارنة مع وزا؟  ما -٢

 .وزا مخسني مرة
٣-ني للنحل؟ للنحل مخس عيون كم ع. 
٤-ق الفراشة األشياء؟ بقوائمها اخل كيف تتذوةلفي. 
 . ما الدولة اليت اخترعت احلرب الصيين؟ اهلند-٥
 .من وزن جسم اإلنسان فقط % ٢ كم يبلغ وزن الدماغ مقارنة مع جسم اإلنسان؟ يبلغ -٦
 .١٧٩٨يف سنة  مصر؟إىل ة بقيادة نابليون ات الفرنسيقوال مىت دخلت -٩
١٠-ة أين يقع اجلبل األصفر؟ مشال شرق القاهرة وهو منطقة رملي. 
١١-م لن هو قلب األسد؟ هو امللك ريتشارد األو. 

************** 
 االبن املفقود

علمت و. دخل احلرب وشارك فيهاف. ة الثانيةة يف احلرب العاملي طُلب للجندي،رملة ابن وحيدكان أل
 مضت أيام وشهور ومل .انقطعت أخباره عنهاو. ملانيا النازيةأوالدته فيما بعد أنه اعتقل يف معتقالت 

كانت تبكي وتصلّي ليل ار . حزنت واحتارت واستولت عليها األفكار السوداء. لْها أي خرب عنهيص
 .دون فائدةبلكن ... وتنذر النذور هللا وللعذراء

بنها املفقود، فثارت عاطفتها، ومل تستط                                   أن تبقى    عويف يوم من األيام، استحوذت عليها فكرةُ ا
ركعت   و مة، وقد أخذ اليأس منها كلّ مأخذ،              ااورة حزينة متألّ         ذهبت إىل الكنيسة      ف .   وحدها يف البيت      
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. اقتربت من هيكل العذراء اليت حتمل ابنها بني ذراعيها                    مثّ  .   ها ابنها  يل إ ي وتطلب من العذراء أن تعيد            تصلّ 
 قالت للعذراء، مبرارة قلبها احملطّم، وعيناها                   مثّ .   بدون وعي، انتزعت الطفلَ يسوع من يدي العذراء                      و 
على ما     كيا مرمي لقد اخذوا ابين الوحيد، وطلبت منك أن تعيديه إيلّ، لكن                          :   دقان يف عيين العذراء         حت 

 .ى تعيدي إيلّ ولديفها أنا آخذ ابنك واحتفظ به رهينة حت.  ال تبالني بأمر إرجاعهيبدو
ه د عاد، وأن ابنها املفقوأنّبي وتبكي وتنتحب، جاء من يبشرها  هذه احلال تصلّعلىهي وفيما 

 .ينتظرها على باب الدار
************ 
 درب التبانات

فأسرع الرعاة وذهبوا لزيارة . عندما ولد يسوع، ظهرت املالئكة يف السماء وأخربت الرعاة باحلدث
انتشر اخلرب بسرعة يف بيت حلم، . املولود اجلديد، ومحلوا إليه ما حيتاجه الطفل الرضيع ليأكل ويستدفئ

كانت هذه و. وكان بني الذي مسعوا اخلرب عجوز فقرية تعيش وحدها. صد املخلّومسع الكثريون مبيال
فكّرت ف. العجوز تقتين بقرة، حتلبها يف املساء وتبيع احلليب يف الصباح التايل جلاراا، وتقتات من ذلك

يف اهلدييف صبيحة ا لتبيعه ة اليت تريد أن حتملها إىل الطفل، فلم جتد سوى سطل احلليب الذي كان جاهز
.  والدته تِعبةٌ من السفر الطفل يسوع حيتاج إىل احلليب، ألنّأنّمن  ال بد: قالت يف نفسها. اليوم التايل

سارت ببطء كي . وضعت العجوز سطل احلليب على رأسها، وسارت إىل املغارة اليت دلّ عليها املالئكة
كانت العجوز جتلس من وقت ف. ب ثقيل الطريق طويلة وسطل احلليلكن. ال يندلق احلليب من السطل

ة ألصل إىل ، أعطيين القويا رب: ي قائلةآخر لترتاح، عندما كانت تشعر بِثقل السطل، وكانت تصلّإىل 
 .املغارة وأقدم احلليب للطفل

كان .  ثقل السطل أثناء سريها، فوصلت ساملة إىل املغارةاشعرت املرأة أن قوة صالا خفّفت عليهو
وقفت أمام الطفل الذي ابتسم هلا ومد حنوها يديه . قد سجدوا للطفل ورجعوا إىل قطيعهمالرعاة 

 مقدار  فيه إالَه كان شبه فارغ، ومل يبقأنزلت املرأة سطل احلليب عن رأسها، وفوجئت بأن. الصغريتني
 ال بل ظنت كان احلليب يتسرب من السطل أثناء السري، ومل تشعر العجوز بذلك،. صبعني من احلليبإ
للطفل، وأجهشت بالبكاء من " الناقصة"مل جتسر أن تقدم اهلدية . ة السطل مردها صالا إىل اهللا خفّأنّب

أنا أستطيع أن أُرضع الطفل، . تك مقبولةال تبكي، فهدي: عندئذ قالت هلا مرمي العذراء. شدة حزا
مل يذهب احلليب الذي ... ف يبتسم الطفل لكال تمي، انظري كي. ي يف السطلوسآخذ احلليب املتبقّ

من النجوم البيضاء أترين هذا اخلطّ... ارفعي عينك إىل السماء وانظري... وقع على األرض سدى 
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املتتابعة يف السماء، هذه هي نقاط احلليب الذي وقع منك على األرض، لكنه صعد إىل السماء وشكّل 
 ...فيها طريقًا من نور

ة هدية تقدم إىل ه ال تفقد أينبألتذكّر العامل " طريق التبانات" تظهر يف السماء ومنذ ذلك الوقت،
 .يسوع أو إىل أمه

*********** 
هديا للطفل يسوعة الطفل حن 

ا ا أراد هو أيض صغري امسه حنراٍع. ولد يسوع يف مغارة بيت حلم، وهرع الرعاة حيملون إليه اهلدايا
ة اليت يريد أن حيملها معه، محل رغيف ر يف اهلديوبعد أن فكّ. فلأن يذهب إىل بيت حلم ليسجد للط

 أمه ه، لكن الطفل يرضع من أمإنّ: وقال يف نفسه. ا صغريا من الصوفخبز كبريا وقارورة ماء ومعطفً
ىستضع له خبزمثّ.  والديه يشعران بالعطش بسبب طول الطريقوأكيد أنّ. ا يف احلليب ليتقو من  ال بد

 . الطقس باردما وأنّا، السي املعطف يزيده دفئًوالدة الطفل قمطت ابنها، لكن أنّ
ا حنو املغارة، وكان الفجرسار حن .ا فقريا ترجتف رأى يف طريقه بيتا، ورأى يف داخلة امرأة عجوز

تركها قال وقبل أن ي. اقترب منها ورفع رأسها وبلّله بقارورة املاء اليت كان حيملها. حرارةمحى وبسبب 
كنت أريد أن أقدمها ليسوع الطفل ووالديه، لكنِك حباجة . ى من املاء مع القارورةأترك لك ما تبقّ: هلا

 . سأعود إليك بعد أن أزور يسوع ألساعدك. إىل املاء أكثر منهم
ا يستعطي على زاوية الطريقتابع حنأعطاه رغيف اخلبز وقال له. ا سريه، وإذ به يرى فقري :كنت 

سأعود .  أسنانه مل تظهر بعد، وأنت حباجة إىل اخلبز أكثر منهأريد أن أعطي هذا الرغيف ليسوع، لكن
ا حتت شجرة، وعليه غطاٌء خفيف ا نائما صغري وإذ به يرى راعي،وتابع السري. إليك بعد أن أزور الطفل

ال :  يوقظه وقال يف نفسهدون أنبحن عليه، ومد عليه معطف الصوف الذي كان حيمله . والربد قارس
 ي يسوع عندمها ما يكفي لتدفئة الطفلأنّمن بدوالد ... 

يسوكان . ا إىل املغارة، وكان الرعاة قد أتوا وعادواوصل حنيوسف قد وضع اهلدايا اليت القد 
طف ا قارورة املاء ورغيف اخلبز ومعا إىل اهلدايا، فرأى مستغربنظر حن. وصلت يف زاوية من املغارة

من أين أتت قارورة املاء والرغيف ومعطف الصوف؟ :  يوسفالقديسا فسأل حن... الصوف الصغري
أعطوها للطفل يسوع : املالك الذي ظهر للرعاة أعطاهم هذه اهلدايا وقال هلم:  يوسفالقديسأجاب 

ل راٍع صغري امسه حنامن ِقب. 
************ 
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 بطرس يف السماء
ا على اإلطالق، ن هو أكثر الناس شروم ببحث عن األرض، لريى مأراد بطرس، وهو حارس السماء، أن يق

ا ا صغرياختار مالكًو. مل يخرب أحدا بذلك، ال الثالوث األقدس وال مرمي العذراء. كي حياول أن يرده إىل اهللا
من املالئكة الذين ال يرتر له م،ةلون يف اجلوقات السماويا إىل األرض بعد أن فسته وأرسله سرنزل املالك . هم

 .وأخذ يبحث بني البشر عن اإلنسان األكثر شرا
هنا يوجد الناس األشرار : فقد قال يف نفسه. هو زيارة السجون" التحري"أول ما فكّر به املالك 

ا تلو تنكّر املالك بزي مرشد اجتماعي ودخل السجن وتكلّم مع املساجني واحد. والقتلة وارمون
 ، واآلخر كان الفقر هو الذي دفعه إىل اجلرمية، بعد احلديث معهم، وجد بعضهم تائباهلكن. اآلخر

 .  ليسوا يف السجنا أكثر الناس شرأنّباقتنع املالك ... والثالث عاش يف عائلة مفكّكة اخل
ون هم الذين يفرون من العدالة ويظلمون الناس ويهضمون حقوق ارمون احلقيقي:  فكّر وقالمثّ
تنكّر بزي رجل أعمال صاحب . ي سأجد ضالّيت بني أصحاب رؤوس األموالأنمن أكيد . لفقراءا

هم، جبانب جرائمهم، ه بعد أن تكلّم معهم وجد أنلكن. مصلحة كبرية ودخل بني هذه الطبقة من الناس
يتكلّمون أيضر وعن رفع مستوى معيشة اجلميعا عن املصلحة العامنفسهفقال يف... ة وعن التطو  : ال بد

 .ن هو أكثر الناس شراه ليس بينهم م بعض نواياهم صادقة، ومن املؤكّد أنأنّمن 
ه مل رات، لكن فكّر يف زيارة الضواحي الفقرية من املدن الكبرية حيث يسود الفقر والرذيلة واملخدمثّ

 .يكفيهم فقرهم. ا وشريراان فقريوال ميكن أن يكون اإلنس... هم فقراءيكفي أن: يذهب إليهم وقال يف نفسه
نترنيت إلون عن وسائل اإلعالم من تلفزيون وؤو هم املسا أكثر الناس شرعندئذ خطر على باله أنّ

فهم الذين ينشرون األخالق املُنحلّة ويؤذون الشباب يف فضيلتهم ويقدمون الرذيلة يف ... وسينما اخل
فهم يؤمنون عمالً ملئات الناس، . هم أكثر الناس شراأنبتنع ا مل يقه هنا أيضلكن. ثوب مغٍر وجذّاب

ويقومون أيضا بنشر برامج تعليميإة حمترمة، لذا ال ميكن القول ة وتثقيفيانهم أكثر الناس شر. 
ى رأته مرمي وما إن دخل باب السماء حت. يئس املالك من البحث فَفَرد جناحيه وعاد إىل السماء

مل يستطع املالك أن . ها املالك الصغري؟من أين تأيت أي:  الورد يف البستان، فسألتهينت تسقالعذراء، وكا
اة اليت كان موكالًيكذب على والدة اإلله وسلطانة املالئكة، فاعترف أمامها باملهم  . عندئذ، دعت

. شرا غري موجودمن أين أتتك هذه الفكرة يا بطرس؟ اإلنسان األكثر : مرمي العذراء بطرس وقالت له
يوجد عملٌ شرير جدا، وهذا العمل قمتبه أنت ومع ذلك فقد .  معلّمك أمام اجلارية عندما أنكرت

ن كان هنالك إنسان أكثر شرا من غريه، فهذا هو الذي حيبه إو. ى بعد خيانتكك حتبحغفر لك، وأَ
أفهمت؟. اابين يسوع أكثر من غريه أيض 
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 نوتة املوسيقى
ه من البيانو، فوجدت نفسها تتدحرج على األرض بقرب قاعديت البيانو وقعت يوما ما نوتة موسيقي

انتصبت النوتة على . جٌه إىل أعلىمل يكن للنوتة سوى ِرجٍل واحدة، وكان هلا ذنب طويل مت. الكبري
 تعرف أين هي مل.  أن استفاقت من الصدمة، وأخذت تدور حول نفسها يف الغرفة الكبريةدرجلها بع

. كانت الغرفة لشاب صغري يدرس املوسيقى. كما مل تعرف امسها، فهي مل يسبق هلا أن عاشت وحدها
. كوقفت عند أنفه وبدأت تتحر. وجدت النوتة لعبةً من لُعب الولد هي عبارة عن دب له شعر كثيف

وقعت من الكتاب الكبري هل لك أن تخربين من أنا؟ فقد : استفاق الدب من النوم فقالت له النوتة
شكلُك اخلارجي . أوالً كفّي عن احلركة يف أنفي: أجاا الدب. املوضوع على البيانو، وأشعر بالضياع

لك رجلٌ واحدةك منلة، لكن أرى أنّيوحي يل أن  ...قد تكوين ضفدعالضفدع ا حديث الوالدة، لكن 
إا أنت فيسبح يف املاء، أممثلك يف املاضي، وال أعلم من .. .ك متشني، ال بل تقفزينن يف الواقع، مل أر

 .تكونني
... يا للمصيبة، ال أعرف أين أنا وال أعرف امسي: نزلت النوتة من على أنف الدب، وأخذت تفكّر
كيف اخلروج من هذا املأزق؟ رأت النوتة بوقًا كبريا على الكرسيوهو من اآلالت املوسيقي ،ة اليت ختص 

أعذرين، فأنا ال أعرف امسك، : قفزت النوتة على الكرسي وقالت للبوق. احب الغرفةالشاب الصغري ص
لما بأمور املوسيقى، فقال هلالكن هل لك أن تقول يل من أنا؟ كان البوق م :أظنأن ة، ك نوتة موسيقي

أن لبوق كان صوت ا... ألتأكّد بالتحديد من امسك" طن"قويل "... فا"ك نوتة الـ ومن صوتك أظن
؟ قل "فا"ي نوتة الـإذًا أنت تقول إن... "طن: "فأنشدت النوتة... يهدر يف أذن النوتة كصوت البحر

لكن أخفض صوتك فقد أفقدتين . ها البوق من فضلك ملاذا أنا هنا وماذا أعمل هنا؟ ساعدين أي:يل
ك وحدك لكن" فا" الـ الصغرية، أنت نوتةامسعي يا أخيت: عندئذ قال هلا البوق بصوت ناعم... السمع

قيمتك تأيت إن بقيت مع إخوانك وأخواتك باقي . اال معىن لصوتك، وال تستطيعني أن تعملي شيئً
عودي إىل مكانك على البيانو، ألنك إن بقيت وحدك، قد يظنك ... النوتات، الدو والصول والري اخل

تسلّقت البيانو بسرعة فائقة وعادت ارتعبت النوتة من اهللع و... البعض منلة أو حشرة فيقضون عليك
مسعت . ى دخل الشاب الصغري إىل الغرفة وفتح البيانو وبدأ يعزفوما هي إالّ حلظات حت. إىل مكاا

ة لكن هذه املر... ا شعرت بلمسة من أصبع الشاب، فأصدرت صوا هي أيضالنوتة أصوات خمتلفة، مثّ
ا ألنهما مه كان ضمن جمموعة أكان صوصوات تنشد نشيداا واحد... 
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 مطر السماء
ر األوالد لقبول املناولة األوىل، فروت هلم هذه القصة اجلميلةكانت معلّمة التربية الدينيكانت  :ة حتض
عائالت من املزارعني الوثنية . ةني تعيش يف إحدى القرى األفريقياحنبس الغيث فلم متطر السماء مد

ذهب الناس إىل شيخ القرية وطلبوا منه أن .  املزارعون وهزلت املواشيت األعشاب وجاعطويلة، فجفّ
ة لطلب املطر، فجمع الناس حوله ووقف بينهم يصلّي قام شيخ القرية باملراسيم التقليدي. يتشفّع إلله املطر
ر بعد ذلك عرضها حل.  وضع نقطة ماء يف يده، ومال إليها وقال هلا بعض الكلماتمثّ. إىل إله املطر

 .وبعد بضعة أيام امر املطر غزيرا ففرح اجلميع. انتهت الصالة، وعاد كلّ إىل بيته. الشمس كي تتبخر
أنت : قال هلا: مةماذا قال شيخ القرية لنقطة املاء؟ أجابت املعلّ: ةب معلّمة التربية الدينيسأل الطالّ

ه أالّ ينسى أن ينـِزل املطر على قريتنا كي قويل ل. وهناك ستلتقني بإله املطر. اآلن ستصعدين إىل السماء
اال منوت جوعشيخ وهكذا صعدت نقطة املاء وأوصلت الرسالة إىل إله املطر فاستجاب ألنّ. ا وعطش 

 .القرية طلب باسم اجلميع
************ 

؟ن هو دون بوسكوم 
 جورج بالّيإعداد 

١٨١٥ سنة  آب١٦ ليا يفبإيطا، بالقرب من مدينـة تورينو) بيكّي(ا بوسكو يف ضيعة ولد يوحن ، 
ـّن تيتأوما لبث  ا بلغ التاسعة من عمره أدرك من خالل حلم وملّ .التقوى وخمافة اهللا ه علىته أمم، فرب
 فقر العائلة باكتساب العلم، غري أنّ  لرسالته اهللا يدعوه إىل االهتمام بالشـباب، فأستعدنّأعجائيب 

 ا عديدة استخدمها فيما بعد يف سبيـل خدمةا مهنضأجربه على العمل ليتابع دروسه فأحترف أي
أي يف عيد احلبل بال دنس،  ل،كانون األو ٨ ، ويف ١٨٤١ سنة حزيران ٥ا يف  كاهن رسم.الشباب

استقبل أول صيببلغ عدد الصبيان األربعمائة د، وسرعان ما مشر. 
وبعد بضع سنوات أسس مجعية رهبانية مكرا كامالًسة تكريس اها للعمل يف سبيل الشباب ومس

)ة السالسيةاجلمعي (يس فرنسيس دي سالس، أسقف جنيف املشهور باحلنان نسبة إىل شفيعها القد
 .والوداعة

كما وأسلو ا مازاريلّس للهدف نفسه وباالشتراك مع القديسة ماري)املعونةراهبات مرمي أم  (
 .زياناملعروفات براهبات دون بوسـكو أو راهبات السال
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وهم ) ة املعاونني السالزيانمجعي (١٨٧٦ س عامني إىل رسالته، فأس العلمانيا يف ضمر أيضوفكّ
ون ملتزمون خبدمات خمتلفة يف سبيل الشبابعلماني. ٢١(ا عائلة دون بوسكو اليوم فتشمل أكثر من أم (

 . أحناء العامل مجيعرهبنة يف
 وكان قد فتح لشباب .ا باألسى والتقدير تورينو حمفوفًي يف، توف١٨٨٨ّ سنة كانون الثاين ٣١ويف 

العامل آفاق الكرامة والثقة بأنفسهم واألمل والسعادة، معلّما إياهم درب القداسة من خالل الفرح 
بينما واصل أبناؤه نشر١٩٣٤أعلنـت الكنيسة قداسـته عام  .فوالعمل املشر ، ة الفرح روحاني

 .اصي األرض أقمجيعوالسعادة والرجاء يف 
 أسلوب دون بوسكو التربوي  

ـ  ا إىل خربته الواسعة مع الشباب، وضع أسلوب        واستناد ،لتحقيق شعاره  األسـلوب  (ا أمسـاه    ا تربوي
الوقائي .(الدين وحده هو مصدر التربية وكماهلا إنّ:قال. ةوهو قائم على العقل والدين واحملب . 
ـ إ .ج ينعشه  اهللا املتوه   حب نّتربية والدين أل   اندماج عميق بني ال    يف أسلوبه التربوي  و ه يهـدف إىل    ن

املسيح ويوجفاقا من الفرح هه حنوه يف جولد. 
األسلوب الوقائيإ يف آن واحد، إذ  وروحاينّ يف نظر دون بوسكو أسلوب تربويه عطاء جماينّن 

ة اهللايستوحي حمب،ه . صها ببذل حياتهره وخيلّعها   حبضو وهو يقي اخلليقة بعنايته ويهديها ويشجإن
ة للبلوغ إىل القداسةطريقة عملي. 

************** 
 القلب والدم

 مصطفى ماهر عطريبقلم الدكتور 
 

القلب مضخة إهلية صامتة، متد اإلنسان بالدم سائل احلياة األول، ذلك أنه يتركنا على قيد احلياة 
والدم الفاسد يثري . أجسامنا وعقولنا وقلوبناباندفاعاته عرب أوردتنا وشرايننا، كي يقوم بتغذية وإصالح 

الضغائن واألحقاد، وقد يؤدي إىل إشعال العنف واحلروب بني بين البشر، بينما الدم السليم ميثّل نقطة 
 .حب ووئام ألبناء آدم وحواء

يا نشر وال يزال سبب كون الناس ميتلكون فصائل دموية خمتلفة أمرا يكتنفه الغموض، لكن حتليالً علم
 .مؤخرا يشري إىل أنّ الفصائل الدموية املختلفة، قد تطورت لتمنح الناس دفاعا ضد الفريوسات واجلراثيم

وحني ضعفت األخالق وضاعت الفضيلة يف العامل، ازدادت نسب تلوث الدم اإلنساينّ الذي انتشر 
ولقد ظلّ موضوع املتاجرة بالدم أمرا . يدزكالنار يف اهلشيم، وأقلّ مثال عليه الدم امللوث بفريوس اإل
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مثريا للجدل على الدوام، وال تزال األحباث جارية حول بدائل الدم، لكن أحدا مل يشر إىل أنّ هذه 
وعندما يكثُر ... البدائل قد ال ميكنها إداء الوظائف املعقّدة للدم الطبيعي والذي هو من صنع اهللا تعاىل

 تنتشر محامات الدم واحلروب الإلنسانية، وهذا دليل انتصار الباطل واجلهل كبديل الدم الفاسد عامليا،
وقد فهم األديب الروسي تولستوي هذه احلقيقة يف آخر أيام حياته، فترك أهله . أمام أنصار احلق والعلم

رقه منظر الدماء ومنـزله وأمواله ليعتزل الناس يف أحد األديرة، بعد أن أزعجه طغيان الشر والرذيلة وأ
يف احلروب، وحنيب النساء خلف أزواجهن وأوالدهن، وهم سائرون إىل حرب جمهولة، وقد محل 
بعضهم ضغائن ال سبب هلا، إالّ ذلك الوهم الذي غرسه يف قلوم القساة العتاة يف ذلك الزمن، فخيل 

لذئب املفترس احليوان، وأنشب كلّ إليهم أنهم أعداء وهم أصدقاء، فخلعوا ثوب اإلنسان ولبسوا فروة ا
منهم ظفره يف صدر أخيه كأنه يفتش عن قلبه لينتزعه من مكانه، ذلك القلب اإلهلي اجلميل، الذي لو 
عرفنا دخول حجراته وفهمنا فلسفته، لوجدنا فيه مكانا عاليا يف سويدائه للحب والرمحة والوفاء 

يانا بعد أن أحبرت يف تاريخ تولستوي، ملاذا كانت هذه العزلة وال زلت أسأل نفسي أح. لإلنسانية مجعاء
ألنه مل يستطع أن حيقّق طموحاته بأن حييلَ رذيلة اتمع اإلنساينّ : على نفسه وأحبائه؟ فكانت اإلجابة

بل كنت أمتنى أن يكون هذا الفيلسوف . فضيلة وفساده صالحا، وألنّ اإلنسان ال ينتهي عن ظلم أخيه
!  ألعرف رأيه عن محامات الدم واحلروب، واملسجلة بالصوت والصورة يف القرن احلادي والعشرينحيا

إنّ اإلنسان اليوم هو بعينه إنسان األمس، إنسان الغابات واألحراش، ولكن خيتلف عنه قليالً، يف أنه 
الزجاج شفّاف وال استطاع أن خيفي شروره وقساوته خلف البيوت الزجاجية املصطنعة، ولكن نسي أنّ 

ا أمام عدالة التاريخ والضمري احليل تلفزيونيسجاماته تا أنّ محيستطيع أن يكتم ما وراءه، ونسي أيض! 
إنّ الوسيلة الوحيدة الباقية إلنقاذ العامل وتغيريه من اهلالك احملتم، هي األخالق الفاضلة واإلميان ... 

اإلحسان بني بين البشر، ألنّ احملبة هي قانون اهللا الذي يعطي حياة بإنسانية اإلنسان، والعمل باحملبة و
اإلنسان معنى ساميا يستطيع بواسطته القضاء على كلّ أنواع احلروب واملظامل اليت تشلّ التقدم اإلنساينّ 

بالغة، بل وإذا كنا نقرأ أنّ املسيح عليه السالم كان يشفي باحلب، فليس فيما نقرأ م. وترهقه أو تشقيه
وباألخالق تنضج مثار احملبة ... هي حقيقة علمية، فاحلب حيلّ اإلنسجام والنظام يف اجلسد والروح

اإلنسانية ألنها تستحق كفاح العمر، وما هذه احلروب واألمراض العصرية وتلوث البيئة والنفوس 
اإلنسان يوما دون أن يسأل نفسه سؤاالً البشرية إالّ ألننا مل نتعلّم بعد كيف حنب، وهلذا ستغرب مشس 

 هل أنا موجود بدمي وروحي؟: واحدا بسيطًا
فالقلب هو اإلنسان، وهو امللك ومملكته . اسأل قلبك قبل أن يحاسبك ربك: وربما كان اجلواب

كمة، النفس البشرية الطيبة، وحتى لو كان يف هذا الكالم فلسفة، فاألصل يف معىن الفلسفة هو حب احل
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ألنّ حقيقة اإلنسان هي يف ذاته اإلنسانية، فكثرية هي عجائب الدنيا ولكن أعجبها محاقات اإلنسان يف 
 .هذا الزمن، الذي مبدؤه العصا والعصيان، وأصبحنا يف هذا العصر حباجة للتغيري اجلذري يف دم اإلنسان

************* 
د األرض؟من هو سي 
الواحد قادما من الشرق والثاين من الغرب والثالث من كان . تالقى فرسان أربعة يف وسط الصحراء

 منهم من اآلخرين عن بالده ووجهة سفره وبعد أن استراحوا، استفسر كلٌّ. الشمال والرابع من اجلنوب
 واحد فكلّ.  حكايتهم واحدةعندئذ تبين هلم أنّ. وعن احلافز الذي أهاب به على قطع تلك الصحراء

، وبعد أن انتصر على مجيع أعدائه، تاقت نفسه إىل السالم فلم الذي قِدم منهمنهم دوخ ربع األرض ا
واحة "ة توجد واحة تدعى  يف الصحراء الفالنينّإفالتجأ إىل أحكم احلكماء يف مملكته، فقال له . جيده
  لكن. أيام حياتهمجيعن دخلَها مرة وشرب من مائها ولو جرعة واحدة، عرف السالم  م، وإنّ"السالم

وهو يفتح من . تلك الواحة مطوقة بسور منيع، فيه باب واحد ضيق ال يقوى على اقتحامه إالّ الغالبون
 .ته يد الغالبسمتلقاء نفسه إذا لَ

 ا ال غري، وعليه قميص من الشعر ويف رجليه خفثون، اقترب منهم رجل يف يده عصوفيما هم يتحد
فقالوا . ى بادرهم بالسالمما إن أصبح على بعد خطوة منهم حتو. من اخلشب، وقد رفع صوته بالغناء

: أجابوه. ال، بل أنا ذاهب إليها : واحة السالم؟ قال لعلّك دخلتأومن أين لك السالم لتطرحه، : له
سالمك إليك، فكيف يعطي السالم م دكالمك صحيح يا : ن ال يعرف السالم؟ أجاب الرجلفليع

؟ كلّ واحد منا دوخ ربع ن أنتكيف تدعوين أخا؟ م: أجابه أحد األربعة . بأخي، فالسالم لغة القلو
 واحة السالم ال يدخلها إالّ الغالبون؟ أجاب أنّب يالدنيا، فكيف تتجاسر أن تساوي نفسك بنا؟ أما تدر

ن هم أعداؤك وحنن وم: أجابوه. أجل، فأنا قهرت مجيع أعدائي، وما جنيت على إنسان قطّ: الرجل
هيا . األعداء الذين قهرتهم ستعرفون بطشهم عند باب واحة السالم: ها؟ أجاب الرجلرباب الدنيا كلّأ

 .نعم: أتعرف الطريق؟ أجاب: قالوا. بنا إن كنتم إىل الواحة تقصدون
ا هائالًسارت القافلة، وما هي إالّ ساعة حتى رأوا واحة مجيلة ورأوا حوهلا سورة،  من اجلماجم البشري

اخلها أفاعي تتلوى وعقارب سوداء تدور مينة ويسرة، عالوة على ألوف الديدان املختلفة األشكال ود
اقتربوا منه وطلبوا منه أن يدلّهم . اخاف الرجال األربعة بعكس الزائر اخلامس الذي جلس مرتاح. واأللوان

دار األبطال األربعة ثالث . اتن يدوروا حول الواحة ثالث مرأقال هلم الرجل . على باب الواحة ليقتحموه
مرات فلم جيدوا الباب، وعندما رجعوا وجدوا الرجل اخلامس واقفًا أمام باب منخفض ضيق وفوقه لوحة 

ويف احلال اندفع أحد األبطال إىل الباب وملسه بيده . هذه واحة السالم، ال يدخلها إالّ الغالبون: كتب عليها
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 تعاون األربعة مثّ. وهكذا فعل البطل الثاين والثالث والرابع... دون فائدةبته عليه ولكن فلم ينفتح، فرمى جبثّ
ا، عيل صربهم، فوقفوا يتشاورون يف خمرٍج أخري.  قواهم على فتح الباب، فما از وال انفرج قيد شعرةبكلّ

 .من مأزقهم
رع األربعة إىل أن فتصا. ها ال ربعها املقصود هو غالب األرض كلّ إنّ:ورد، قال أحدهم وبعد أخذ

 بسيفه مث برجله فلم سار الغالب بغطرسة حنو الباب فدفعه بيده مثّ. مات ثالثة منهم، وبقي بطل األبطال
ها الصعلوك ألعلّك أي: ا ينظر بصمته إىل الرجل اخلامس الذي كان جالسثارت ثائرته، وتوج... ينفتح

ى انفتح الباب، وبانت باب، فما أن ملسه حتوسار حنو ال. نعم:  الرجلبتعرف سر هذا الباب؟ أجا
 بطل األبطال يوبق. ى انغلق الباب وراءهن دخل الرجل حتأوما . الواحة جنة وال جنات الفردوس

فصاح من اخلارج. اخارج :اهللا يا هذاناشدتك  ...كلّ م ن يف األرض وال أدخل واحة السالم، أأغلب
لها أنتوتدخا؟ فأ وما غلبتجابه من الداخل أحد :كلَّ م ن يف األرض إالّ جهلَك ورذائلكغلبت .
ك كلُّ مأعدا. ن يف األرضفغلب ا ) الناس( ك ءقهرتيف احلرب أفاعي شهواتك وعقار وحالفت

 فكانت الغاِلبةَ وكنت. دانت لك األرض، فعصتك نفسك.  يف السلمت عليكوديداا، فتحالفَ
 .احة، كما قرأت فوق باا، ال يدخلها إالّ الغالبونوهذه الو... املغلوب

************** 
 الغضب

فقال .  الغضب يشتعل على الدوام يف عروقهأنّبا متوحدا شعر  ناسكًأنّ" آباء الصحراء"نقرأ يف حياة 
 ال أرى أحدا أستطيع خماصمته، فال تنبثق أمامي يف كلّ أذهب إىل الصحراء، فهناك على األقلّ: يف سره
 . اآلخرين هم املسببون لذلك الغضبأنّيف  فال شك. انح وفرص إلثارة الغضب يف داخليساعة سو

ا وصل إىل كهفه، وضع الزاد والعصا ناحية، وملّ. قال هذا، وأخذ معه الزاد وجرة املاء وعصا الترحال
فأرجعها قليالً إىل ا، فقوم اعوجاجها، فمالت مشاالً، فمالت ميين.  تناول اجلرة حماوالً إحكام وضعهامثّ

عندئذ عيل صربه ورفع اجلرة بيديه وخبط ا ... الوراء جمربا إصالح احلال، فأوشكت أن تسقط
فسبب الغضب يفّ ... هاأنذا وحدي اآلن، ومع ذلك احتدمت غضبا":  عاد إىل نفسه وقالمثّ... األرض

 .ا، ال يف الرفاقإذً
**************** 

  ومبكيكمضح
سنورده يف خانة املضحك  ناو املبكي، لكنأتقرأونه، يف خانة املضحك ما س  نعرف أين جيب وضعال

 :ء حيث يشا والروح يهب، اهللا يعمل بوسائلهلتفاؤل عاملني أنّا لكي نبعث
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، وكم تبدو  أو ملشروع خريي،للكنيسة ع اكبرية عندما تترب  لريةاأللفمضحك كم تبدو ورقة  
 .ةالسوق االستهالكي  أو التجاريععندما حتملها معك إىل ام؛ صغرية

عندما نشاهد فريق كرة القدم  مضحك كم تبدو الساعة طويلة عندما نكون يف خدمة اهللا، وقصرية
مضحك كم .تسعني دقيقة ةيلعب ملد الكنيسة، وكم  ه ساعات عندما نكون يفيبدو الزمن طويالً وكأن

ميربسرعة عند مشاهدتنا فيلم ا أو تلفا سينمائيازيوني. 
نا ال نستطيع التفكري بشيء نقوله أثناء الصالةمضحك أن،نا لكن ث بأشياء ال جند صعوبة يف التحد

 . إىل صديقةكثري
طالت العظة قليالً عن الوقت   إذا، وكم نتذمرورقس عندما يزاد وقت لعب النتحم مضحك كم

 .املعتاد
قصة  س صعبة، فيما نستسهل قراءة مئة صفحة منمن الكتاب املقدجند قراءة فصل  مضحك أن

خيالية أو رومانسيةة أو اجتماعي. 
ة، وكيف ة أو حفلة موسيقيرياضي مضحك كيف يتدافع اجلميع ألخذ املقاعد األوىل ملشاهدة مباراة

 .سةي الكنة يفيرجعون إىل اخللف خالل اخلدم
ني أو ثالثة من أجل قبولنا حباجة إىل أسبوعمضحك أمرنا ألن دعوة إىل احتفال كنسينا ، لكن

يف آخر حلظة عندمانستطيع تكييف برنامج حياتنا اليومي  دعى إىل االحتفاالت أو السهرات األخرىن. 
مضحك كم هو صعب على البعض أن حيفظوا نصإىل اآلخرين، وكم هو سهل  ا وينقلوها إجنيلي

 .اآلخرين تة وينقلوها إىلعليهم إشاعة أو ثرثرة أو نك
مضحك أنالّق كلّنا نصدما تقوله الصحف وا ك مبانا نشكّت، لكن سيقوله الكتاب املقد. 
 .وأقوال وأفعال وإميان  اجلميع يريدون الدخول إىل امللكوت لكن دون أعمالمضحك أنّ

ر يف العشب، بينما هذه كالنا شرت فتنك ترسل مئات النكات بالربيد االلكتروينّمضحك كيف أن
تتردوالكنيسةد يف إرسال رسائل حول الرب . 

 .ه صاحلألنّ ر، ولنشكر الربم عنك ؟ أنت قر هل نتكلّكذلك؟ليس أمضحك، 
************* 

 اإلرادة
ا على االختراع وإجياد احللول . ا لصالة الصباحراهب شاب مل يكن باستطاعته النهوض صباحوكان مفطور

 .عة ضخمة متصلة جبرس ضخم جتعل هذا اجلرس يقرع يف الساعة اليت يفرضها القانونالعملية بيديه، فاخترع سا
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إالّ أن الراهب . سارت األمور كما يرام، وجنح االختراع يف إيقاظه يف الوقت املعين لصالة الصباح
اسيا فاخترع مع اجلرس على التوايل حسونا حن. قرعات اجلرس، ومل تعد تؤثّر فيهعلى سرعان ما تعود 

فكان االختراع ينجح يف البداية ويفشل بعد ... يطرب، وطبالً يطلق ضرباته، وديكًا يصيح بصوته الرنان
  .أسبوع
فصنع حية من جلد ووضعها حتت الوسادة، وجعلها تصفر يف الصباح .  اخترع الراهب وسيلة أشد ضراوةمثّ

ا حادا قائلة على طريقتهاصفري" :ا استيقظ أيفلح أكثر من أسبوع"... ها الكسالنهيهذه الوسيلة مل ت ولكن . 
ا عنهأخريفاخترع خشبة ضخمة علّقها فوق سريره، وتسقط عند ساعة . ا جلأ إىل وسيلة توقظه رغم

بعد ذلك، أصبح اجلرس الضخم يقرع، . ى هذا االختراع مل يدم أكثر من أسبوعوحت. النهوض على رجليه
ومىت حان وقت النهوض من النوم، ... طبل يضج، والديك يصيح، واحلية تفُح صافرةواحلسون يطرب، وال

 .سحب الراهب رجليه خبفّة وتابع نومه اهلينء
 فركع على األرض واستغفر اهللا على كسله وتوانيه، واعترف أمامه أنّ. ويف النهاية أدرك موطن اخللل

 ...الضعف كامن يف اإلرادة
************* 

 ن ألبينا اجلليل يف القديسني يوحنا الذهيب الفمالعظة الثامنة والسبعو
إمسع قول الكتاب اإلهلي عن آدم وحواء إنهما ملّا أكَال من الشجرة انفتحت أعينهما وعِلما أنهما 

. مثّ مسعا مشي الرب اإلله يف الفردوس حني مال النهار فاختبآ. عريانان فصنعا هلما مآزر من ورق التني
فإنّ أخنوخ وإيليا املولودين من الطبيعة املائتة .  عظم سعادة الطائعني وشدة شقاوة العصاةفانظروا يا إىل

ملّا وجدا مطيعني خلالقهما سائرين السرية الصاحلة أُعتقا من املوت والفساد اللذَين مها من لوازم الطبيعة 
وهذان اللذان خلقا غري مائتني . ئتنيالبشرية، ورفعا من األرض إىل السماء، وشاركا املالئكة غري املا

بطبيعتهما ملّا خالفا الوصية جلبا عليهما املوت، وتعريا من حلَل اد وطُردا من فردوس النعيم وحصال 
ويا للعجب من كوما عند املخالفة ظهرت هلما نقائصهما، وتغيرت أحواهلما حتى . يف شقاوة عظيمة

ايا كلّها احلاضر يف كلّ مكان واملطَّلع على دقائق األفكار والعامل خبفايا قصدا االستتار من خالق الرب
يا آدم أين أنت؟ أما آدم فإنه ملّا صار عاريا من البهاء وخازيا من : وامسع يا هذا قول الرب. القلوب

أصول األشجار خمالفة ربه مستترا بأوراق الشجر خائفًا من جريرة املعصية هاربا من القصاص متواريا ب
فامسع اآلن يا هذا وتفهم جيدا لتعرف قوة مواقع . إني مسعت مشيك يف الفردوس فخفت: قال جميبا له

ألنّ قوله أين أنت ليس ألنه غري عاٍمل . األلفاظ السيدية وما حوته من احلكمة السامية والتنبيهات البديعة
ين خلقتك متوشحا باجلمال، البسا إكليل اد، غري قابل حاشى له من ذلك، بل كأنه يقول إن. مبكانه
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فإذا أنت كأحد الوحوش هارب من . وخولتك مجيع اخلريات. وجعلتك يف الفردوس مسلَّطًا. للفناء
فعرفين اآلن أين . الطالبني لك، ومتزر بأوراق الشجر، عريان من ثياب البهاء، خائف وِجلٌ مرعوب

وما الذي عرض عليك؟ ومن قادك إىل هذا التغيري العظيم؟ وما الذي نقَلَك من وكيف أنت؟ ! أنت
الراحة إىل العناء ومن العز إىل الذلّ؟ ومن األمن إىل اخلوف، ومن التردي باد والبهاء إىل التردي 

 من املطَّلع بأوراق الشجر؟ وما هذا التغيري الذي دمهَك بغتة؟ وملاذا ركضت هاربا من خالقك، ومستترا
على مجيع اخلفايا، وخائفًا من احملسن إليك؟ أي لص سرق كنوزك النفيسة، وأي غاضب سلب غناك؟ 
وأية عاصفة أغرقَت سفينتك وتركَتك فقريا خائبا؟ أِجبين اآلن ما الذي أخافك، وأي هائل أزعجك، 

ومن : قال. ردوس فخفت واختفيت ألني عريانمسعت وطأتك ماشيا يف الف: وملاذا اختفَيت متواريا؟ قال
أعلمك أنك عريان؟ ومن أظهر لك قبح منظرك؟ وأين ثيابك البهية، وأين حللك النورانية؟ وأين أكاليل 

إنّ االمرأة اليت جعلتها : جمدك الالمعة؟ لعلَّك أكلت من الشجرة اليت يتك عنها؟ فأجاب حينئٍذ معتذرا
ولكن . ظانا أنه ذا الكالم يتمهد له العذر ويسلم من جريرة القصاص. ين منها فأكلتمعي هي ناولَت

وأي عفٍو تستحقّه اآلن، وأية عقوبة ال تكون أهالً هلا وأنت : امسع معىن جواب الرب له حيث قال
لشجرة وهي املهِمل ألوامري واملخالف لوصاياي، فإنّ االمرأة وإن كانت حسنت لك أن تأكل من ا

اليت ناولَتك من مثرا، أمل أكن أنا قد تقدمت بوصييت لك ونبهتك قبل ذلك وددتك بالقصاص؟ أفما 
أما علمت أنك رأٌس هلا وأنها عضٌو . كان جيب عليك أن تتمسك بكالم خالقك وتترك كلّ ما سواه

 وجتعل املرؤوس رئيسا وتصير فكيف جاز لك وأنت احلاكم أن تصري حمكوما عليك،! من أعضائك
الذنب رأسا؟ من يستطيع أن يندب سقطتك، وأنت ال تقدر أن تبكي على نفسك كما ينبغي ألنك 
اآلن أهنت ذاتك، وأفسدت عيشتك، وحرمت خريات كثرية؟ فإذا كانت خمالفة أوامر اهللا تبعدنا من 

هوات ونبادر إىل العمل مبراد ربنا الذي له اد إىل فسبيلنا أن رب من الش. رمحته وتقربنا من الشياطني
 .آمني. األبد

************* 
 رسالة القديس أوغسطينوس إىل أحد أصدقائه قبل وفاته

 ميشال أبرص طراننقلها إىل العربية امل
 

عندما أوشك القديس أوغسطينوس أن ينتقل من هذه احلياة إىل احلياة األبدية، تأثّر مجيع أبناء أبرشيته                
وكان من بني املتأثّرين جدا أحد أصدقائه، فكتـب إليـه القـديس             . يع أصدقائه وتالميذه ومعارفه   ومج

 .أوغسطينوس يعزيه وهو الذي كان سيموت
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 .ال تبِك إذا كنت تحبين
 ...لو علمت عطية اهللا، وما هي السماء

 .راين فيما بينهملو استطعت أن تسمع من هنا ترانيم املالئكة، ولو أنك استطعت أن ت
 .لو استطعت أن ترى اآلفاق واحلقول األبدية والدروب اجلديدة متر أمام عينيك، هناك حيث أسري

 ...لو استطعت لربهة وجيزة أن تتأمل مثلي ذاك اجلمال الذي ختبو أمامه مجيع اجلماالت
  أن تحبين يف عامل احلقائق الثابتة؟ماذا؟ رأيتين، وأحببتين يف عامل الظلّ، وال تستطيع اآلن أن تراين وال

 ضـر حت وعندما تقيدين، كانت اليت تلك حطّم كما ارتباطاتك مجيع ليحطّم املوت يأيت عندما ،صدقين

 مـن  جتد سوف هو، حدده والذي اهللا، يعرفه الذي اليوم ذلك يف نفسي، سبقَتها حيث السماء إىل نفسك

 عواطفه جمددا تالقي وسوف قلبه، جديد من جتد سوف حيبك، يزال ال لذيوا حيبك كان الذي ذاك جديد

 .تطهرت وقد نفسها احلنونة
 األخـرى  حليـايت  احلقيقية ايتومسر ذكريايت أنسى أن سعادة، أكثر حياة إىل أدخلُ عندما اهللا، مسح ال

 .حمبة أقلّ أصبحت قد أكون أن اهللا مسح وال معكم،
 متقـدما  سـتراين  ولكن املوت، منتظرا أكون أن بدون السعادة، ويف منخطفًا جلّيا،مت إذًا تراين سوف

 على الثمالة حتى شاربا واحلياة، النور من جديدة مسالك يف بيدي ممسٌك وأنت اللحظة، تلو حلظة معك،

 ...معي لتشرب تأيت وسوف أبدا، منه املرُء يرتوي ال الذي املشرب من اهللا أقدام
 .وعك وال تبِك، إذا كنت حتبينإمسح دم

 
هل فكّرت يوما بأنك ستموت؟ هل ختيلت نفسك يف تابوت وحولك حشد من الناس؟ وهل فكّرت 

 مبا عساه أن يكتب على باب قربك؟
************* 

 صفائح على قبور 
  راجي الراعيلألديب الراحل

 
 ساحات املوت، ذلك الشبح إليك أيها القارئ ما قرأته يف صفائح من حناس على قبور يف ساحة من

 :قاهر احلياة ورسول الفناء الذي حنن صائرون إليه غدا أو بعد غد
 .اغترفَه املوت بالفم الذي أراد أن يغترف به احلياة -١
 )كان املائت جشعا، ومل يشبع يوما من خريات هذه األرض: تعليق(
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 .استبطأ املوت فانتحر -٢
 ).فهم يوما أنّ من واجبه أن يضع هدفًا حلياته لتأخذ معنىيئس املائت من حياته ألنه مل ي: تعليق(
 .هذا شاطئ تلك السفينة اليت يدعوا احلياة -٣
 ).ال هدوء لنا يف هذه احلياة، فهي تشبه السفينة، وآخر مقر لراحتنا هو القرب: تعليق(
 .تعب قلبه فاستراح -٤
 ). شدة حمبتهكان املائت طيب القلب وحمبا للناس، فتعب قلبه من: تعليق(
 .هي كليوبتره... أعرفتها... ظلّت ساحرة حتى اللحظة األخرية -٥
 ).من عرف أن يكون عظيما، ال ميوت أبدا: تعليق(
 .هنا يرقد نريون جبانب ضحاياه -٦
 ).بعد ألوف من القتلى على يده، قُتل هو أيضا(
 .إنه يضحك يف التراب... هنا يرقد اهلازئ األكرب فولتري -٧
 ).لطاملا سخر الفيلسوف واألديب الفرنسي من كلّ شيء: تعليق(
 .حنت إليه األرض فضمته إىل قلبها -٨
كان املائت فالّحا حيب أرضه ويعتين ا، وعندما شاخ الزم الفراش لسنوات فاشتاقت إليه : تعليق(
 ).أرضه
 !مل تعد هذه املرأة مجيلة -٩
 ).ملمكتوبة على قرب إحدى ملكات مجال العا: تعليق(

 .يف هذا القرب الصغري يرقد بطرس األكرب -١٠
 ).كان بطرس أعظم قياصرة روسيا، وعلى امسه تسمت مدينة بطرسبورغ: تعليق(

************* 
 حكم من احلياة

ليكن حسن ثيابـك    : قال امللك االسكندر املكدوينّ لرجل دنا من جملسه بثياب رثّة فتكلّم بفصاحة           
فحلـم عليـه   . نا قادر عليه، وأما الثياب فأنت تقدر عليهاأما الكالم فأ: فقال الرجل. كحسن كالمك 
 .اإلسكندر وأكرمه

ما أفضل العمل؟ : قال. معرفة املرء نفسه: ما أفضل العلم؟ قال: قال قيصر لقس بن ساعدة األيادي
فما املروءة؟ : قال. استبقاء الرجل ماء وجهه: فما أفضل األدب؟ قال: قال. وقوف املرء عند علمه: قال
 .ما قُضي به احلق: فما أفضل املال؟ قال: قال. قلّة رغبة املرء يف إخالف وعده: قال
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 من أقوال املفكّرين
 )عبد الرمحن شهبندر(يف موت العظماء 

املوت مصيبة تعظم يف عني الصغري الذي ال هم له إالّ التمتع مبالذّ احلياة البهيمية، ولكنـه حـادث                   
فكما تكون الوالدة ظاهرة طبيعية لكلّ مولود، كذلك املـوت          . الكربىطبيعي عند املشغول بالشؤون     
 .ظاهرة طبيعية للرجل الكبري

ليس حقًّا أنّ كلّ من حمل على النعش وسار إىل املقربة على أعناق الرجال وتوارى يف ظلمة اللحد                  
مضى حياته على سطح    إنّ الذي ينقطع عمله هو الصعلوك يف نفسه الفقري يف عقله، الذي أ            . انقطع عمله 

األرض أنانيا باملعىن االعتيادي احلقري، و الذي يسمن على هزال أخوانه، ويثري على فقر بالده، ويرتقي                
 .على مجاجم أبناء وطنه

 
 سامي اجلريديين(يف اخلري والشر( 

 .لتإفعل الشر تنل جزاءك من عملك بالذات، وتر اخلري قد برز من ناحية أخرى من نواحي ما عم
إنما عقابك على عملك أو ثوابك عليه، آٍت يف دنياك، كرهت أو رضيت وال تقس هذا الثواب أو                  
ذاك العقاب مبقياس عقلك فإنك تضلّ السبيل، فعقلك ابن عاطفتك ووليد رغبتك مل يتح له أن يسـتقلّ            

وآخر على سرقة   فالقانون الذي يعاقب السارق على سرقة من السرقات باحلبس سنة واحدة            . عنها بعد 
أخرى باحلبس سنني، هل أصاب ووزع العدل بالسواء؟ أمل تحرم الطبيعة السارق لذّة احلياة املطمئنـة                

فالطبيعة تكره الكمال وال ترضى عـن       . ولذّة العمل ولذّة الكسب منه؟ دع عنك ما حرمه إياه القانون          
من درسها صورة للخلود وللحياة األخـرى ومـا         وكأنّ األنبياء اتخذوا    . عظمة تقوم إالّ ألبستها نقصا    

 .وضعوا فيها من ميزان عادل يوزع األمر بني الناس بالقسطاس
************* 
 ىل أمهإطفل يشكو يسوع 

ه إىل لـورد    وعندما بلغ الثانية عشر محلته أم     .  وهو يف اخلامسة من عمره     طفالًأصاب شلل األطفال    
ة املتحرك وينتظر التطواف بالقربـان      ا على كرسي  كان الطفل جالس  . كي تطلب شفاءه من مرمي العذراء     

  وبدأ األسقف يبـارك املرضـى      ،ابتدأ التطواف .  مريض مبفرده   األسقف ويبارك كلّ   األقدس، حيث مير
يا يسـوع   : وصل إىل الطفل املمدد، وأثناء بركة األسقف له صاح الولد بصوت عال           . واحدا تلو اآلخر  

وتابع األسـقف مباركـة     .  املعجزة مل تتم   ر، لكن عه األسقف فتأثّ  مس....أشفين، يا يسوع اجعلين أمشي    
ى قـال الطفـل      القربان، حت   ابتعد األسقف حامالً   أنوما  . باقي املرضى، والطفل يالحقه بعيون باكية     
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مسع األسـقف هـذا     ... ملاذا مل تشفين يا يسوع؟ سأشكيك إىل أمك، وهي ستوبخك         : بصوت حزين 
 وما هي إالّ حلظات وإذ بالطفل ينفض الغطاء عن نفسه ويقفز مـن عربتـه                .ف عن السري  الكالم فتوقّ 

 .ويركض إىل القربان وجيثو أمامه وقد شفي متاما
************* 

 يا مرمي خلّصي نفسك وخلّصينا
 مـن   طاليا، وتفجر سيوالً  إيجنوب   يف   Vesuvio "فزوفيو" عندما ثار بركان     ١٩٠٦ سنةحدث هذا   
توريـه  " وملّا أشرف سيل النار على قريـة      . وبساتني ومزروعات  يوتعترض سبيلها من ب   االنار حرقت ما    

 ة إالّفما كان من كاهن الرعي. ، ذُعر السكان وجتمعوا يف كنيسة القريةTorre Annunziata"أنونتسياتا
     أن تناول متثال مرمي العذراء ووضمي، مثّ     عيا والـدة   : " ابتعد عن املوقع وصاح    ه على طريق السيل اجلهن

 ".له، خلّصي نفسك وخلّصينااإل
 . أن تبدل جمراه، واندفع حنو البحر وانصب فيه، فنجت القريةفما كان من السيل إالّ

************* 
قسمة احلق 

اختلف رجالن على قسمة نعجة، فمر ما رجل ثالث، فاحتكما إليه، وطلبا منه أن ينصـفهما يف                 
 ؟أتريدان مني قسمة اهللا أو قسمة عبده: القسمة، فسأهلما

 .قسمة اهللا، إنه احلَكَم العدل: أجاباه
: فأخذ الرجل النعجة وقطع أذا، مثّ أعطى اُألذُن لألول، وأما النعجة فأعطاها للثاين، وقـال هلمـا                

 .هكذا قضى العدل
 طلبنا منك أن تقسم بيننا قسمة اهللا، فماذا فعلت؟: فتعجب الرجالن وقاال له

 .يعطي الواحد مليون لرية، ويترك اآلخر بال عشاء. تلك هي قسمة اهللا: فكان جوابه
************* 
 من أمور املنـزل

كان أحد العلماء يشتغل منهمكًا يف مكتبه، وإذا باخلادم يدخل عليه مسرعا وخيربه بأنّ النار كادت                
 .تلتهم املنـزل

 .اذهب واخرب سيدتك بذلك ألنّ ال شيء من أمور املنـزل يعنيين: فقال له العاِلم بربودة
************* 
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 قسمة التفاحة
 .خذ هذه التفاحة يا وليم واقسمها بينك وبني أختك بكَرم: قالت األم البنها

 ماما كيف أقسمها بكَرم؟: أجاب وليم
 .أعطي دائما القسم األكرب لغريك يا ولدي: أجابه أمه

 .خذي يا أخيت واقسميها أنِت: ففكّر وليم لربهة، مثّ أعطى التفاحة ألخته وقال هلا
************* 
 حكم

 .من أبطَره الغىن، أذلّه الفقر
 .من أحبك اك، ومن أبغضك أغراك
 .من مل يتعظ بالناس، اتعظ به الناس

 .من أخطأ، واعتقد بأنه على صواب، فقد أخطأ مرتني
 .من عرض نفسه للتهم، فال يلومن من أساء إليه

 .، كما تستغرب وجودهم فيهاسيكون يف السماء كثريون من الناس يستغربون وجودك فيها
************* 

 إىل قليالت األدب وكثريات اجلمال
                   ـا وهـن ِصـفنة تنفع بعض الفتيات عن قلّة األدب اليت تتة واألخالقيملّا مل تكن النصائح األدبي

 يف كلّ مكان وزمان، حتى يف الكنيسة أحيانا،" تعلكن"
 اجلمال االصطناعي الكاذب، ننصحهن مبا أكّد       ومبا أنّ هذا النوع من الفتيات ال ينفع معه سوى عامل          

 :عليه األطباء
مضرة بالوجه ومزيلة لرونقه ومجاله، ألنّ شـدة        " املسكة"أو  " العلكة"أكّد العلماء واألطباء على أنّ      

 .حترك الشدقَني صعودا ونـزوالً تسبب جتعدا يف أطراف اخلدود
************* 

 من مكارم أخالق اإلسكندر املكدوين
ى أنّ أحد فقراء مكدونية كان من جنود اإلسكندر ذي القرنني، وكان يقود بغالً حيمل كيسـا                 يرو

وملّا طال السري تغلّـب     . وكان ذلك القائد الكبري يسري خلفه     . مملوًءا من الذهب خيص اإلسكندر نفسه     
فأشفق اجلنـدي   . التعب على البغل، وأصابه أيضا حجر حبافره وجعله يعرج، فأصبح يسري ببطء وتثاقُل            

على أنه مل يلبث أن رأى اجلندي يكاد يرزح         . على البغل، ومحل الكيس لريحيه، فسر اإلسكندر من ذلك        
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جتلّد وحاول إيصاله إىل خيمتـك فقـد        : حتت احلمل وهو على وشك أن يلقيه على األرض، فصاح به          
 .وهبتك إياه جزاًء لرفقك باحليوان الضعيف

************* 
  السماءالصليب الذي يدخل إىل

، خفّف عنـي هـذا      رب: اوكان يقول هللا دوم   .  صليبه ثقيل  ي من أنّ  كان رجل مؤمن كثري التشكّ    
 صليبه الثقيل ويسري بصحبة     وذات يوم، رأى الرجل نفسه يف احللم يسري حامالً        " ه يسحقين الصليب، فإن 

 الناس، طويلة وجتر    كان صليب الرجل، كما كانت صلبان باقي      . آالف البشر، وكلّ منهم حيمل صليبه     
 .ا بالفعلمما كان جيعل السري شاقًّ.... على األرض مقدار مترين

     م، رأى الرجل جنّارا دون أن يراه        وبينما املسرية تتقدا يعمل يف منجرته، فدخل إىل املكان وأخذ منشار
و يشـعر بالراحـة      تابع مسريته بنشاط وخفّة، وه     أحد وقطع املترين اللذين كانا جيران خلف صليبه، مثّ        

 .ا فعلوالفرح ِمل
... ويف اية املسرية، وصل اجلميع إىل ر، ومن بعد النهر كان النعيم يبتسم للقادمني جبناته اخلضراء               

وكان كلُّ شخص يصل إىل النهر، فيضع صليبه على جهة من النهر ويسري على الصليب، فيبلغ اجلهـة                  
 طرف الصليب مل يصل إىل حافّـة        الرجل، فوضع صليبه، لكن   وأتى  .... الثانية من النهر ويدخل السماء    
 .ين اللذين نشرمها من الصليب كانا طريقه إىل اخلالص املتره، وفهم أنّالنهر الثانية، فجعل يندب حظّ

************* 
 ِحكَم وأمثال
 .كلّ شيء يرخص إذا كثُر ما عدا األدب، وإذا كثُر غال

 .لو لتمرضمن أطعمك املر لتربأَ خٌري ممن أطعمك احل
 .ضحايا اللسان أكثر من ضحايا السيف

************* 
 واحدة بواحدة

أراد الشاعر اإلنكليزي سويفت أن خيرج صباح أحد األيام من البيت، فطلب من اخلـادم حـذاءه،                 
قلـت يف   : ملاذا مل تنظّف ومتسحه؟ أجاب اخلـادم      : وعندما سأله سويفت حبدة   . فأحضره اخلادم وسخا  

 . بد من أن يتسخ احلذاء، فال حاجة للعناء بتنظيفهنفسي ما دمنا يف سفر فال
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سكت سويفت، ولبس حذاءه، وبعد أن انتهى، أمر اخلادم أن يحضر اخليل للركوب، فالتمس اخلادم               
أسرع وأحضر اخليل، فما معىن األكل اآلن ما دمت         : عندئذ أجابه سويفت  . فرصة صغرية لتناول فطوره   

 ستجوع بعد قليل؟
 .اب عن فعل مثل هذا العملفخجل اخلادم وت

************* 
  وصية من أجل الصوم١٤

 )٠٦/١٢(نقالً عن نشرة أبرشية أنطلياس املارونية 
ليس بـاخلبز   "، ولكن هو تذكري بأن      "احتقار اجلسد "و" احترام الروح "ليس الصوم   : الوصية األوىل 

 .).ب٤: ٤متى " (وحده حييا اإلنسان، بل بكلّ كلمة خترج من فم اهللا
 .الصوم هو عمل طوعي نابع من احلرية الشخصية:  الثانيةالوصية

اهلدف األكرب هـو    . علينا أن نضع هدفًا لصومنا ومقصدا، ال صوم من دون هدف          : الوصية الثالثة 
 .التمسك بشخص املسيح

الصالة هي حديث مع الشخص الذي نتبعه ونصـوم مـن           . الصوم مرتبط بالصالة  : الوصية الرابعة 
 .املسيح: ناخالل اتباع

 .يرتبط الصوم بالتأمل يف الكتاب املقدس، كلمة احلياة لكلّ مسيحي: الوصية اخلامسة
 .ال أبين صوما على اخلطايا. هذا هو البناء على صخر. يرتبط الصوم بالتوبة: الوصية السادسة
 .حلياةيسوع املسيح هو خبز ا). القداس(يرتبط الصوم باإلفخارستيا : الوصية السابعة
. الصدقة نتيجة حب  . ما ختلّيت عنه ليس لك، بل لآلخرين      . يرتبط الصوم بالصدقة  : الوصية الثامنة 

 .اآلخر-اإلنسان واإلنسان-اهللا : عالقة باهللا، عهد مزدوج
فرح هـو   . عرس قانا وعرس الصليب   : حييط بالصوم عرسان  . يرتبط الصوم بالفرح  : الوصية التاسعة 

 .فيناألنّ نعمة الصليب تك
 .ليس الصوم ضربا لألرقام القياسية، بل تقدمي ما عندنا من ضعف وقوة إىل املسيح: الوصية العاشرة

جيب أن  . واالكتفاء باحلد األدىن من املأكوالت    " تنظيم الرجييم "ليس الصوم   : الوصية احلادية عشرة  
 .يشعر املرء حبرمان ما يف حياته

ار يف قبول هللا لصومنا أن يعرف الناس أننا صائمون أو ال، بل نقدمه              ليس املعي : الوصية الثانية عشرة  
هكذا فليضئ نوركم للناس، لريوا أعمالكم الصـاحلة، فيمجـدوا          "،  "الذي يرى يف اخلفية   "حنن هللا   

 ".أباكم الذي يف السماوات
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اخلطـأة  تذكّر أنك تصوم ببعد كنسي، أي إنك تقدم صومك مـن أجـل              : الوصية الثالثة عشرة  
 .واملرضى واملُعوزين، وخري الكنيسة

اكتسب بعض الثوابت يف احلياة رغم مجيع التقلّبات الروحية اليت تصـيبك،            : الوصية الرابعة عشرة  
 .ومنها مشاركة املسيح صيامه

************* 
 القناعة كنـز ال يفىن

  ا، وكان جيلس كلّ     كان رجل قروياروالده صباح ينقر احلجر ويكسب عيشه وعيش أ        يعمل حج .
ويوم          من هناك    ا ما، مسع صوت جنود يقتربون منه، ويفتحون الطريق لشخص مهم سـأل .  كان سيمر :
م   ؟ قالوا له    ن هو الشخص املهمه وزير :  الذي سيمرله إىل         . إنشعر الرجل بالغرية، وطلب من اهللا أن حيو

 .وبدأ يسري ويتخايل. فحوله اهللا إىل وزير... وزير
شعر الرجل الذي أصبح    .  امللك فاصطف الوزراء باحترام، ليمر   .  امللك سيمر  ٌرب أنّ وذات يوم، أتى خ   

ا أنّوزيرله ملكً هنالك ممنه، فشعر بالضعف وطلب من اهللا أن حيو وكان له ذلك. ان هو أهم . 
. امللك أن يذهب إىل الصيد، فرافقه اخلدم وفتحوا الطريق أمامه كي يصـيد            -وذات يوم، أراد الرجل   

ن هو أقوى    هناك م  أنّبامللك  -عندئذ شعر الرجل  . وإذ بالسماء ترعد واملطر ينهمر فخاف امللك واختبأ       
سارت . فكان له ذلك  .  امللك نفسه خياف من الغيمة     فطلب من اهللا أن يصبح غيمة حتمل املطر ألنّ        . منه

ضون كي حيتموا مـن     الغيمة يف السماء، وأخذت تلقي املطر على األرض وتنظر برضى إىل الناس يتراك            
شـعر  .  املاء عندما يسقط على صخرة كبرية، كان يرتد عنها عاجزا عن اختراقها            ها رأت أنّ  لكن. املطر
فكان . فطلب من اهللا أن يتحول إىل صخرة كبرية       . ن هو أقوى منه ويتحداه     هنالك م  أنّبالغيمة  -الرجل
 ...له ذلك

الغيم وعناصر الطبيعة، إىل أن أتى يوم، اقتـرب عامـلٌ           وقفت الصخرة شاخمة أبية تتحدى املارين و      
      رها بإزميله احلادار من الصخرة وبدأ يكسحج لت إىل قطع صغرية     حتالصـخرة  -شعر الرجل .... ى حتو

 .فكان له ذلك. ن هو أقوى منه، فطلب من اهللا باتضاع أن يعود حجارا كما كان هناك مأنّب
************* 
 موت وقيامة

 ورمكاريوس جبإعداد 
ومن يتوقّع أو يصدق أنّ ميتا يعود إىل احلياة؟ وليست . لقد أقامه املسيح. قام لعازر من بني األموات

معجزته إقامة لعازر من بني األموات، حبسب إمياننا املسيحي، سوى تذكري لنا بالقيامة، بقيامة كلّ واحد 



٢٦ مكاريوس جبور مجعها      اجلزء الثاين  جمموعة كلمات وِحكَم وِعبر 

ملفارقة، بل الغريب، كلّ الغريب، أن تكون هي الغريب يف هذه ا" احلياة"وليست . منا حلياة أخرى أبدية
وملاذا جيب أن تكون لنا حياة أخرى؟ أال تكفي هذه احلياة؟ أال يكفي ما فيها من ". أخرى"لنا مثّة حياة 

بدون معنى وال ) العابرة أصالً(بؤس وشقاء وأمل وعذاب؟ واألصعب من هذا وذاك، أن تكون أفراحها 
 .هدف

إنه غريب عن . اإلنسان يتقلّب عرب الزمان": "حلظة األبدية"هني يف كتب األديب مسري احلاج شا
يتحول من الفرح إىل احلزن بدون أي سبب ظاهر، واملفاجأة ختبئ له يف كلّ . نفسه يف كلّ دقيقة
كلّ دقيقة ختتلف عن سابقاا، وحاليت االنفعالية اآلن هي غري ما كانت عليه ...ساعة شعورا جديدا

الوقت ميضي ويف كلّ ثانية أزول ألولد من جديد، أموت وأُبعثُ متعارضا مع ما كنته، .. .من قبل
فال أجد هلا سوى مربرا : مندهشا ملا أصري إليه، باحثًا عن سبب معقول لتغيرايت انونة عرب الزمان

اجلوع يتقي الربد، اإلنسان يصارع الفناء، يكافح من أجل البقاء، يغاِلب ... الزمان نفسه: واحدا
لكن انتصاره مؤقّت مثّ يدحره الزمان الذي ما انفك يعمل يف جسده . وحياته كلّها حرب مع املوت

 ".إتالفًا
 فهل من مجال طاملا أنّ الفناء سيأكله؟ وهل من قيمة مطلقة يف حد ذاا طاملا أنّ ال شيء يدوم؟

من املوت إىل احلياة، ومن العبودية إىل :  العبورأسبوع يفصلنا عن أحد القيامة، أحد الفصح، أحد
فهل من سبب الستمرار األحقاد واملشاكسات واالنتقام والبغضاء؟ . احلرية، ومن األرض إىل السماء

وهل من سبب للتمسك بأشباه كرامات ليست سوى أكذوبات ِمن ويف عالَم أشباه املسيحيني الذين 
نون ضريح الفادي بورود يضعواز حبناجرهم، اليت لربهة يزيثة، وينشدون ترانيم اجلنا بأيديهم امللو

 خلَت، كانت ترمي ِحمم الكالم القبيح على هذا وذاك؟
بؤسا هلذا الزمن الذي لوال مشوع األطفال لكان قد حتول من زمن إىل مناسبة عابرة نستفيد منها من 

اصلبه، اصلبه، فليس لنا ملك : "ذين صرخواأجل خصومات جديدة ومواقف غبية مل تنفع يوما ال
 ".سوى قيصر

القرب خاٍل ألنّ لعازر قام، وألنّ املسيح سيقوم، ومن بعد قيامتهما سيكون عِصيا علينا أن ندنس حتى 
 .املوت حبثالة خطايانا، وأوهام عزة نفوسنا املزعومة

، العيش حبسب " إنما احلاجة إىل واحدتم بأمور كثرية،"قام لعازر ليكون لنا دينونة حنن الذين 
 .تعليم املسيح

************* 
 



٢٧ مكاريوس جبور مجعها      اجلزء الثاين  جمموعة كلمات وِحكَم وِعبر 

 ضرورة اجلهد والعمل
كيف ميكن هلـذا  : فحدث نفسه قائالً.  قوائمه األربعةدقَصادف رجلٌ وهو يتنـزه يف الغابة، ثعلبا فَ    

وِت دهاء يستعمل كي حيصل على قُالثعلب أن يصطاد فريسة ليأكلها؟ وأي؟ه اليومي 
ى ووقف النمر جبانب الثعلب والتهم فريسته حت     . ر، رأى منرا يسري ويف فمه حملٌ صغري       وفيما هو يفكّ  

ى شبع  ى وصل إىل بقايا الطعام، فأكل منها حت       فتدحرج الثعلب على األرض حت    .  راح يف سبيله   شبع، مثّ 
ومـا رأيتـه   . ها اهللا يرعى خالئقه وال ينساملاذا أتعب وأشقى؟ إنّ: أُعجب الرجل مبا رأى وفكّر   . اأيض

 .اليوم يثبت ذلك
          بـه         . اوجلس الرجل يف ظلّ شجرة ينتظر أن يرسل اهللا إليه طعام ت ثالثة أيام، ومل ينل شيئا يسدمر

طعم الثعلب الذي ال يعـرف أن       أي إله أنت؟ تفضل احليوان على اإلنسان؟ ت       : فثار على اهللا وقال   . رمقه
 يشكر وتنسى اإلنسان الذي يعبدك ويشكرك؟

 أي إنسان أنت؟ تنظر إىل الثعلب املُعاق وال تقتدي بالنمر؟: فجاء صوت من السماء يقول
************* 
 املغفرة

وكان فكره يعيد يف داخله شريط األحداث اليت مر ا يف ذلك اليـوم              . كان رجل يسري وقلبه حزين    
 . كثريا من األمور مل تكن على ما يرامورأى أنّ. واأليام السابقة
 ...ين كذبوا عليه عندما وعدوه بعملفكّر بالذ

 .فكّر بالذين غشوه وسرقوه
فكّر بوالديه الذين مرضوا ومل يلقوا عالجا فقضوا حنبهم قبل الوقتا مناسب... 

       ن يشكي له مهّه، فركع عند أسفل سنديانه، وقد مألت          شعر باملرارة واألسى يغمران قلبه، ومل جيد م
ـ           يا رب : الدموع عينيه، وصلّى قائالً    من ك منحتين الكثري من العطايا احلسنة يف حيايت، وطلبتي أن  ، إن

ي أشعر  ، ألن أنا حزين يا رب   . ي أن أغفر  واليوم، تطلب من  . وأطعتك. عمل أنا أيضا اخلري مع اآلخرين     أ
 مـن   فات السـيئة  ي مل أعمل ما يستوجب هذه التصر      ا، ألن فأنا متضايق جد  . أني ال أستطيع أن أغفر    ب

، لكن هنالك طريق     طرقك صاحلة يا رب    أنّيف   ال شك .... ال أرى ملاذا جيب أن أغفر هلم      ... اآلخرين
، وأنا أخـاف مـن أن ال أمسـع           غضيب كبري يا رب    إنّ. ال أمتكّن من السري فيها، وهي طريق املغفرة       

 ...أرجوك علّمين أن أعمل ما ال أستطيع عمله، أن أغفر... صوتك
رفع عينيه لينظر ما األمـر، فـرأى        .  ما على قميصه   يءالسنديانة، وشعر بسقوط ش    جلس حتت    مثّ

رفع رأسه أكثر، فرأى يسوع املسيح مصـلوبا،       . رجلني متدلّيتني من الشجرة ويف داخلهما مسمار كبري       
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وقع نظره على نظر يسوع، فسمع يسوع       ... واملسامري يف يديه، وجنبه مفتوح وعلى رأسه إكليل شوك        
ا حيق  ا أكثر مم  هل حدث أن أرجع لك البائع نقود      . نعم: هل كذبت يف حياتك؟ أجاب الرجل     : يقول له 

. نعـم : ا ليس لك؟ أجاب   هل حصل أن أخذت من مكان عملك شيئً       . نعم: لك واحتفظت ا؟ أجاب   
ويف النهايـة   ... نعم: وتوالت أسئلة يسوع، وأجوبة الرجل    . نعم: هل حلفت باسم اهللا بالباطل؟ أجاب     

أجهش الرجل بالبكاء ألنيف قول نعمه مل يستطع أن يستمر . 
نظر فإذ هي   . عندئذ، أدار يسوع رأسه من جهة إىل أخرى، فشعر الرجل أن شيئًا قد وقع على كتفه               

 مجيـع ا مل أعمل ذنبا ألستأهل      أنا أيض : ا إىل عيين يسوع فسمعه يقول      نظر جمدد  مثّ. نقطة من دم يسوع   
 ...ي أغفر لك لكنهذه اإلهانات منك،

************* 
 البابا الون الثالث عشر
 الشؤون احلديثة

 رسالة عامة يف قضية العمال
 ١٨٩١ أيار ١٥

من البابا الون الثالث عشر إىل مجيع األخوة احملترمني البطاركة واجلثالقة ورؤساء األساقفة واألساقفة 
حدين بالنعمة والشراكة مع الكرسياملت ،الرسويلّيف العامل الكاثوليكي . 

 أيها األخوة احملترمون،
 التحية والربكة الرسولية،

إنّ التعطّش إىل الشؤون احلديثة الذي استوىل على اتمعات منذ زمن، فألقى ا يف هياج حمموم، . ١
كان ال بد له من أن ينتقل، عاجالً أم آجالً، من نطاق السياسة إىل الدائرة ااورة، دائرة االقتصاد 

 املختلفة اِحلرفواحلال أنّ التطورات املتالحقة يف الصناعة، والطرق اجلديدة اليت اختطَّتها . جتماعياال
لنفسها، واضطراب العالقات بني العمال وأرباب العمل، وتدفّق الثروة بني أيدي قلّة من الناس، بينما 

حادهم قوم وازدياد اتال لذواوز، وتنامي وعي العمة، ناهيك عن االحنالل يف األخالق، الكثرة يف ع
وهذا يظهر كم من أمور خطرية تتداخل يف هذا الوضع، مما جيعل . كلّ ذلك أدى إىل صراع رهيب
وهذا الوضع نفسه يستحثّ عبقرية العلماء وتبصر احلكماء ونباهة . النفوس يف ترقّب وانتظار قلق

عات الشعبية أخرى املشترعني، ويستأثر مبناقشات التجمه مل يعد هناك قضيى إنة وجمالس احلاكمني، حت
 .تستحوذ على العقل البشري ذه القوة
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لذلك، أيها األخوة احملترمون، إنّ ما أعلناه، من أجل خري الكنيسة وخالص البشر كافّة، يف  .٢
، وعن  بنيان الدولالنظرة املسيحية يف وعن احلرية البشرية وعن السيادة السياسيةرسائلنا السابقة عن 

موضوعات أخرى مماثلة، لكي ندحض، وفق ما رأيناه مناسبا، اآلراء الضالّة واملضلِّلة، نرى من واجبنا، 
 .شؤون العمالولألسباب نفسها، أن نعيد اليوم تأكيده، فيما حندثكم عن 

ا ملسؤوليتنا الرسولية ولقد تطرقنا إىل هذا املوضوع ملاما، مرات عديدة، وفقًا للظروف؛ لكن وعين
يوجب علينا معاجلته، يف هذه الرسالة، بوضوح أكثر وبإحاطة أكرب، حتى نرسي املبادئ حللٍّ يتفق مع 

 .احلقيقة واإلنصاف
فهي ليست سهلة، ألنه من الصعب، . إنّ القضية ليست سهلة احللّ، وال هي ختلو من اخلطر .٣

. ، والرأمساليني بالعمالبالربوليتاريا اليت حتكم عالقات األغنياء حقًّا، أن حندد بدقّة احلقوق والواجبات
وهي ال ختلو من اخلطر، ألنّ أناسا ماكرين ومشاغبني حياولون، يف كثري من األحيان، أن يشوهوا معناها 

 .احلقيقي، ويغتنموا الفرصة لتهييج اجلماهري وإثارة االضطرابات
 بأنه جيب أن نساعد الناس، يف -والكلّ يوافقنا ذلك،-ومهما يكن من أمر فنحن مقتنعون،  .٤

الطبقات الوضيعة، بتدابري سريعة وفاعلة، ال سيما أنّ معظمهم يعانون من حالة عوٍز وبؤس مل 
 .يستحقّوها

، اليت كانت تشكّل محاية هلؤالء الناس، قد اارت خالل القرن اجلمعيات احلرفية القدميةإنّ  .٥
م هلا بديل؛ وغاب عن القوانني واملؤسسات العامة كلّ مبدأ أو حس ديين؛ فوجد املاضي، دون أن يقو

العمال أنفسهم، وهم املعزولون بغري دفاع، يقعون تدرجييا، مع مرور الزمن، حتت رمحة أسياٍد ال 
ا، فأدانته  الفاحش ليزيد الوضع سوًءالرِّباوجاء . إنسانيني، ويصبحون هدفًا ملنافسة جشعة، ال رادع هلا

وبالرغم من ذلك، ما زال أُناٌس متكالبون على الربح، بنهم ال يشبع، ميارسونه بأشكال . الكنيسة مرارا
 .خمتلفة

زد على ذلك، أنّ العمل والسلع التجارية تكدست بني أيدي قلّة من الناس، فأصبحت حفنـة مـن                  
 . اجلماهري الغفرية من الربوليتارينياألغنياء واملوسرين تفرض، بذلك، نريا مذالًّ على أعناق

************* 
 ٣٥١ذكرى ظهور عالمة الصليب املقدس يف مساء أورشليم سنة 

هـذا مـالَ إىل     . إثر وفاة القديس اإلمرباطور قسطنطني الكبري، شغلَ العرش امللكي ابنه قسطنديوس          
 يف هذا اإلطار جرى ظهـور       .اآلريوسية اليت تنكّرت أللوهية الرب يسوع ومساواته يف اجلوهر هللا اآلب          

ففـي  . الصليب املقدس يف مساء أورشليم من باب تأكيد اإلميان األرثوذكسي القومي كما ورد يف التراث              
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 والذي وافق، يف تلك السنة، السابع من شهر أيار، عند السـاعة الثالثـة               ٣٥١أحد العنصرة من السنة     
لرب يسوع، بأضالع متساوية، يف مساء أورشـليم        صباحا، أو التاسعة وفق توقيتنا، ظهر رسم صليب ا        

شهد كلّ الشـعب  . وكان يشع على حنو يتعذّر التعبري عنه، وكان، كما قيل، أشد اًء من نور الشمس         
بدأ ظهور عالمة الصليب فوق اجللجلة حيث كان ربنا وإهلنا          . احلدثَ وأُصيب بالدهش واملهابة العظيمة    

كان ألوان الصليب ألوان قوس     . امتدت من هناك مخسة عشر فرسخا     ، و )٣٣-٣٢: ٢٧متى  (قد صلب   
مثّ إنّ مجهورا كبريا انـدفع      . خرج الناس خارج بيوم وأعماهلم ووقفوا يتأملون العالمة العجيبة        . قزح

 .بفرح ورعدة صوب كنيسة القيامة املقدسة
مرباطور قسطنديوس، وحثّـه    اخلرب إىل مرسلي اإل   ) ٣٨٧-٣٥٠(نقل القديس كريلّس األورشليمي     

وأفاد املؤرخ سوزومينوس أنه بتأثري ظهور عالمـة        . بواسطتهم إىل العودة إىل اإلميان األرثوذكسي القومي      
 .الصليب املقدس، اهتدى العديد من اليهود والوثنيني إىل اإلميان احلق فتابوا واعتمدوا

************* 
 العفّة

فحيت . ير، فصادفا فتاة مجيلة تلبس ثيابا نظيفة، وتتزين باحللي        كان راهبان يسريان يف طريق العودة إىل الد       
واليـوم  . ثناء هبوب عاصفة، وليس من وسيلة لعبور النـهر        لقد اار اجلسر ليلة أمس أ     : الفتاة الراهبني وقالت  

فهل . لكني أخشى النـزول يف املاء  فتتلوث ثيايب النظيفة        . تزف صديقيت إىل شاب، وأنا ذاهبة ألحضر العرس       
 ميكنكما مساعديت يف عبور النهر؟

   م من الفتاة ومحلها بني ذراعيه وعرب النهر          وكان أحد الراهبني عجوزوتركها على جانب النـهر     ا، فتقد
وعندما ابتعدت الفتاة عنهما، بدأ     . ا يافعا، يشع حياة ونضارة    تبعهما الراهب الثاين صامتا، وكان شاب     . اآلخر

 الشيطان يأيت أحيانا يف هيئـة       أنّبكيف محلت هذه الفتاة؟ أال تعلم       : الراهب الشاب يؤنب الراهب العجوز    
هـا  خيفيها حتت ستار عمل اخلري؟ أتدري ما ستقوله هذه الفتاة ألصدقائها؟ إن           مالك النور، فيجمل اخلطيئة و    

وتابع الراهب الشاب تأنيب الراهب الكهل، وهذا ال يرد جوابـا،           ...  راهبا محلها بني ذراعيه    أنّبستفتخر  
ابة الدير الصغرية، توقّ      . ى وصال إىل الدير   حترا بوا   امس: ف الراهب العجوز وقال   وقبل أن يعبـدعين اآلن جي .

  فذاك يدوم حلظة وهـذا     .  اقتراف اخلطيئة أقلّ خطورة من التفكري فيها أو اشتهائها         نّإفني  يقول أحد املتصو
ا يستمرامأي  .          ر فعلي، لكنفإن كنت .... ة النهري تركت الفتاة على ضفّ  أنا ال أريد أن أدافع عن نفسي أو أبر

 .عها هنا ولندخل الدير اثنني ال ثالثةما تزال حتملها يف فكرك إىل اآلن، د
*************
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 املالك وكرة القدم
  أراد اهللا يوم       فأرسل مالكًا يف هيئـة     . ة بعد قدوم األنبياء والرسل    ا أن يعرف ما آلت إليه حال البشري

    ا          . ون ومسلمون إنسان إىل مدينة يسكنها مسيحيسار املالك يف شوارع املدينة وأسواقها، فلم جيد كـثري
ان املدينة يف امللعب حيضرون مباراة كرة قدم بـني فريـق             سكّ نّإوسأل عن السبب فقيل له      . من املارة 
ج على املباراة       . ني وفريق املسلمني  املسيحيفذهب املالك إىل امللعب وجلس يتفر .   ني أحرز فريق املسـيحي

 أحرز فريق املسـلمني     وبعد مضي ربع ساعة،   . اهدفًا، فوقف املالك وصفّق حبرارة ولوح بقُـبعته مهنئً       
أثار تصرف املالك احلرية يف قلوب      . اهدف التعادل، فوقف املالك أيضا وصفّق حبرارة، ولوح بقبعته مهنئً         

أنا مع اللعب   :  فريق أنت؟ فأجاب املالك    مع أي :  على كتفه رجلٌ جالس خلفه وسأله      فربت. املتفرجني
 إنه ملحد بـدون أي    :  الرجل يف مكانه ومهس يف أذن جاره       فجلس. اجلميل والرياضة واملهارات اخلالّبة   

ها الكافر امللحـد، أنـت      لعنة اهللا أي  : فهب اجلار من مكانه، واال على املالك ضربا وهو يقول         . شك
 .اذهب من هنا حاالً وال تنجسنا حبضورك. تستوجب القتل وعقاب جهنم

. دي ترتفع ووي على رأس املالك وجسـمه       واقتفى أثر الضارب متفرجون آخرون، وصارت األي      
. وهناك رآه صيب يبيع الكعك فسأله عمـا بـه         . ومتكّن املالك من الفرار بأعجوبة، وخرج من امللعب       

امللحد هو إنسان   : مل يفهم الصيب معىن كلمة ملحد، وسأل املالك عنها فأجابه         . فأخربه املالك مبا حدث   
 اضـطهد   ذاإ: ا أهل مدينتك أن يتعلّموا من امللحد شيئً       صحان ورغم بشاعة ذلك،  . ال يؤمن بوجود اهللا   

 هـذا يف    نّإا أو قَتل، ال يقول      وإذا شن حرب  .  هذه هي إرادة اهللا    شخٌص ما شخصا غريه، ال يدعي أنّ      
 .سبيل اهللا

************* 
 موسى والراعي

    أن حكى عن موسى النيبة سيناء يبحث فيها             يعن مأوى ه حني هرب من بطش فرعون، جلأ إىل بري .
وعند املسـاء، أخـذ   . وصادف يف طريقه راعيا فسأله أن يمضي الليل عنده، فاستضافه الراعي مسرورا          

      ا حتا ومأله باللنب، وسار بعيدعاد بعد فترة بدون الصحن، وجلس       مثّ. ى غاب عن األنظار   الراعي صحن 
ا من اللنب كلّ يوم، ألشكره       صحن ين أعطي اهللا  ن إ :فسأله موسى عما فعل، فأجاب الراعي     . يسامر ضيفه 

ـ    يويقبل اهللا من  . على ما ينعم به علي طوال النهار، فضالً عن محايته يل أثناء الليل             ي  هذه التقدمـة، ألن
 .أجد الصحن فارغًا عند الصباح

 اإلميـان    اهللا ليس بشرا يأكل ويشرب مثلنـا، وأنّ        قتعجب موسى من هذا الكالم، وأخرب الراعي أنّ       
ولكي يؤكّد موسى للراعي صحة كالمه، طلب منه أن يقوده إىل حيـث             .  هذا النحو ليس صوابا    على
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فذهب االثنان إىل املكان، واختبآ خلف      . ن كان اهللا يأيت ويشرب اللنب الذي فيه       إوضع الصحن، ليتثبت    
فرحـا  فعاد الراعي حزينا وموسى     . وبعد برهة، أقبل ذئب شرس وشرب ما يف الصحن وولّى         . صخرة
م إميان هذا املسكنيألنه قو. 

ي لست راضيا عما يفعله     نإن قال لك    ماذا فعلت يا موسى؟ وم    : ويف أثناء الليل، كلّم اهللا موسى قال      
 هذا الراعي؟

************* 
 دودة احلرير

   ضت دودة احلرير صباح           ا من رقادها، ومتطّت متثائبة، وفردت جسمها على أحد أغصان التـوت .
. ة الشمس الدافئة  ن واستقرت فوق إحدى األوراق واستسلمت إىل السكينة يف أشع          مشت على الغص   مثّ

يا لك من ذبابة قبيحة ومزعجة، ابعدي عني،        : ورفعت رأسها فرأت ذبابة تطن بالقرب منها، فصاحت       
 .فأنا ال أريد صداقتك

رت منـه   ا يف إصالح شباكه، فسخ    وأدارت وجهها حنو الطرف اآلخر حيث كان العنكبوت منهمكً        
اأيض :    ا العنكبوت .... ها قامتة اللون قبيحة   يا لرداءة هذه اخليوط، إنكفّي عن السـخرية مـن      : فأجا

رةاآلخرين وشتمهم أيإن كانت خيوطي ال تعجبك فاصنعي أفضل منها. تها املتكب. 
ىل خـيط   فضحكت دودة احلرير بكربياء، وبدأت تطلق من فمها لُعابا يتحول حلظة مالمسه للهواء إ             

 ما مر حيوان بالقرب منها لتظهر براعتها        ة كلّ وصارت تكرر هذه العملي   . طري دقيق ملّاع ناصع البياض    
ه حجب عنـها    نإى  ا، حت ا فشيئً ة املتراكمة حوهلا تشكّل جدارا يرتفع شيئً      وبدأت اخليوط احلريري  . أمامه

رؤية هـذا   : ئلة يف مكاا، وحدثت نفسها قا     ومل تعبأ الدودة باألمر، وظلّت ساكنة     . رؤية العامل حوهلا  
وجست اجلدار فرأته ناعما، فخطرت     . اجلدار الذي صنعته أفضل بكثري من معاشرة األغبياء الذين حويل         

 . لقد سئمت ورقة التوت وخشونتها، وباستطاعيت أن أستبدهلا مبا هو أفضل: على باهلا فكرة
وعند املساء، اسـتاءت دودة     . ا وثريا من احلرير   راشوبدأت تغطّي سطح الورقة خبيوطها، وصنعت ف      

وشعرت . مسائي هذه ستكون أحلى   : احلرير من منظر السماء القامتة، فغطّت نفسها باخليوط وهي تقول         
 . بالدفء واستسلمت للنوم قريرة العني راضية مبا فعلت

ا كان الظالم يسود العامل      وملّ .ويف اليوم التايل، استيقظت دودة احلرير من سباا على زقزقة العصافري          
وحاولت التمطّـي   . لكن طنني الذباب جعلها تخطئ ظنها     .  الوقت ال زال ليالً    الذي صنعته، ظنت أنّ   

ة تصلّبت وبات مـن الصـعب       ا، واخليوط اللماعة الطري    املكان ضيق جد   على عادا، فلم تستطع، ألنّ    
. وبدأت تبكي وتستغيث، ولكن بدون جدوى     . سجينة أعماهلا ها  وأيقنت بعد عدة حماوالت أن    . اختراقها
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وقررت أن تبذل قصارى جهدها لتتحرر من هذا السجن         . ففكّرت يف حياا السابقة وما آلت إليه حاهلا       
 .مهما كلّف األمر

                هـا  وبعد شهر من اجلهد اجلهيد، جنحت دودة احلرير يف عمل ثغرة خرجت منها إىل الـدنيا، وكأن
ه ظهر هلا جناحان تستطيع أن      ها تغيرت، وأن  ة الشمس الدافئة أن   واكتشفت حتت أشع  . ة ثانية ولدت والد 

جدواتطري بواسطتهما حنو اآلخرين أيا كانوا وأينما و. 
************* 
 احللزون

وعندما . ة ليلقي عليهم درسا   ة إىل خمرب العلوم الطبيعي    ب حني أخذهم معلّم التربية الديني     استغرب الطالّ 
يف هذه القواقع حلزونات    : املخترب، وزع املعلّم عليهم قواقع حلزون، وقال       واحد مكانه يف صالة      أخذ كلّ 
فليحاول كلّ منكم أن يخرجها مـن       .  من العامل، وفضلت االختباء يف الظالم والتقوقع على ذاا         هربت

 .انطوائها لترى العامل الذي حييط ا
 التلميذ الثاين قوقعته طرقات     قروطَ.  احللزون مل خيرج   ف، لكن أخذ التلميذ األول قوقعته وهزها بعن     

   تت ومات احليوان يف داخلها       متالحقة على املقعد اخلشيبعت القوقعة وتفتوأدخل التلميذ الثالث   . ، فتصد
   ه وقتله       يف القوقعة ِسلكا معدنيووضـع التلميـذ الرابـع      . ا ليسحب احللزون بعنف من الداخل، فجرح

واستعمل باقي التالميذ وسائل خمتلفة، ومل ينجح أحـٌد يف          . يف إناء مملوء باملاء، فاختنق احللزون     القوقعة  
 .إخراج احليوان من تقوقعه

وملّا أخفق اجلميع يف عملهم، أخذ املعلّم القوقعة، ووضع عليها بضع قطرات ماء، وصار ينفخ مـن                 
خرج احللزون، وبدأ يزحف على يد املعلّم ومنها        ى  وما هي إالّ حلظات حت    . فمه عليها برفق هواًء ساخنا    

ما من قوة جترب الربعم على التفتح، وما من عنف يرغم           : فنظر املعلّم إىل تالميذه وقال هلم     . على الطاولة 
 .ا على هذا املنوالا رأيتم عربة وليعامل بعضكم بعضخذوا مم. حلزونا على اخلروج من تقوقعه

************* 
 سيونمن خواطر ماري دو ال با
 إىل أين تقودين يا رب؟

 . اجلمال واحلب مها كيان اهللا بالذات-١
 . غاييت الوحيدة هي اهللا، وجنون أن نرغب بشيء آخر سواه-٢
 .وحدة وحقيقة ومجال سرمدي: يف اهللا" الفعل "-٣
 .إنه حيب.  يعرف اهللا كلّ شيء، ويستطيع كلّ شيء-٤
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 .يء حيق هللا كلّ شيء، ألنه أعطى كلّ ش-٥
 .تعالَ يا روح احلب، فأنا أرغب بك يفّ.  أنتظر يا رب زيارتك-٦
 .وأراين هيكلُه.  أرى يفّ الثالوث احلي الذي خلقين وحيرسين-٧
 .وكم أود أن أجعل هذا احلضور أكرب وأكرب.  أرى اهللا يفّ-٨
 .فنقرأ منه كلّ يوم بعض اآليات...  لنحبن حمبة خاصة قراءة العهد اجلديد-٩
 . ليكن الروح القدس معلّمك، والشريعة اإلجنيلية نورك-١٠
 . مل يستخدم يسوع وال الروح القدس خطابات طوال يف جممل الكتاب املقدس-١١
  ملَ اخلوف ما دام الكلّي القدرة معي؟-١٢

************* 
 الراعي الصاحل

فسار حنو مصدر   . بةبينما كان أحد الرجال يتنـزه على سفح جبل، تناهت إىل أمساعه أنغام ناي عذ             
 شجرة كبرية، يعزف على الناي والغنم حوله يلتـهم العشـب            هذه األنغام، فرأى راعيا جالسا يف ظلّ      

فبدأ الراعي حيدث زائره عـن اخلـراف        . فحيا الرجلُ الراعي وسأله عن حال القطيع      . األخضر دوء 
 خرافـه   لراعي يعرف خرافَه، وأنّ    ا فتعجب الرجل من الكالم ومل يصدق أنّ      . وخصال كلّ واحد منها   

 ه يدعو كلّ واحد منها بامسه     تعرفه، وأن .     ا، فأتى إليه خروف، وبقي     فنهض الراعي من مكانه ونادى امس
ـ   . ا ثانيا، فأتاه خروف آخر، وبقي القطيع يف مكانه        ونادى امس . باقي القطيع يف مكانه    ا ونادى امسا ثالثً

ورابع ا ى حضرت اخلراف إليه واح    ا حتا واحدد .  هش الرجل ممـز         فدا رأى، وسأل الراعـي كيـف ميي
هذا أمر يف غاية السهولة، ففي هذا اخلروف قطعة صـوف   : فابتسم الراعي وقال  . اخلراف وهي متشاة  

 ....مقطوعة، ويف ذلك نقطة سوداء، ويف هذه النعجة جرح، وتلك مقطوعة األذن 
 أليس يف القطيع خروف كامل؟: فسأل الرجل

 ... اخلراف الكاملة ال حتتاج إيلّإنّ: بتسم الراعي وقالفا
************* 

 وإفجانيوس وثيوفيلوس الفراتيون) سرجيوس(القديسون األبرار مكاريوس الروماين وسركيس 
وملّا . كان الثالثة، سركيس وإفجانيوس وثيوفيلوس، نساكًا يف دير من أديرة بالد ما بني النهرين

مة من اهللا بشأن خالصهم، خرجوا وساروا على شاطئ ر الفرات إىل أن كانوا أبرارا ورغبوا يف عال
وإذا برائحة طيب تنبعث من املغارة وشيخ عريان . هناك توقّفوا وتساءلوا. قادهم الروح إىل مغارة منعزلة

 تأكّد وبعدما. خيرج إليهم ال يستره غري شعر رأسه وحليته النازلة غري شعر رأسه وحليته النازلة إىل ركبتيه
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هذا الشيخ من أنّ زاريه ليسوا شياطني سجد أمامهم طويالً، مثّ أدخلهم إىل املغارة اليت كان يقيم برفقة 
امسه كان مكاريوس وكان مواطنا من روما وابنا ألحد أعيان . ولدى سؤاهلم أخربهم قصته. أسدين
ولكن، ليلة . تيات البلد الكرمياتعندما بلغ سن الزواج خطب له ذووه، رغم إرادته، إحدى ف. املدينة

زفافه، فيما كان على وشك الدخول إىل خدره الزوجي، وكان اجلميع خارجا يضجون مستغرقني يف 
احتفاهلم باحلدث، خرج من البيت سرا وجاء إىل أرملة تقية فبقي عندها سبعة أيام يبكي ويسأل اهللا 

ى شيء إىل أن التقى شيخا طبيبا نبيالً وحتدث إليه فعرض مثّ ترك بيت األرملة وارحتل ال يلوي عل. العون
تبع مكاريوس الشيخ طيلة ثالث سنوات والشيخ جمد يف سعيه كأنه قاصد . عليه الشيخ أن يتبعه فقَِبل

. إذ ذاك اختفى الشيخ وترك مكاريوس وحيدا. وبقيا على هذه احلال إىل أن بلغا املغارة. مكانا يعرفه
وبعد أن كلّمه وشدده، استودعه .  بعد قليل يف احللم وأخربه أنه رئيس مالئكة اهللا روفائيللكنه ظهر له

 .رأفات اهللا وشيلني يقومان حبراسته
ومرت األيام وظهرت ملكاريوس، مرة، فتاة ذات مجال أخاذ ادعت أنها من روما وأنّ ذويها أرادوا 

ومع أنّ مكاريوس كان رجالً حريصا . رت من وجههمإرغامها على الزواج فلم تذعن هلم بل قامت وف
لكنه وقع يف فخ إبليس فارتضى أن يستضيف الفتاة عنده تلك الليلة لئالّ تفترسها الوحوش لو تركها 

وملّا . ويف الليل، ثارت على مكاريوس روح املتسلّط فتحركت فيه، ألول مرة، شهوة اجلسد. خارجا
 أنها قد جنحت يف إدخال فكرة اخلطيئة إىل -يف احلقيقة شيطانا يف شكل فتاةاليت كانت –أدركت الفتاة 

 .قلبه اختفت تاركة إياه فريسة للشعور بالذنب
مثّ عزم على مغادرة املغارة إىل . أدرك مكاريوس أنّ خطيئته عظيمة أمام اهللا فراح يبكي دومنا توقّف

له رئيس املالئكة روفائيل من جديد وأمره أن يعود ويف الطريق، ظهر . حيث ميكنه أن يقدم توبة صاحلة
فعاد وسلك يف نسك شديد، أصواما وأسهارا . إىل مغارته ألنه من هناك يريد اهللا أن يسمع صالته
وقد أقام على ذلك سنني كثرية يلتمس استعادة نقاوة . وصلوات، ومل يشأ أن يتسربل مبا يقيه قسوة الربد

 . اهللالقلب ويطلب التأمل يف
عند هذا احلد سكت مكاريوس عن الكالم، مثّ قام فبارك النساك الثالثة وأرسلهم بسالم لريقد بعدها                

ويقال . أما الشيوخ الثالثة فعادوا إىل ديرهم مبنيني متعزين       . يف الرب جمهوالً إالّ من املالئكة والقديسني      
 .إنهم، خرجوا شبابا وعادوا شيوخا

************* 
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 األغنياء
نه ألسهل على مجل أن مير مـن ثُقـب          إ أقول لكم،    احلق:  املعلّم احلكيم على رأس التلّ وقال      وقف

إذا : ؟ فأجاب املعلّـم   ن هو الغين  وم: فسأله أحد التالميذ  . اإلبرة من أن يدخل غين ملكوت السماوات      
، فأنت غـين ولـن      الّ مبقدار ما تستفيد منها ملصلحتك     إخوتك البشر   إاكتفيت بذاتك ومل مك أخبار      

 .تدخل ملكوت السماوات
             م على أناجلهد الذي تبذله يف خدمة اآلخرين، وإذا نظرت إىل طلبا ـ    إذا حسبت ة ها مصـلحة أناني

 .ورفضت مساعدم، فأنت غين ولن تدخل ملكوت السماوات
نعتها بأسوأ   أفكار من ال يتفق معك خاطئة، و       إذا رفضت مساع كالم خيالف رأيك، وإذا اعتربت أنّ        

 .الصفات، فأنت غين ولن تدخل ملكوت السماوات
 عليه، فأنت غين ولن تدخل      متإذا أسأت الظن يف غريك، ومل حتاول تربير أفعاله أو فهم قصده وحكَ            

 .ملكوت السماوات
    عن الشر، وامتنعت ولـن     إذا سكت عن قول احلق حفاظًا على نفسك أو على مصاحلك، فأنت غين 

 .وت السماواتتدخل ملك
    إذا انغلقت على ذاتك، وامتنعت   ة مـا صـادقًا،            عن حمبن ليس من ملّتك أو طبقتك االجتماعية حب

 .فأنت غين ولن تدخل ملكوت السماوات
إذا كنت مؤمنا، وسخرت إميانك لتدين اآلخرين أو لتحتقرهم وتتهمهم بالكُفر وتضطهدهم، فأنت             

 .غين ولن تدخل ملكوت السماوات
 بشإذا ت         النظر إىل اآلخرين كلّ يوم بعين بأحكامك املسبقة، ورفضت ولن     ِنيثت جديدتني، فأنت غين 

 .تدخل ملكوت السماوات
 .ن له أذنان سامعتان فليسمعم: م احلكيم على األرض وقال جلس املعلّمثّ

************* 
 القديسة العظيمة بيالجيا

      من بعلبك، وكانـت تـزاول حرفتـها يف          كانت بيالجيا رئيسة فوج راقصات، أصلها،فيما ي ظن
وكانت تتمتع جبمال فاتن، وقد توصلت      . أنطاكية، واشتهرت حتى إنها لُقبت مرغريتا أعين جوهرة مثينة        
 .إىل غىن فاحش فكان ا أمالك وعبيد وإماء ومريدون كثريون

بأمر منه، وكان بينـهم     اجتمع يف أنطاكية جممع أساقفة يف زمن البطريرك األنطاكي مكسيميانوس و          
فيوما ما كان آباء هذا امع موجودين يف قاعة مِطلّة على الطريق العام بالقرب              . نونوس أسقف بعلبك  
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من كنيسة القديس يوليانوس الشهيد، فمرت بيالجيا وعليها ثياب فاخرة قليلة احلشمة راكبة على بغلة               
فحول األساقفة أبصارهم عـن     . نهم موكب زفاف  مزينة حييط ا شبان عديدون وراقصات كثريات كأ       

: مثّ التفت إىل األساقفة وقال    . ذلك املشهد اخلالعي ما عدا نونوس الذي حدق إىل املوكب وطفق يبكي           
إنين أخشى أن تكون هذه املرأة يوما عارا لكثري من املسيحيني ألنها تبذل كلّ قواها إلرضاء شـهوات                  

 .حيني ال يبدون أدىن اهتمام يف سبيل إرضاء اهللا وال يتزينون حبسن العبادةبشرية، وكثريون من املسي
يف الليل التابع رأى األسقف نونوس يف احللم محامة لوا أسود قذر استحال أمام ناظري خميلتـه إىل                  

 .بياض العاج، مثّ إنّ احلمامة غطست يف املاء أمام باب الكنيسة وفرت طائرة إىل السماء
. اسم بيالجيا مقيدا بني أمساء املوعوظني، لكنها كانت متراخية يف سريها حنو قبول سر العماد              وكان  

. ففي األحد التابع ذهبت إىل الكنيسة ومسعت األسقف نونوس يعظ بعد اإلجنيل على الدينونة األخـرية               
ه بعزمها على ترك سريا  فوقع كالمه يف نفسها موقعا جديا كبريا وبعد القداس، كتبت إىل األسقف خترب            

فذهبت يف اليوم التايل إىل كنيسة القديس يوليانوس وأمـام حمفـل            . فلم يِجبها . واتباع طريق اخلالص  
األساقفة، انطرحت على قدمي نونوس ملتمسة منه بدموع حارة سر املعمودية، فعمدها بعد أن ماطـل                

         فلدى رجوعها إىل منـزهلا    . ذلك البطريرك واألساقفة  ليمتحنها ويتحقّق من صدق توبتها، وبعد أن أقر
مثّ بعد أن متّت األيام الثمانية      . أعتقت عبيدها وإماءها وأرسلت إىل نونوس مجيع ما لديها من ثروة طائلة           

اليت كان جيب فيها على املعتمدين حديثًا أن يرتدوا ثيابا بيضا، لبست ثوبا خشنا وحتته مسحا قاسـيا،                  
 .ق مع نونوس سبقته إىل بعلبكوباالتفا

وملّا عاد األسقف القديس إىل أبرشيته، أشار عليها فرحلت إىل أورشليم حيث حبست ذاا يف مغارة                
 .جببل الزيتون البسة ثياب الرجال، ودعت ذاا األخ بيالجيوس

دسـة  بعد سنوات، ذهب مشّاس األسقف نونوس، وامسه يعقوب إىل أورشليم لزيارة األمـاكن املق             
فلما وصل إىل املدينة املقدسة     . فأوصاه نونوس أن يسأل هناك عن ناسك امسه بيالجيوس ويأتيه بأخباره          

وإذ دلّوه على منسكه، ذهب إليه فوجـد        . وأمتّ مراسيم زيارته، أخذ يستفحص عن بيالجيوس الناسك       
 يعقوب النافذة فأطلّ عليه     طرق. مغارة ليس هلا إالّ نافذة واحدة كانت أغلب األحيان مقفلة من الداخل           

إنّ نونوس  : فقال يعقوب . وجه مل يعرفه ألنّ ممارسة أعمال التوبة والتقشف قد غيرت متاما وجه بيالجيا            
إنّ نونوس هو رجل صاحل قـديس       : أجابته. أسقف بعلبك أوصاين أن أبلّغك سالمه وأنا أحد مشامسته        

بعد ذلك زار يعقوب أديار اليهودية ومسع كلّ الرهبان         . فذةمثّ أغلقت النا  . فأروم أن ال ينساين يف صالته     
لذلك لدى عودته إىل أورشليم أحب أن يـراه         . والنساك يثنون على بيالجيوس كمثال للحياة النسكية      

فدخل إليـه ألنـه مل      . وإذ صار إىل املغارة، رأى نافذا مفتوحة والناسك ممددا على األرض          . مرة ثانية 
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وملّا أتوا لتجهيز اجلسم عرفوا حقيقة    . فأخرب الرهبان القريبني  . ا ناداه، فوجد اجلثّة هامدة باردة     يِجبه عندم 
 .فجرى هلا تشييع حافل. حاله أنه جسم امرأة

فسطّر الشماس هذا   . وملّا عاد يعقوب إىل بعلبك أخرب نونوس ذه األمور فأوقفه على حقيقة بيالجيا            
 .اخلرب

************* 
 مهنالفرق بني السماء وج

  ـة    وملّا كان رجل فضيلة على األرض، دعاه رئيس         . مات راهب تقيفسـأل  . املالئكة إىل دخول اجلن
طوال حيايت على األرض، كان يشغلين سؤال واحد       :  املالك الراهب :      عاقب كيف ميكن هللا الكلّي الصالح أن ي

هلا األشرار؟ذاى إالبشر، حت ه اليت ال حدوا؟ وكيف ال تشمل حمبتعص  
دخل االثنان من باب واسع عريض إىل حديقة غناء،         . فطلب املالك من الراهب أن يتبعه إىل زيارة جهنم        

ـ    مثّ. وكانت احلديقة خالية من الناس    . حتوي من األشياء ما مل تره عني ومل تسمع به أُذن           ى  سار االثنان حت
طاولة مل ير مدة حياته واحـدة يف        فوجد الراهب نفسه يف صالة ضخمة فيها        . وصال إىل بناء كبري ودخاله    

. وكانت على الطاولة أطباق شهية من األرز تبعد مسافة مترين عن األشخاص اجلالسني حوهلـا              . حجمها
وبسبب طول امللعقة، مل يكن أحٌد يستطيع أن يتنـاول          . وكان كلّ واحد ميسك معلقة طويلة جدا لألكل       

من اجلوع، وال يفكّرون يف اخلروج إىل احلديقة للتمتع مبناظرها          وكان اجلميع يئنون    . الطعام ويضعه يف فمه   
 .اخلالّبة وبطوم خاوية

فوجد الراهب حديقة تشبه األوىل، ولكنهـا       .  قاد املالك الراهب إىل اجلنة، ودخال من باا الضيق         مثّ
وكـان  . ها يف جهنم   رأيا وذهب االثنان إىل صالة تشبه الصالة اليت      . مليئة بالبشر يتنـزهون مسرورين   

 كلّ واحد كان يأخذ األكل مبلعقته الكبرية ويضـعه يف فـم             الناس فيها يأكلون الطعام ويتندرون، ألنّ     
 .زميله

************* 
 حكم ومأثورات

 ).روزفلت. ( قد يغلو الراغبون يف كسب ثقة اجلمهور حبيث ينتهي هذا الغلو إىل فقدان الثقة-
 ).عبد احلميد بن حيىي. (ر دره احلكمة القلم شجرة مثرها املعاين، والفكر حب-
 ).حيىي الربمكي. ( املواعيد شباك الكرام، يصطادون ا حمامد األحرار-
 ).أرسطوطاليس. ( ما زلت أشرب وال أرتوي، فلما عرفت اهللا ارتويت-
 ).راجي الراعي. ( مجال املرأة يشوهها معظم األحيان-
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 ).راجي أيب مجرة. (ون هو حارسه القائد احلكيم عندما يضجع اجليش يك-
 ال أظن أنّ ارم األكرب الذي وضعوا القيود برجليه والسالسل بيديه وزجوه يف أعماق السجن -

 .أشر من ذلك الذي يقف على املنرب حرا طليقًا وخيطب فيقضي على أمم برمتها
 . مسكينة هي األمة املُقيدة بسالسل الوهم-
إذا نظرت إليه من بعيد، تراه عظيما مهابا، وإذا         : اءى لك يف ثالث هيآت خمتلفة      الرجل العظيم يتر   -

 ).حكمة صينية(قرب منك، تراه طِلق احمليا لطيفًا، وإذا كلّمك، ظهر لك قاسيا 
************* 
 أخاف أن أشـبع

ه إىل  ار العبيد فحملو   إخوة يوسف ابن يعقوب باعوه حسدا وغرية إىل جتّ         جاء يف الكتاب املقدس أنّ    
لكن اهللا كان يف عونه، ففسر أحالم فرعون، واتخذه فرعون قيما على بالد مصر ليختزن الغالل،                . مصر

 .لحفال ميوت الشعب جوعا يف سين اِمل
    جائع هم يوسفا رأى بعضمها بأسنانه، فقالوا له         ويومأجتـوع،  : ا وبيده كسرةٌ من خبز الشعري يقض

 . أخاف أن أشبع فأنسى اجلائع:أجاب. وبيدك خزائن األرض؟
************* 

 اإلرادة
     رت بالدها من حكم اإل        كان عمر جان دارك، الفتاة الفرنسيجنليز، ال يتجاوز   ة اليت قادت الثورة وحر

حاول الكثريون ثنيها عن عزمها، وهنـاك       وقد  . لعندما صممت على الثورة على احملت     . السادسة عشرة 
م مت ع  . همها باجلنون ن اتها صما  لكنأتبتعدين عن والديك وإخوتك؟ أجابت     :قالوا هلا . لى السري قُدم: 
قالوا.  اهللا يريد ذلك   ي ذاهبة، ولو كان يل ألف أب وأم، ألنّ        إن: املسافات شاسعة، وأنت فتـاة      ولكن 

العدو الغاشم ظـامل،     :قالوا. ى الركب، إن لزم األمر    سأمشي، حتى حتفى قدماي حت     :أجابت. صغرية
ى  سنتان حت  وما هي إالّ   .لن أتراجع عن مطاردته ولو تعلّق بالسحاب       :أجابت. ي النيل منه  ولن تستطيع 

 .كان هلا ما أرادت، إذ حتررت بالدها من االحتالل
************* 

 أيها البنون والبنات هل تعلمون؟
"م    ه قتل قتالً،  ن ضرب أباه أو أم... وم   قتل قـتالً   ن شتم أباه وأم؛ ١٧،  ١٥: ٢١ وجخـر " (ه ي
 ).٩: ٢٠ وينيال

"ملعون من يستخف١٦: ٢٧ نية االشتراعتث" (ه بأبيه أو أم.( 
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"من سبئه ينطف أباه أو أم٢٠: ٢٠ ثالأم" (ة الظالم سراجه يف حد.( 
"     ثـال أم" (ها تقورها غربان الوادي، وتأكلها فراخ النسر      العني املستهزئة بأبيها واحملتقرة طاعة أم 
٣٠: ١٧.( 

ها أو ضعفها ما يكون يف كرب سنه رب شيئًا، ألنين ال أقول لألما، إنحق ":قال القديس أغسطينوس
ا ما يأو وحدا، لكنا كافيـهل من: ين أقول لِك أيتها االبنةعطيها عذرك أصغر من أن زل أم

 ".؟حيتملك، هذه اليت مل تكن بطنها صغرية عن محلك
************* 
هارسالة من بنت ألم 

ا غرفة البنت ودخلت األمبندم شـديد وأسـف   بيدين مرجتفتني وجدت رسالة على السرير فقرأ، 
ا بالرغم من األقراط  وهو لطيف جد احلقيقياحلب وجدت معه ،ين هربت مع صديقي اجلديدأنبأخربك 

ا حامل فأنا أيض ماما  وليس هذا فقط،اجته الكبريةعلى جسمه ودر يه وأنفه والوشوميف أذن اليت يضعها
  وهذا.جناب الكثري من األوالد معيإ ويريد ،لغابةايف  ا يف احلياةين جدسنكون سعيد نانإل يل وهو يقو

 سـيهدوننا  نا الـذين ئزرعها من أجل أصدقاـ احلشيشة ال تؤذي وسنأنّبأخربين   لقد. أحد أحالمي
  ال. مامافهو يستحقحبييب  أجل  لأليدز مني حنن نصلي أن جيد العلماء دواًءي يا أم واطمأن.الكوكائني

ـ .بنفسي أعتين ن وأنا أعلم كيف سنة اآل١٥تقلقي أنا عمري  ا يوم   يف علـى   مـا سـأزورك لتتعـر
 .ابنتك أحفاد

نتائج  ه يوجد يف احلياة أمور أسوأ من      أريك أن  اجلريان فقط أردت أن    عند ناأماما أنا أمزح    : مالحظة
 .كأحب. يتموجود على طاول وتقرير املدرسة ،املدرسة والرسوب

************* 
 الرئيس املتواضع

وإذا برجل أسود فقري يرفع قبعته      . كان الرئيس لينكولن يتجول يف شوارع املدينة مع نفٍر من حاشيته          
فبادره . ة بأحسن منها  فابتسم لينكولن شاكرا ورفع قبعته رادا على التحي       . ويحيي الرئيس بأدب واحترام   

ة وترفـع   أنت رئيس الواليات املتحدة األمريكي    . كيف يكون هذا  : أحد مرافقيه وقد أغاظه هذا التنازل     
 أو تريد إذن أن يكون هذا الفقري أكثر أدبا مين؟: قبعتك لرجل أسود اللون فقري؟ أجاب لينكولن
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 الصدقة

كان إذا أعطى صدقة إىل فقري حمتاج، احنىن على يـده  ) ابن احلسني بن علي  ( زين العابدين    يحكى أنّ 
 ... الصدقة تقع يف يد اهللا قبل يد الفقريألنّ: وملّا سألوه عن السبب أجاب.  احترام وتواضعا بكلّفقبله

************* 
 مرمي تفتح شبابيك يف السماء

      ا من األشخاص يف السماء ال يلبسون        . ة يف السماء  خطر ببال يسوع أن يقوم جبولة تفتيشيفرأى كثري
يس بطرس، بصـفته    ن يستدعي القد  فأنفذ يف احلال م   . مهم ال يستحقّون دخول النعي    نإحلّة العرس، أي    

سلّمتك مفـاتيح   : وتقدم بطرس متحسبا وِجالً، فبادره يسوع بقوله      . ول الوحيد عن باب السماء    ؤاملس
فهل لك أن ختربين كيف دخلت السماء مثل هـذه          . السماء على أمل أن تصرف األمور بفطنة وتعقّل       

، مـاذا تريـدين أن      يا رب :  الضخم؟ فأجاب بطرس وهو يف غاية االنفعال       النفوس اخلاطئة وذا العدد   
 ...أعمل؟ كلّما أغلقت بابا، فأمك العذراء تفتح شباكًا

************* 
 إىل ابنته أبرسالة من 

  !فتحتها وبدأت بقراءا ويا للمفاجأة ووجدت رسالة على السرير فنومها غرفة بنةدخلت اال
وتركـت املنــزل    . ستقلت من مهامي األبوية، ومن حيايت الزوجيـة       قد ا ين  أنب ، يا ابنيت،  أخربِك

إنها  . احلقيقياحلب ا معهوجدتألني . وانطلقت مع صديقة محيمة يل، سأعيش معها باقي أيام عمري
 ولـيس   .وليس لديها مشكلة إذا كنت أكربها بعشرين سنة        كوا بعمرِك تقريبا،   بالرغم من    واعية جدا 
كنت أحلم بالزواج من صبية صغرية، ولكن ال بأس فاملسـاكنة أصـبحت             ا  فأنا أيض   يا ابنيت،  هذا فقط 

سنعيش سعيدين  . مني، وسيكون لديك أخ أو أخت قريبا      حامل  وأبشرِك بأنها   . مسموحة يف هذه األيام   
لقي بكم على الطريق         ا  جدخرجكم احملكمة من بييت وتا سأكون أسعد إن   . بعد أن تسان، وسأعيش  أخري

ليتك تعرفني من تكون؟ إنها صديقتك سوسو اليت كنِت دوما تقولني يل عنها إنها              . مع عشيقيت احلسناء  
معِك حق ال بأس إذا كان أباها يف السجن وأمها تعيش مع عشيقها منـذ               . وهي بالفعل كذلك  . رائعة

فاستعدي . ولني، ال تقلْ أصلي وفصلي    سنوات، وأخاها يف مصح لألمراض العقلية، املهم، كما كنِت تق         
 .أنت وأمك، وفتشا عن بيت لكما

ويئست من ثيابِك اليت ال     . لقد تعبت من هدر مايل على األركيلة اليت تدمر صحتك          يا بابا : مالحظة
 أهكذا  .وقتلين الشوق إليِك وأنِت غائبة أكثر األوقات      . ومللت من سهرِك الليايل يف املالهي     . تليق بابنيت 
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لقد انتحرت اليوم بعد أن فقدت األمـل مـن عودتـِك إىل             . ليست هذه هي احلياة   ! ربيتِك وعلّمتكِ 
 .رشدِك

************* 
ن هو اهللا؟م 

اسألوا الهوتي :اهللا روح حمض: ن هو اهللا؟ أجابم. 
 .اهللا هو العقل املدبر واحملرك األول هلذا الكون: ن هو اهللا؟ أجابم: سألوا فيلسوفًا

: أعجبهم جواا، فسـألوها مجـددا     . هو بابا موجود يف السماء    : ن هو اهللا؟ أجابت   م: ألوا طفلة س
 .ذراعاه مفتوحتان وهو ينظر إيلّ ويبتسم: وكيف تتصورينه؟ أجابت

************* 
 هنالك من هو أكثر شقاًء منا

.  عما اقترف من ذنـوب      سريا على األقدام، تقربا إىل اهللا وتكفريا        درويشا ذهب إىل احلج     أنّ ىيحك
ولكن        تابع السفر حايف القدمني     .  كثرة السري ووعورة الطريق أتيا على حذائه فبليوأهلبت . فاضطُر أن ي

                  ر ساخطًا على سوء حظّه الذي حرمه من املال واملتاع، وإالّ كان حـجحرارةُ الرمل قدميه فأخذ يتذم
 .راكبا مرتاحا

توقّـف الـدرويش    . أبواا فقريا يستعطي وهو مقطوع الساقني     وملّا وصل مكّة، صادف على أحد       
وقابل بني حال املسكني وحاله هو، فبكى وأخذ يستغفر ربه عما صدر منه، شاكرا اهللا علـى أنّ لـه                    

 .ساقني يتنقّل ما حيث يشاء
************* 

 الولد الذي يتصدق
 ما كان يضع الـدراهم يف يـد         ا مساعدة الفقراء، وكثري   كان حيب . ولٌد مؤمن يف السابعة من عمره     

: ملاذا السالم بعد تقدمي احلسنة؟ أجـاب : اسألوه يوم.  ميد يده ويصافح الفقري ويهز يده حبرارة الفقري، مثّ 
 السالم وهز يد الفقـري      ولكن. فالدراهم اليت معي هي من البابا أو املاما       . ا مني أريد أن أعطي الفقري شيئً    

ي أنامبحبأال. ة هي منح قلب اهللا ترون كيف يبتسم يل الفقري؟ مح القريب يفرن يفر. 
************* 
 التالميذ الثالثة

رسالتهم يف أوا مهم ليبدبعد فترة طويلة من احلياة املشتركة والدراسة والتأمل ترك التالميذ الثالثة معلّ
 .العامل
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ه مل أجلسهم جبانبه ألنمهم ليخربوه مبا جرى معهم، فوبعد عشر سنوات عاد التالميذ الثالثة إىل معلّ
 .يكن يستطيع الوقوف بسبب آالمه الكثريٍة

 خ      : ل بكربياء فقال األوسباً كثرية وبعت آالف النالعـامل     : فأجاب املعلّم . لقد ألّفت كُت لقد مـألت
 قـال   مثّ. لقد مألت العاملَ كالمـاً    : مفأجابه املعلّ . لقد وعظت يف أشهر الكنائس    : وقال الثاين . بالورق
ـ   . ك مريض، فأحضرت لك هذه الوسادة لتضع رجليك عليها فتستريح         عرفت أن : الثالث م فقال له املعلّ
ابامس :اهللاأم ا أنت فقد وجدت. 

************* 
 خطيئة تطلب مغفرة

سألته عن  . زارين يوما شخص يعرض علي رجلَه وقد أصابتها رصاصة        : Favasقال الدكتور فافاس    
، حيث صدرت األوامر إىل     ١٧٩٣رب من حروب نابليون، سنة      كان ذلك يف ح    :السبب، فحدثين قال  

 دخلنا قرية ووجدنا أنفسنا على باب كنيسة ينتصب فوقها متثال ملرمي العذراء           . سبانياإه إىل   فيلقي للتوج .
قال هذا وضغط على الزنـاد      . تعالوا نرى من يصيب التمثال أحسن من غريه       : فقال أحد رفاقي ساخرا   

وجـاء دوري، فخفـت ألين      .  صوب صديقي الثاين فأصاا يف قلبـها       مثّ.  وجنتها فأصاب العذراء يف  
يت فأصبت العـذراء    ي مل أستطع مقاومة السخرية، وصوبت بندقي      لكن. تذكّرت تعبد والديت ملرمي العذراء    

 !اخلريأنتم ذاهبون إىل املعركة، وما فعلتموه لن جيلب لكم : وإذ بعجوز من القرية تقول لنا. يف رجلها
          صريع ل يف جبهته، فخرويف اليوم الثاين، أصابت    . اودارت املعركة، فإذا رصاصة تصيب صديقي األو

وإذ برصاصة تصيبين يف    . أخذت أرجتف منتظرا دوري   . رصاصةٌ صديقي الثاين يف قلبه، فمات يف حلظته       
 ...املكان الذي تراه من رجلي

************* 
 هنالك دوما من هو أقوى منك

ما أتيـت ذنبـا يف      : ىل عشها وهو يتخبط ويصيح    إفحملته  . نوة اصطادت صرصورا   سنو يحكى أنّ 
أن أتصرف بك كما أشاء     يف   أنت يف قبضيت ويل احلق    ... أصمت: فأجابت. دعيين أعيش بأمان  . حقّك

 .ألني أقوى منك
حبقّـك  : ول وأنشب براثنه يف السنونة، فأخذت تولولُ وتق       م، انقض صقر على العش    وفيما هي تتكلّ  
  هم ميوتون إن مل أكن إىل جانبهم      ارحم صغاري، فإن .أجـاب ... ا أنا فما أسأت إليك يف حيـايت       وأم :

ولكن يل حقي أقوى منك التصرأ لتمزيقها... ف بك كما أشاء، ألنقال هذا وراح يتهي. 
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ا امللك العايت، أمن    هأي: وإذا نسر جبار هوى مبنقاره على الصقر وكاد حيطّمه، فصاح الصقر من األمل            
 عـدل   أي: فأجاب النسر ...  وال أضمرت لك شرا؟ أال ارمحين      العدل أن حترمين احلياة وما آذيتك قطّ      

وأيين عن أن أفعل بك ما حيلو يف عيينة تستطيع أن تصدة رمحة؟ أنا أقوى منك وما من قو. 
 ... صريعاوإنه لفي جتبره هذا، إذ بندقية صيد تنطلق فتردي النسر

 ....ومن له أذنان سامعتان فليسمع
************* 

 أتعرف ما معىن أنك أب؟
 مكاريوس جبور

األب تفوق كلّ توقّع وتعريف     " مسؤولية"و. واسع هو مفهوم األبوة، وأوسع منه مجيع ما يرتبط به         
، والـذي   إنه الذي خيلّف، والذي يربي، والذي يوجه، والذي يعظ، والذي حيب، والذي حينو            . وحتديد

يعطي، والذي يعلّم، والذي يؤنب، والذي يأمر، والذي ينهى، والذي خياف، والذي يغـار، والـذي                
يطالب، والذي يحاسب، والذي يفرح، والذي يتألّم، والذي يبكي، والذي ينتظـر، والـذي يريـد                

 ...، اخلاألفضل، والذي حيسب ألف حساب، والذي ال ينام الليل، والذي يتعب ويكّد كلّ النهار
أمام هذه املسؤوليات الكثرية، وغريها مما يطول يب الوقت لتحديدها وشرحها، وجـب أن أوضـح                

يوجد مـن سيسـأل األب عـن ابنـه          إنها تعين قبل كلّ شيء احملاسبة،       ". مسؤولية"مفهوم كلمة   
 . وسيحاسبه
  ة"وتشتقالً على   املُساءلةوهذه  ". ساءل"من فعل   " املسؤولييف        تبدأ أو األرض، مثّ يكون وقعها أشد 

 .احلياة األخرى
الذي أُعطي له هدية    "ألجل ذلك، سيساءل األب يوما عن كلّ مهمة وجب عليه القيام ا جتاه ابنه               

 ".مثَل الوزنات"يف " الوزنة"، وهو يشبه "جمانية من السماء
بنه كيف ميكنه أن يجيب عندما يسـأل        فاألب الذي ال يعرف ا    . لإلجابة" املعرفة"واملُساءلة تتطلّب   

هذه من ِقبل األب البنه تفترض وتفرض على األب أن يتابع مجيع ما خيـص               " املعرفة"ويساءل؟ وعملية   
 .ابنه من حلظة والدة االبن وحتى موت األب

فهل أنا وأنت، نعرف ماذا يأكل أبناؤنا وبناتنا؟ أو ماذا يشربون؟ أو أيـن يسـهرون؟ ومـع مـن                   
خيتلطون؟ وأية دروس يتابعون؟ وبأية عقائد يؤمنون؟ ماذا نعرف عن حيام اخلاصة؟ وماذا نعرف عـن                

 حيام العاطفية أو اجلنسية؟ وماذا نعرف، وماذا، وماذا؟
 .، وحنن أجهل وأبعد ما يكون عن حيام"ندعي املعرفة"صدقين 
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  عجبك     ! شئت أم أبيتأو مل ي ـدعى     ...  وأنت آباء فاشلون   أنا: أعجبك هذا النصأن ن وال نستحق
 ".بابا"

************* 
 حديث بني عصفورين

     مها لصاحبه كان عصفوران يسرحان وميرحان يف اجلورى الناس، هناك علـى األرض؟  : ، فقال أحدأت
 هم معتوهون؟أنفسهم، وعلى وجوههم إمارات القلق واالضطراب، وكأنهم يتراكضون ويتعبون ما بالُ

 الذي يعتين بنا، فمن     نا عينه إهلهو  ا إذا كان    أم.  يبدو يل أن ليس هلم إلٌه يعتين م كإهلنا         : رفيقه هفأجاب
هم ال يثقون به وال يعتمدون عليهاألكيد أن. 

************* 
 أحداث وحوادث الرقم السادس

 مكاريوس جبورإعداد 
 إىل الكثري مـن األمـور       يشكّل يف املعتقد املسيحي رقما سلبيا، ألنه يرمز       " ٦"ال شك يف أنّ الرقم      

ويف اليـوم   . يف اليوم السادس للخلق أخطأ اإلنسان، ويف الساعة السادسة أُخرج من الفردوس           : السلبية
والرقم . السادس أُرسل الرب يسوع ليصلب، ويف الساعة السادسة أظلمت الشمس حني صلب يسوع            

س يرمز إىل النقص والشرالسادس يف الكتاب املقد. 
، وهو يرمز إىل اليوم الثامن، أي اليوم الذي         "٨"، ينتج الرقم    ٢٠٠٦ يف سنة    ٦+٢رقمني  وجمموع ال 

 .صار جديدا وهو يوم قيامة الرب يسوع من بني األموات
 .أردت أن أستعرض احلوادث واألحداث، وأترك لكم املقاربة واملقارنة واالستنتاج

 للميالد ٦
     .متّ إعالن اليهودية مقاطعة مستقلّة وجعلت قيصرية فلسطني عاصمة هلا

 للميالد ٦
وغايتها الدفاع عن الدين . داخل الديانة اليهودية" الغيورين"سس يهوذا اجلليلي اليهودي حركة أ

اليهودي.     
 ٦٦سنة 

ورية عن إمخادها، أرسل إليها فيسبسيانوس كمبعوث وحني عجز حاكم س. قامت ثورة يف اليهودية
     .٦٧شخصي لإلمرباطور مع فرق ثالثة، ومل يستطع إعادة اهلدوء إالّ سنة 
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 ٦٦سنة 
     .ثورة اليهود يف االسكندرية مبصر، وهرب املسيحيني منها

 ١٠٦سنة 
     .مانيةمقاطعة رو) جنوب سورية من حوران حتى مشال األردن(أصبحت منطقة العربية 

 ١٦٦سنة 
     .١٧٥-١٦٦حروب طاحنة يف الشرق بني السنوات 

 ١٦٦سنة 
رب وباء خطري اإلمرباطورية الرومانية، ومل يعرف ما هو بالتحديد، ولكن عرف أنّ مصدره ض

     .الشرق، وأدى إىل نقص خطري يف عدد سكّان اإلمرباطورية
 ٢٠٦سنة 

     .٢١١ى سنة  حت١٠٥اضطرابات خطرية يف بريطانيا من سنة 
 ٢٦٠سنة 

وبعد وفاته أعلنت زنيوبيا . هجم الفرس على سورية ولكن حاكم باملريا أديناثوس استطاع أن يردهم
     .٢٦٧خليفته استقالهلا سنة 

 ٢٦٦سنة 
من يد الفرس ويضمها ) العراق(استطاع أديناثوس حاكم باملريا أن يستعيد منطقة ما بني النهرين 

     .جمددا إىل حكمه
 ٣٠٦سنة 
 .توفّي اإلمرباطور كونستانس كلور يف بريطانيا

 ٣٠٦سنة 
نادى اجليش بابنه قسطنطني إمرباطورا، وقد عرف بالكبري، وهو الذي أطلق احلرية الدينية للمسيحيني 

     . أيار، وهو أول ملك روماينّ يؤمن باملسيح٢١وأصبح قديسا وتعيد له الكنيسة يف . يف السنة عينها
 ٣٠٦سنة 

     .بداية انشقاقات الكنيسة
 ٣٠٦سنة 

     .يدين مالتيوس أسقف ليكوبوليس يف مصر) مصر(جممع اإلسكندرية 
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 ٣٦٠سنة 
وإذ توفّي قسطنطني أعلنه القواد . انقلب يوليانوس الذي عرف باجلاحد على اإلمرباطور قسطنطني

     .فباشر فورا اضطهاد املسيحيني مدة ثالث سنوات. إمرباطورا
 ٣٦٥-٣٦٠السنوات بني 

حروب طاحنة يف داخل الكنيسة نتيجة اهلرطقة اآلريوسية اليت كانت تنفي مساواة املسيح باجلوهر 
     .مع اهللا اآلب

 ٤٠٦سنة آب  ٢
     .هاجم الرببر فلورنسا يف إيطاليا، ولكنهم فشلوا وتراجعوا

 ٤٦٠سنة 
اإلمرباطورية البيزنطية ويؤسسون وهؤالء سيسقطون الحقًا . (بداية هجرة املغول حنو البحر األسود

     ).الدولة العثمانية
 ٥٠٦سنة 

     .يف فرنسا القطيعة النهائية بني املسيحية واليهودية Agde أعلن جممع
 ٥٦٠سنة 

، إىل ٥٦٢ حتى سنة ٥٦٠ودامت من سنة . بدأت احلرب الثالثة للفرس على  اإلمرباطورية البيزنطية
     .مأنّ وقّع كسرى معاهدة السل

 ٦٠٦ سنة 
استوىل ). ٦٠٨-٦٠٦. (استمرار حروب الفرس على اإلمرباطورية البيزنطية املنقسمة على نفسها

     .الفرس على دارا وأغاروا على سورية وأوغلوا يف األناضول حتى بلغوا خلقيدونية
 ٦٦٠سنة 

جه محلة إىل وو. ونقل مقر حكمه إىل دمشق من القدس. أعلن معاوية نفسه خليفة على املسلمني
     .القسطنطينية

 ٦٦٦سنة 
من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه . هنا احلكمة "١٨: ١٣رمز الشيطان يف رؤيا اإلجنيلي يوحنا 

   ".وعدده ست مئة وستة وستون. عدد إنسان
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 ٦٦٦سنة 
ن له فهم فليحسب عدد الـوحش       م .هنا احلكمة  "١٨: ١٣رمز الشيطان يف رؤيا اإلجنيلي يوحنا       

 ".ونة وست مئة وستوعدده ست .نسانإه عدد نإف
 ٦٦٦سنة 

ئـات  الذين كانوا مقيمني يف سـورية منـذ م        (املردة  -اتخذت الغزوات البسيطة اليت كان اجلرامجة     
فقد كان قوادهم من الروم، وكانت فرق عسكرية من         . يشنوا على سورية شبه حرب اجتياح     ) السنني

وقد أوصلهم زحفهم إىل قلـب      . الروم تشد أزرهم، كما كانت قطع من األسطول تساندهم يف البحر          
 .لبنان فاحتلّوا النقاط االستراتيجية حتى مشارف فلسطني

 ٦٦٦سنة 
 لبنان عدد كبري من مواطين البالد ااورة، الذين كانوا يناهضون الدولة العربية، يضاف              بدأ ينضم إىل  

إىل ذلك آالف من الفارين اإلغريق، من العبيد أو أسرى احلرب، الذين كانوا يصلون إىل سورية، مـع                  
 .محالت غزو اجلرامجة

 ٦٦٦سنة 
وكان السبب يف قتله أنه ملّا كـان عبـد          . لوليدقتل معاويةُ بن أيب سفيان عبد الرمحن بن خالد بن ا          

فخاف منه معاوية وخشي على نفسه وعلـى ولـده          ... الرمحن بالشام عظُم شأنه ا، ومال إليه أهلها       
 .يزيد، فأمر ابن آتال أن حيتال يف قتله، فسقاه هذا األخري شربة مسمومة مات منها يف مدينة محص

 ٦٩٠-٦٦٦خالل السنوات 
 يربز كملجأ لألقلّيات الطائفية شبه املستقلّة، اليت راحت تظهر على املسرح التـارخيي              بدأ دور لبنان  

للشرق اإلسالمي والسياسي. 
 ٧٠٦سنة 

 .بدأ انتزاع الرسوم املسيحية من كنيسة دمشق اليت حتولت على عهد الوليد إىل جامع
 ٧٠٦سنة 

 سنة من شغور الكرسي البطريركـي       ٦٨ سمح للمسيحيني يف أورشليم بانتخاب بطريرك هلم، بعد       
 .ومنع احلكّام املسلمني للمسيحيني من انتخاب بطريرك
 ٨٠٦سنة 

استوىل العرب على تيانا، وبدأوا بدمار قربص ورودوس وأجربوا اإلمرباطور آخر األمر على أن يعقد               
 .صلحا مهينا معهم
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 ٨٦٠سنة  
 . نافارا يف إيطالياغزا حممد األول أمري قرطبة يف إسبانيا مدينة

 ٨٦١-٨٦٠سنة 
 .هجوم الروس على مدينة القسطنطينية

 ٩٠٦سنة 
 .احتلّ املسلمون مقاطعة دوفينه يف فرنسا

 ٩٦٠سنة 
 .اجتاح املسلمون منطقة سان برنارد يف فرنسا
 ١٠٠٦-١٠٠٥سنة 

 .ااعة الكربى يف أوروبا
 ١٠٦٠سنة 

 .يمثّل عهده أسوأ عهد ملوك آل كابيه). ١٠٣١حكم من سنة (توفّي ملك فرنسا هنري األول 
 ١٠٦٠سنة 

 .طغرل بك يعاود االستيالم على بغداد ويتوجه حنو حلب
 ١١٠٦سنة 

 عاىن لبنان   ١١١٠ حتى سنة    ١١٠٠ويف الفترة املمتدة من سنة      . احتل طغتكني مدينة أفاميا السورية    
 .من االجتياحات الكثرية

 ١٢٠٦سنة 
حاكما أعظم على مجيع املغول، وغـدا لقبـه         ) ١٢٢٧-١١٦٢(ملغويل تيموجني   متّ إعالن الزعيم ا   

، وبفضل زعامته اكتسحت اجليوش املغولية أقاليم مشال الصني وآذربيجان،          )امللك األعظم (جنكيزخان  
كما . ١٢١٩واستولوا على خباري سنة     . وأغار املغول على بالد ما وراء النهر      . وجورجيا، ومشال إيران  

 .، ودمر خراسان، وخربوا مرو وبيسابور، واستولوا على هرات١٢٢٠ على مسرقند سنة استولوا
 ١٢٠٤يف غضون ذلك كانت اإلمرباطورية البيزنطية تعاين األمرين بعد احلملة الصليبية الرابعة سـنة               

 .اليت بت القسطنطينية ودمرا
 ١٢٦٠سنة 
بتهتااجتاحت جحافل املغول مدينة صيدا وخربتها و. 
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 ١٣٠٦سنة 
 .صدر أمر يف فرنسا بالقبض على اليهود وصودرت أمواهلم وطُردوا من فرنسا

 ١٣٠٦سنة 
، تعرض لبنان حلمالت عسكرية مملوكية قادها امللك ناصر،         ١٣٠٧ و ١٣٠٦ و ١٣٠٢خالل األعوام   

             ا، وكانت حدودها متتدت إىل تدمريها كلّيمنطقة كسروان وأد آنذاك ما بـني    استهدفت بشكل خاص
أما سكّاا فكانوا مـن املوارنـة       . ر بريوت وجبلَي صنني والكنيسة، وتشمل املتني الشمايل واجلنويب        

. وقد اشترك يف هذه احلملة جنود من صفد وطرابلس ودمشـق          . واليعاقبة والدروز والشيعة، والنصريية   
غ عددهم حوايل عشرة آالف ومعظمهـم       وقام املماليك بقتل عشوائي لعدد كبري من أهايل كسروان، بل         

وانعدمت احلياة يف هذه املنطقة فتقامست ثالمثائة عائلة تركية         . ١٣٠٧من الدروز، يف معركة صوفر سنة       
 .املنطقة الساحلية املمتدة من مشال بريوت إىل جنوب طرابلس، كإقطاعات يف ما بينها

 ١٣٦٠سنة 
 .توجهت احلملة الصليبية على البوسنة

 ١٤٠٦ سنة
 تشـرين الثـاين متّ انتخـاب البابـا          ٣٠ويف  .  تشرين الثاين توفّي البابا إينشنسيوس السـابع       ٦يف  

 .وحصلت خالفات عظيمة داخل الكنيسة. غريغوريوس الثاين عشر
 ١٤٠٦سنة 

وقد اشتهر بانتقـاده  ) ١٦٠٤-١٣٤٢(توفّي املؤرخ االجتماعي الشهري والتونسي املولد ابن خلدون   
 ".مقدمة ابن خلدون"عرب يف كتابه الذائع الصيت الشديد لل

 ١٤١٢-١٤٠٦-١٣٩٨بني السنوات 
 .حروب طاحنة قام ا التتر يف سورية الشمالية، مرورا حبلب ووصوالً إىل محاه ومحص وبعلبك

 ١٤٦٠سنة 
 .خضعت كلّ اليونان للحكم العثماينّ

 ١٤٦٠سنة 
 .حماولة فاشلة حلملة صليبية جديدة مل تنطلق

 ١٥٠٦سنة 
 .أغلق الربتغاليون مضيق باب املندب، فأغلق سلطان مصر باب القرب املقدس يف أورشليم
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 ١٥٠٦سنة 
 .الفرنسية" بروفانس"أعلن امللك لويس الثاين عشر طرد اليهود من مقاطعة 

 ١٥٦٠سنة 
سـتاف  وفاة ثالثة ملوك يف الغرب فرنسوا الثاين ملك فرنسا، ماري دو غويز ملكة سكوتسـيا، غو               

 .األول فازا ملك السويد
 ١٦٠٦سنة 

 .انتشر الطاعون يف فرنسا
 ١٦٦٠سنة 
 .اتخذت الدولة يف إنكلترا إجراءات ضد الكاثوليك
 ١٦٦٠سنة 

 .حروب طاحنة يف خمتلف أحناء أوروبا
************* 

 املهم هو ما يف الداخل
    نة    كان بني فقرات االحتفال فق    و.  يف الساحة  كانت مدرسة حتتفل بعيدها السنويرة نفخ بالونات ملو

   بدأ الطالّ . باهلواء وإطالقها يف اجلو      ا يف اجلوطلقوـا    ب الصغار ينفخون البالونات ويمبختلـف ألوا  :
 ...األبيض واألمحر واألخضر واألزرق واألصفر

ذ، هل  أستا: وإذْ بصيب أسود اللون يقترب من املعلّم وبيده بالون لونه أسود وغري معبأ باهلواء ويسأله              
 لـيس لـون     يا عزيزي، املهم  : يستطيع البالون األسود أن يطري كباقي البالونات؟ فأجابه املعلّم احلكيم         

 ...البالون اخلارجي، املهم ما يف داخله
************* 

 ارفع رأسك مهما كلّف الثمن
فرح ـذا النصـيب     . ة على ناصية الطريق   ة من فئة املائة دوالر مرمي     شاب بالصدفة ورقة مالي   وجد  

ن يدري،  فم. الذي وقع عليه من السماء، وعقد العزم من ذلك احلني أن يسري دوما وهو منكّس الرأس               
 . مرة أخرى أو أكثر، فريتاح من العمل ويعيش مبا جيدهقد حيالفه احلظّ

أربعون سنة وهو يسري منكّس الرأس إىل األرض يبحـث عـن            ... ومرت على صاحبنا أربعون سنة    
 :لة ما وجدهوكانت حصي... ثروة

٢٩٥١٦ا من أزرار الثياب القدمية اليت ال قيمة هلا زر. 
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٥٢١٧٢وسا بينها الكثري سقط من رؤوس النساء بسبب خفّة وزنه دب. 
 ...ا قطع من الفلوس اليت ال تساوي شيئ٧ً

ا باهظً       ه،ولكنه، احدودب ظهره وساءت أخالقه، فتحاشاه أصدقاؤ     : ا مع هذا احملصول اهلزيل، دفع مثن
 .ونسي معىن االبتسامة

************* 
يس يعقوب السروجيصالة للقد 

    ح الربعلى اإلنسان أن يسب :   أك  يا ابن اهللا حر   حواسـي،  ل لك كلّ  هلّحلاين لتسبيحك، وبتراتيلها ت  
  أ لساين لتسبيحك، ولو بطُ    منذ البداية مهي   القصاص، ل من تسبيحك يستحق  هدأ مـن غنـاء     أي لن   رب

ن يهدأ من   أ لتسبيح الالهوت، وم   نسان مهي فم اإل  ن قبل العدالة يف الدينونة العادلة،     ب م  أُعذّ تراتيلك لئالّ 
حتقرالتسبيح يالم وي. 

************* 
 رسائل طفل إىل والديه املطلّقني

ة طالق،   فرفعا قضي  ، بينهما خالف  حصل سنوات،   ا بلغ عمر الطفل ست    وملّ. زوجان طفالً رزق اهللا   
 .وانفصال، ووضعا ابنهما يف ميتم

 إىل أمـه    أخرى و ،ه، فكتب رسالة إىل أبيه    ة أبيه وأم   واشتاق إىل حمب   ،بعد فترة، شعر الولد بالوحشة    و
 .، وجلس ينتظر اجلوابيطلب منهما أن يأخذاه ليعيش مع أحدهم على األقلّ

أنا لست حرا،   . ي ال أستطيع أن أقبلك يف بييت      ا أن عزيزي جورج، آسف جد   : أتاه جواب والده وفيه   
 .أبوك: التوقيع... يت اجلديدة عصبية وتنفعل بسرعة، وتنـزعج لرؤية غرباء يف بيتهافزوج

وما هـي   .  قلبها أرق من قلب أيب     أنّب ي، فال شك  أنتظر جواب أم  : بكى جورج لكنه قال يف نفسه     
  حبييب: ى وصلته رسالة جواب من والدته، جاء فيها       إالّ أيام حت    أن آيت بـك إيلّ،       جورج، كم أحـب 

سوف أكلّم  . وأنا اليوم يف شهر العسل    .  وتزوجت ي بعد طالقي من أبيك ساعدين احلظّ      نبأولكنك تعلم   
 .والدتك: التوقيع... زوجي عنك فلعلّه يرضي أن تأيت وتعيش معنا، وإالّ

 ....وعاد جورج إىل البكاء
************* 
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 حساب بني ولد ووالدته
يـؤدي خدمـة    كان  احته أيضا، ونادرا ما      ر ، لكنه حيب  ته والديه وإخو  حيب" عفريت"سامي ولد   

جمهايطالبكان  تطلب منه تأدية خدمة ما،      كانت والدته   وعندما  . ةاني  فقت معه والدته   ف... ة بأجرة ماديات
 . على أن يقدم هلا كشف حساب يف اية الشهر عن مجيع اخلدمات اليت يكون قد قدمها

 :خورا، حيمل ورقة احلساب جاء فيهاويف اية الشهر، تقدم سامي من والدته ف
  دينار٢     أجرة تعشيب البستان-
  دينار١      تنظيف غرفيت-
  دينار٩  )ات مر٣( ذهاب إىل السوق للمشتريات -
  دينار٤    العناية بأخي الصغري يف البيت-
  دينار٥  ة اجليدةعالمات املدرسيال مكافأة على -
 ار دين٣      تنظيف أمام البيت-

 . دينارا٢٤      :اموع
 :أخذت الوالدة الورقة، وأخذت قلما، وكتبت على ظهر الورقة. وسلّم الورقة إىل والدته

 جمانا      محلتك تسعة أشهر-
-٤(ا  سهرت عليك مريضانا   )ات مرجم 
 جمانا     علّمتك الكثري من الدروس-
 جمانا    مالبسك سنوات طويلةلت غس-
 جمانا    اتز الطعام مئات املر جتهي-
 جمانا   مسحت دموعك عندما كنت تبكي-

 أخذ الورقة والقلم،    مثّ. ومدت الورقة إىل ابنها، فقرأها، واغرورقت عيناه، وارمتى على صدر والدته          
 .مدفوع: وكتب على فاتورته

************* 
 النجاح

 :ه حمصورا يف األسباب التاليةجنح أحد الرجال يف أعماله جناحا عظيما، ففحص سر جناحه فوجد
كان حاصرا كـلّ    . كان يثق دائما بنفسه ويعتمد على ربه      . كان حيافظ دائما على وعوده وعهوده     

كان يستفيد من كلّ خطأ     . نسيت: إنه مل يعتذر قطّ بقوله    . كان ال يترك عمالً قبل إمتامه     . قواه يف عمله  
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كان ال يغش وال يكذب     .  يسعى ألن يكون األسبق يف صنعته      كان. كان ال ميلّ أبدا وال يتململ     . يرتكبه
 .وال خياصم

************* 
 حب املال

 ا عن العامل       ناسك قديس اختار العيش يف الرباري بعيد .طاه إىل مغارة يسـتريح        ويوما ما قادته خ
الّ فما كـان منـه إ     . وإذ به يرى كنـزا خمبوًءا هناك     . ، ويعكف فيها على الصالة والتأمل     فيها قليالً 

 ...نعم رأيت بعيين االثنتني.. .رأيت املوت: هرول خارج املغارة يصيح
.  وعرضوا عليه املساعدة   ، فأشفقوا عليه  ، به صدفة يف أثناء هربه لصوص ثالثة، فالحظوا خوفه         ىوالتق

ـ                نإا قال هلم    وملّ أوا من روعه وطلبوا منه أن يأخذهم إىل املكان لريوا املوت هم أيضاه رأى املوت، هد .
تقـدم اللصـوص    . هوذا املوت : قادهم الناسك إىل املغارة، واقترب من الكنـز فأشار إليه مرتعبا وقال          

     وا من الفرح، فقالوا للناسك     حبذر، وما إن رأوا الكنـز حتنى ج :  لقد أصبت أي  يس، هـذا   ها األب القد
 .ا قبل فوات األوانفاهرب منه سريع. هو املوت بعينه

طال م األمر يف التفكري، فشـعروا       . ة نقل الكنـز   املغارة يتبادلون الرأي يف كيفي     وبقي ثالثتهم يف  
 .باجلوع، فأرسلوا أحدهم إىل املدينة ليحضر هلم ما يأكلون، وبعد ذلك يقررون كيف ينقلون الكنـز

 ذهب اللص     لطعـام  سآكل أنا يف املدينة، وسأحضر ا     : ه فكّر يف نفسه    إىل املدينة ليحضر الطعام، لكن
لرفيقي .لكنهلما السم ي سأدسوهكذا فعل. ى إذا ماتا أخذت الكنـز لوحدي يف األكل، حت. 
أم      فلنقتل رفيقنا حاملـا    . ملَ ال نتقاسم الكنـز حنن االثنني     : ا قائلني ا رفيقاه يف املغارة، ففكّرا مها أيض

 . يعود ونتقاسم الغنيمة
    ـ   إوما  . الث من املدينة حيمل الطعام    ى وصل الرفيق الث   وما هي إالّ حلظات، حت ى تناولـه   ن دخل حت

لكن سرعان ما أخـذ     .  جلسا يأكالن ويشربان   مثّ. ان بضربة قاضية على رأسه، فمات على الفور       اللص
مفعوله فقضيا ن السمحوبقي الكنـز مكانه... هماب. 

************* 
 اخلنـزيز يف القصر

وكـان  . ة من احليوانات، من بينها خنــزير      كان لرجل غين قصٌر مجيل، وكان يربي أنواعا كثري        
            ا عن فخامة القصر وما فيه من غرف مجيلة وقطع أثريأن يزور  بة نادرة، وكان حيلم     اخلنـزيز يسمع دوم

 .القصر من الداخل ليتمتع ذه املناظر



٥٥ مكاريوس جبور مجعها      اجلزء الثاين  جمموعة كلمات وِحكَم وِعبر 

مـن   صاحب القصر سيغيب طوال اليوم، فاستأذن باقي احليوانات بأن خيـرج             أنّبمسع اخلنـزير يوما    
دخل اخلنـزيز  . أن يعود ليقص عليهم ما يكون قد رآه يف الداخل         ب ويدخل ليزور القصر، ووعدهم      ،الزريبة

    رأى الصالونات الفخمة    مثّ. ات ضخمة تتدلّى من السقف، فلم يفهم شيئًا       القصر، ورأى قاعات كبرية وثري 
   بة والتماثيل الرخامية هنا وهناك، فلم تؤثّر فيه     واملرايا املذه.     اد واألثاث الفخم    دخل غرف النوم، فرأى السج

واحلم      حدث كلّ ذلك عنده أية فعل  امات ومل يرد  .جـات واألفـران    ا، دخل املطبخ، فـرأى الثالّ     أخري
ب... ةالكهربائي وفجأة، رأى يف املطبخ برميالً    .  تأثري دون أي ا   بفشعر  ... ا بالنفايات ا مليئً  كبريقلبه يرقص فرح

ئًه رأى شي  ألن   ةا من اهتماماته اليومي .        لَى قَفاقترب من برميل الزبالة، وأخذ يداعبه من مجيع اجلهات حته على ب
 ...ا وسعادةا فرحأخذ اخلنـزيز يتمرغ يف النفايات وهو ممتلـئً. األرض

ـ  مل أجد شيئً  : فأجاب...  عما رآه يف القصر    اه باقي احليوانات أن خيربه    تعاد إىل الزريبة، فسأل    ر ا يس
 ...ي يف قصر إنسان غينأنبعدا برميل الزبالة الكبري الذي جعلين أشعر ... البال

************* 
 مرمي العذراء وجهنم

يف إحدى األيام، كانت مرمي، وهي سلطانة السماء، تتجول يف اجلنة وتتفقّد األمور املختلفة يف مملكة                
م مشـتعلة،   ، فإذ ا ترى نار جهن     وسارت إىل أن وصلت إىل حافّة السماء، ونظرت إىل األسفل         . ابنها

ها رأت بني األنفس املعذّبة     ما وأن تأثّرت من املنظر وخفق قلبها، السي     . واألنفس اهلالكة تتعذّب وتتلوى   
ةبعض األشخاص الذين طاملا صلّوا مسبحتها الوردي ... 

رآهـا املالئكـة   . وقفت مرمي تنظر حزينة، وال تعلم ماذا تعمل لتخفّف من آالم أبنائهـا املعـذّبني         
ا هلاوالقديسون واقفة تفكّر حبزن، فصمتوا احترام . 

وكبرت إحدى الدمعات وتدحرجت كـبرية      ... وبينما مرمي تفكّر واحلزن ميأل قلبها، دمعت عيناها       
 .فأطفأت النار... على خد مرمي العذراء، وسقطت يف جهنم

************* 
 لة كبرية إىل اإلميانعودة ممثّ

وقد . ا يف أوائل القرن العشرين ملكة املسرح يف أوروبEve Lavallièreال فاليري كانت الفنانة إيف 
عادت إىل اإلميان وهي يف أوج جمدها وشهرا، وقضت باقي حياا يف بيت بسيط بعد أن وزعت ثروا               

 .الطائلة على الفقراء
اكتبت يف يوميا: 

 .يسوع: االسم احلبيب إىل قليب -



٥٦ مكاريوس جبور مجعها      اجلزء الثاين  جمموعة كلمات وِحكَم وِعبر 

 .القربان األقدس: طعامي املفضل -
 .محل اهللا: معبودي الوحيد -
 .خبور الكنيسة: عطري املفضل -
 .ةثوب املعمودي: ثويب املفضل -
 .ي للصالةالركوع أمام رب: رياضيت املفضلة -
 .السماء: وطين احلبيب -
 .التواضع: فضيليت املفضلة -
 .اإلجنيل: كتايب املفضل -
- ( واألمحر ) ز الطهارةرم( األبيض : لةألواين املفضرمز احلب(. 
 .املسبحة: حِلي املفضلة -
 .القرب: ملكي الوحيد -

************* 
ن خيـاف الشيطان؟مم 

ه أنبفكّر رئيس الدير    ف. كان شيطان خبيثٌُ مسعور ال يكف عن إزعاج الرهبان يف الدير ليل ار            
            من طرد هذا الروح النجس من الدير، وراح يفكّر يف م ـة        ن خيت ال بدار من الرهبـان هلـذه املهم

 .ا وروح إماته وزهدا بأمور الدنياوبعد صالة وتفكري، اختار أكثر رهبانه تقشقً. الصعبة
     ة بطرد الشياطني، والشيطان اخلبيـث يضـحك، ويهـزأ          اندفع الراهب يتلو صلوات التعزمي اخلاص

ي أكثـر   ؟ أال تعلم يا عزيزي أن     هل تعتقد أنك بتقشفك وإماتاتك تستطيع أن تطردين       : بالراهب ويقول 
 ...تقشفًا منك؟ فأنا ال آكل وال أشرب أبدا

فوقع اختيار الرئيس على أكثـر الرهبـان        . خجل الراهب املسكني ورجع إىل رئيسه خيربه مبا حصل        
أتعتقد أن تخيفين   : ى قهقه من الضحك وقال للراهب     وما إن رآه الشيطان حت    . طهارة وعفّة ونقاء نفس   

 .ة، أنت أكثر الناس كربياءك مع طهارتك املالئكيتك؟ اعلَم، وليعلم رئيسك الذي أرسلك، أنبطهار
          احتـار  .  عليه مـا حـدث     هوى الراهب املسكني بيديه على وجهه، وعاد خجالً إىل رئيسه يقص

استلْالرئيس، ودخل الكنيسة يهم اهللا ماذا يعمل، بينما كان الشيطان يطوف الدير يضحك مستهتر. 
ـ     ... أخريا، طلب الرئيس من راهب متواضع بسيط أن يطرد الشيطان          ه فأخذ كتاب الصـالة وتوج

 يءال ش : ى أطلق ساقيه للريح وهو يصيح     وما إن رآه الشيطان مقبالً عليه، حت      . باسم الطاعة ألداء املهمة   
 ...يغلبين إالّ التواضع
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 درسك األخري
 يا معلّمي الطيب الذكر

 نصوراملطران يوحنا م
 مكاريوس جبورإعداد 

 !هذه هي احلقيقة اآلن... إنك مل تعد موجودا على هذه األرض... إنك عربت: جلَّ ما يف األمر
أما مضمون تلك الكلمات فليس سوى . كلمات كثرية مما علّمتنيها مل أستطع أن أفهمها إالّ اآلن

ك ال تنتظر من ولكن. ِعش للجميع، وأحبب اجلميع، وساعد اجلميع: مضمون وجوهر حياتك كلّها
أليست هذه كلماتك؟ أليس هذا تعليمك؟ . أحد شيئًا، ألنك يف وقت الشدة والضيق ستكون وحدك

 :لذلك. وأنا مل أفهمه من قبل
نعم، لقد توقّعتها من كلّ تلميذ أنت . توقّعت أالّ تتسع الكنيسة لباقات األزهار احمليطة بنعشك

 .ن كلّ شخص مر ببابك فما أمهلتهعلّمته، ومن كلّ شاب أنت أرشدته، وم
توقّعت أن يتصدر خرب وفاتك صفحات الصحف وأنت كنت األستاذ املثال جلميع من يكتبون اليوم 

 .على هذه الصفحات
توقّعت أن تبثّ اإلذاعات كلّها، املسموعة واملُشاهدة نبأ رحيلك عن هذه األرض، وتتوقّف لتروي 

 .خ قرينا لهقصة عظيم لن يولد يف التاري
توقّعت أن حتتشد مجاهري هذا الوطن، من أول الفجر وحتى ساعة إغالق احلجر على هامتك 
الطاهرة، لتلقي عليك نظرة الوداع األخري، فلم يكن حول نعشك طيلة يومني سوى بعض أنفار مما 

 .أحبوك فعالً بصدق
رب وشريك يف العذاب ليقفوا إىل جانب توقّعت أن يأيت مجيع الذين يدعون بأنهم أصدقاء رفيق د

فكان . هذا الرجل العجوز الذي فقد صديق عمره الذي عاش وإياه أكثر من مخس وعشرين سنة
صديقك يقبع وحيدا يف غرفته، وقد رفض أن خيرج من غرفته لريى جثمانك املتشح بالضياء، ألنه مل 

 .ان عليهيكن ليتصور، ولو لربهة، أنّ أخاه صار إىل غري ما ك
حائط "توقّعت أن أرى سيالً من الدموع يغطّي الساحات وهو يسيل من عيون الذي كنت هلم 

 .، وكانوا يأتون إليك ليشكوا مهومهم ويروحوا عن كربة ما يف قلوم"املبكى
 !وما أكثر ما توقّعت! توقّعت أشياء كثرية

يكون األول وطاملا أنه كان وال يزال يعترب ولكني مل أتوقّع أن يغيب عن وداعك من وجب عليه أن 
 .واألول فيكم، فليكن للجميع عبدا: نفسه األول، وقد نسي قول سيده
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ومل أتوقّع أن يتساوى القريب بالبعيد يف يوم حزين مثل هذا، بل ظننت بأني سأرى حويل مجيع 
.  أهب لنجدم هنا وهناكومجيع الذين كنت. أولئك الذي كنت أركض لتعزيتهم يف مصاب مؤمل

ومجيع الذين خدموا بواسطيت ولكن . ومجيع الذين مل أترك مشفًى إالّ وذهبت لعيادم فيه أثناء مرضهم
 .ومجيع الذين طلبوا مني أن أسألك هلم دعما أو سندا أو توصية. من فيض عطاءاتك

 .أتوقّع أن تعبر ذه السرعةكما أني أصالً مل أنتظر ومل ... ومل أتوقّع أشياء كثرية حصلت
ملاذا، يا أيب، تبقى : اآلن فهمت جوابك على واحد من أسئليت الكثرية اليت كنت أطرحها عليك

 وحيدا دوما؟
وقف إىل جانب كلّ من هو . وساعد كلّ إنسان. واعِط يا ولدي. أحبب، يا بين: وكان جوابك
ولكن تذكّر دوما أنّ عليك . لها للوقوف إىل جانب الناسوال تترك وسيلة إالّ واستعم. حباجة إىل تعزية

التعود على العيش والبقاء وحيدا، ألنك مهما فعلت للناس ومهما ضحيت فستجد نفسك وحيدا ساعة 
 .الشدة والضيق

فشكرا . نعم، يا أيب ومعلّمي، اآلن فهمت درسك األول، ولكنه كان يف الوقت عينه درسك األخري
 .ى كلّ الدروسلك عل

************* 
 حشرة احلُباِحب

 .)ما يرى يف ذنبه كأنه نار. احلُباحب هو ذباب ذات ألوان يطري يف الليل ويف ذنبه شعاع كالسراج(
ملّا ولد يسوع يف مغارة بيت حلم، كان الظالم يف املغارة حالكًا، إىل درجة مل تمكّن مرمي العذراء من 

وكان هنالك بني القش حشرة ذات . سلّل الربد إىل جسمه الطريتن يأمن أن تقمط ابنها الوليد، خمافة 
 .ء، ففكّرت احلشرة كيف تساعد مرمي بقليل من النور لتقمط ابنهااقلب رقيق، حملت قلق العذر

تقدمت من . سارت احلشرة إىل باب املغارة، إىل فرجة صغرية فيه تسلّل منها شعاٌع من ضوء القمر
 ما استطاعت محلَه وعادت أدراجها من حيث أتت والضوء يتراقص حتت الشعاع وأخذت من ضوئه

ا، وراحت تصعد رويددب ثو ى إذا وصلت إىل مرمي العذراء، تعلّقتجناحيها، حتا رويدى ا حت
ا، ملعت عينا العذراء فرح. ومن على الركبة، صوبت الضوء على الطفل يسوع. بلغت ركبة مرمي العذراء

 مدت يدها إىل احلشرة الصغرية، ومحلتها على مثّ.  وأسرعت مرمي إىل األقماط تربطهاوكذلك الطفل،
ة األوىل، فابتسمت  قربتها من وجه الطفل، فبانت مالحمه، ورأا العذراء للمرمثّ. إصبعها مغتبطة شاكرة

 ...اد هللا يف العلى: وإذ بصوت املالئكة ينشد. له
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تها احلشرة الكرمية، شعاع القمر الذي أي: صبع أمه مرمي وقال هلاإى  نظر يسوع إىل احلشرة علمثّ
فمن اآلن وصاعدا، حتملني هذا الضوء معك، ليشع على جسمك أينما . جلبته يل وألمي، أهبك إياه

 .كنِت
 .مكافأة هلا على قلبها الطيب" حباحب"أو " يراعة"ومنذ تلك اللحظة، مسى الشعب تلك احلشرة 

************* 
 لى باب السماءجدل ع

رحب به مار بطرس وأمر مالكًا بأن . يس بطرس يريد أن يدخل السماءي كاهن ومثَلَ أمام القدتوفّ
حياتك ال بأس :  قال للكاهن كامالًوبعد أن قرأ امللف. يحضر ملف الكاهن ليطّلع على حياته وأعماله

ا، إن ١٥٠عليك أن تقضي جيب ماا يف املطهر أسبوع. 
عليه مار بطرس وقال لهاحتج أن يدخل السماء مباشرة، فحن ا :  الكاهن، وكان يودما إىل نظر

 وبدأ جيادل مار  الكاهن مل يكتِفلكن.  باملائة٣٠عانيته من آالم الروماتيزم يف حياتك، أعطيك خصم 
ر على  الكاهن أصتعب مار بطرس من إصرار الكاهن، لكنو. بطرس ويطلب أن يدخل السماء مباشرة

وبعد أخٍذ ورد، اتصل مار بطرس بيسوع املسيح وقال . استئناف احلكم إىل يسوع املسيح الكاهن األزيلّ
 .اهنا كاهن ال يقبل حبكمي ويريد أن يرفع شكواه إليك شخصي: له

عندي ثالثة : أجاب الكاهن. وبعد بضعة دقائق وصل يسوع املسيح فرأى الكاهن وسأله ماذا يريد
 يف بيت أيب منازل :ايقول تلميذك يوحن: أجاب الكاهن. قل: فقال له يسوع. ستئناف احلكمأسباب ال

ك يا يسوع يف السماء منذ أكثر من ألفي عام، أنبفكيف أقتنع ... كثرية، وأنا ذاهب ألعد لكم مقاما
ت أنت على قل: فقال الكاهن. حسنا، أكمل: أجاب يسوع. لتعد يل مكانا يف املطهر ال يف السماء

فكيف تكون أنت على عرشك .  الذين أحببتهم أريد أن يكونوا حيث أكون أنا إنّ:السان تلميذك يوحن
يقول لوقا : أجاب الكاهن. أكِمل: ابتسم يسوع وقال للكاهن. م يف املطهر؟يف السماء وكاهنك يتألّ

وملكوتك هو . ك يف ملكوتكهم سيأكلون ويشربون معك على مائدتأنبنك وعدت تالميذك إاإلجنيلي 
يل مائدة يف املطهر؟أالسماء، فهل هي ت 

أريد : واآلن ماذا تريد بعد هذا الدفاع املستميت؟ أجاب الكاهن: ابتسم يسوع جمددا وسأل الكاهن
ولكن حسبك يا رب أن تقول ... أنا لست أهالً: ى حني كتبكرر ما قاله رسولك متأفقط أن 
 ...كلمة

قال هذا وأشار إليه أن . سب إميانكحبليكن لك : ربت على كتف الكاهن وقال لهوضحك يسوع و
ى وجد الكاهن نفسه يف وسلك يسوع درجا خفيا والكاهن يسري وراءه، وما هي إالّ حلظات حت. يتبعه



٦٠ مكاريوس جبور مجعها      اجلزء الثاين  جمموعة كلمات وِحكَم وِعبر 

 ...السماء
************* 

 شذرات من ذهب
مصيبة الذي يكره أنه يؤذي و. قلب اإلنسان ال ينقطع عن احلب، فإذا مل جيد أحدا حيبه فإنه يكره

 .نفسه أكثر مما يؤذي غريه
 .احلرية ليست فوضى على النظام، بل إنها التقيد بالنظام

 .العمل صعب والتفكري صعب، وأصعب من هذا وذاك التوفيق بينهما
 .عظائم األعمال ال تتم بالقوة، بل بالصرب

 .بالعدلكثري من القضاة حيكمون بالظلم ليشتهروا بني الناس 
 .كن بشوشا ضاحكًا، فليس أبغض من رجل يغدو وكأنه حيمل عبء على عاتقه

 .خِذ احلياة على ما هي عليه، فال حتسد الغري، وال تشغل بالك مبا ال يعنيك
 .إن شئت أن تفهم سريرة امرئ فال تنظر إىل ما بلغه، بل إىل ما يبتغيه

أسوأ حالة يصل إليه املرء موته وهو حي. 
عظ بنفسكأن تتعظ بغريك خري لك من أن تت. 

 .اإلنسان ما أقربه إىل اهللا بعقله وحكمته وحمبته، وإىل احليوان جبهله وجهالته وانقياده إىل شهوته
 .ال خوف على البناء إذا سقط قسم منه، بل إذا سقط حجر من أساسه

 .قد ال تشرق الشمس غدا: الفالّح ينتظره، والفيلسوف يقول: نور الشمس يغيب ولكنه دائما يعود
، آذار، املكتبة ٦٣٣املسرة، جملّة شهرية يديرها اآلباء البولسيون، السنة الرابعة والستون، العدد 

 .٢٢٧، صفحة ١٩٧٨لبنان، -البولسية، جونية
************* 
 وصية والد

 عزيزي ألك،
إنك ستتحمل بعدي . إني لواثق من أنك ستعمل يف احلياة دي نصائحي: إليك كلميت يف اختصار

 .أعباء ومسؤوليات جساما ألنك األكرب سنا واألوفر أهلية يف األسرة
وأستطيع أن (دتك وأِطعها، فإني قد ضحيت كثريا يف سبيلكم إحترم وال. كن أبا ألخيك وأختك

أحبب . إنك مدعوٌّ ألن تكون رجالً، فكن ذاك الرجل الذي يستقطب االحترام). يف سبيل اجلميع: أقول
إكسب القليل واقتصد يف . إصنع اخلري. ساعد الفقري وإذا ما غدوت طبيبا فساعد احملتاجني. قريبك
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إذا (أستميحك عذرا على القليل الذي أورثتك . ا وال سيما مع الذين هم أهل لكرمككن كرمي. اإلنفاق
ولكن تأكّدوا مجيعكم من أني لن أورثكم اخلجل إذا ما أُيت على كرى ). كان هذا القليل يساوي شيئًا

 .يف اتمعات واألندية، فقد كنت دوما شريفًا
ا رائدكم الشرف أغادر هذه الفانية مرتاح الضمري، وأمتنى أن تعيشوا على غراري، وليكن دوم

 !وعسى أن تبذّوين يف حسن التصرف. والنـزاهة
متسك بوطنك لبنان فإنه أمجل . صلِّ فيستجب لك. عزيزي أِلك، ال تنس قطّ واجباتك جتاه ربك

 .بلد يف العامل
كن . إتكل على نفسك. ة عليهإذا ما أقدمت على الزواج، فال تفكّر يف مال قد تكون زوجك حائز

قم بأعمالك ورائدك الضمري احلي والنـزاهة اخلالصة من كلّ .ال تكن أنانيا. زوجا مثاليا وأبا صاحلًا
ال تتشاجروا على . عليكم أن تتعاضدوا". داين"و" لوال"جيب أن تثابر على العالقات األخوية مع . شائبة

 .عيش اإلخوةويف اختصار، عيشوا كما ي. اإلطالق
 .كن رجالً يف مجيع ما تقوم به من مهمات

 ).هاتان الكلمتان مكتوبتان بالعربية" (وترحم علي"أذكرين يف صلواتك . مل يبق لدي شيء أقوله لك
 والدك الذي يعبدك

************* 
ةالعناية اإلهلي 
 واحد ن كان فيها عدا رجلفغرق كلّ م. هبت عاصفة هوجاء على سفينة بعيدا عن السواحل

ا وأسلم نفسه . ى وصل إىل جزيرة صغرية مهجورةاستطاع أن جياهد ويكافح حتا صغريبىن الرجل كوخ
 األمواج دفعت إىل ما وأنّسي كان يعيش من بعض األعشاب اليت كان يلتقطها هنا وهناك، ال. لعناية اهللا

ا ممي الساعات فوق الصخور العالية كان يقض. ا كان يف السفنية الغارقة من طعام وشراباجلزيرة بعض
 .يف اجلزيرة يلوح بيده لعلّه يرى سفينة من بعيد تأيت لنجدته

ا تعب من النظر ويف يوم من أيام الصيف احلارة، صعد إىل الصخرة كعادته ينظر إىل األفق البعيد، وملّ
ه وأخذ يفكّر يف قَدره، لكنط املسكني نقَ. ي فيه على شيالتفت وإذ بالنريان تلتهم كوخه الصغري وال تبق

: ويف املساء، وصلت إىل اجلزيرة سفينة كانت مسافرة وقال القبطان لصاحبنا. يف النهاية جدد إميانه باهللا
 .لقد رأينا النار اليت أضرمتها لتدلّنا على وجودك، وأتينا لنجدتك
************* 
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 " أبو احلناء"عصفوٌر امسه 
 )طائر صغري أمحر الصدر(

 هذا العصفور كان دوما حزينا منبوذًا من باقي تقول األسطورة إنّ. أسطورةوراء هذا االسم 
هلذا السبب مأل اليأس قلب . العصافري ال لشيء إالّ ألنَّ لونه كاحل كَلَوِن الرماد، والرماد يذكّر باملوت

 .العصفور الصغري، وبىن لنفسه عشا بعيدا عن عامل البشر والطري
ا يطلّ على مدينة القدس الذي بناه قكان العشويف يوم من األيام رأى رهطًا من البشر . ريب

 وصل املوكب إىل جبل مثّ.  يقوم ويتابع سريه، يسري ويقع مثّيتراكضون ويتبعهم رجلٌ حيمل صليبا ثقيالً
حزن . صغري، وهناك رأى العصفور اجلنود يسمرون الرجل على الصليب ويرفعونه بني السماء واألرض

وصل بقرب املصلوب، ورفرف حول رأسه، فرأى . ر هلذا املنظر، فطار ليقترب من املشهدالعصفو
. أشفق العصفور على الرجل وأراد أن خيفّف من آالم املصلوب. إكليالً من الشوك احلاد مغروزا فيه

وإذ بالدم خيرج من رأس املصلوب ويغمر صدر . فاقترب مبنقاره من إكليل الشوك، واقتلع شوكة
 .  أمحر هو لون احلبرجواينّأصفور ويلونه بلون الع

 .مكافأة له على حنانه" أبو احلن"أو " أبو احلناء"ومنذ ذلك اليوم أصبح اسم العصفور 
 


