
 مجعها مكاريوس جبور   جمموعة كلمات وِحكَم وِعبر 
 

 

 ١

 
 
 
 

  وعِبرجمموعة كلمات وحِكَم
 
 
 
 
 
 مجعها

 مكاريوس جبور



 مجعها مكاريوس جبور   جمموعة كلمات وِحكَم وِعبر 
 

 

 ٢

 الوالدة اجلديدة
 

  جديد ال يقدر أن يرى ملكوت اإن من ال يولد من
 

 .١٠١-١٠٠صفحة  هكذا تكلّم يسوع، ألبانيسه الدكتور جوان،

 
الوالدة من جديد هي إحدى ضرورات احلياة، فما أكثر ما ميوت فيك 

احلياة واملوت يتنازعان السيطرة . ر ما يولد من جديدكلّ يوم، وما أكث
جيب على احلياة أن تولد من جديد دائما . عليك، فاملوت يهدم واحلياة تبين

لتعوض عما يهدمه املوت، فإن زاد عمل الترميم والبناء من جديد على 
عمل اهلدم، بقيت حيا على قدميك، وإن كان العكس ما جيري، فقد 

شرط احلياة الوالدة من جديد أو التجدد، وكلّما كان . لةضعت بال حما
التجدد أعمق والنمو أوسع كانت احليوية أشد وأقوى، فاملعدن ال يولد من 
جديد وال يتجدد، إنما حيصل حتول يف بعض عناصره اخلارجية، ومبا أنه ال 

س املعدن، حياة فيه فإنه يدعى مادة جامدة، أما النبات فيعيش، على عك
وهو يتجدد باستمرار بقوة ذاتية خاصة، وهذه القوة اخلاصة فعالة جدا، 
حتى إنها جتعل النبات قادرا على جماة وقهر وحتويل أقسى املعادن 

 إنّ اإلنسان وحده هو الذي ...وأعندها، إالّ أنّ هذا التجدد عضوي فقط
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وح منو طبيعي، نفساين، روحي، يستطيع أن يتجدد كلّيا، وفيه يظهر بوض
 من الواجب مقاومة اإلسراع إىل الشيخوخة يف كلّ ...وفوق الطبيعي

 ومن الواجب أن نتجدد كلّ يوم، ألنّ ...حلظة  إذا أردنا أن نبقى شبابا
 ...يف داخلنا أشياء تدعونا إىل حياة أفضل
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 بذل الذات
 

 .٧٨-٧٧، صفحة بذل الذاتريفرز األب جوزيف،  

 
وعلّة وجودها . وسع إرادتنا أن تحب حمبة حارة جدا، فإنها قوة احملبةب 

ة، هذا هو وجوده. الوحيدة هي أن حتبه حمبلكن ال . لقد قيل عن اهللا إن
ميكن لإلرادة أن تكون حمبة يف جوهرها، فهي ليست إالّ القدرة على احملبة، 

 .ستدعي احملبةبيد أنّ كلّ ما أعطاها اهللا من إمكانيات ي
إنّ القلب البشري هاوية ال قرار هلا وحوض ال حواف له يتطلّب دائما  

وكلّما امتأل شعر أنه فارغ؛ وكلّما أراد أن يروي . مقدارا أعظم من احملبة
 .عطشه، ازداد عطشا إىل احملبة

. اإننا ندرك بصعوبة هذه القوة املُِحبة اخلارقة اليت حبا اهللا ا قلبن 
وشدة هذا احلب . إننا حنب يف حياتنا العادية، ولكنا ال نكاد نعرف ذلك

تظهر يف ساعات الفراق فقط، عندما يكون القلب على أهبة فقدان الشيء 
وقد يذهب هذا احلب حتى اليأس، وقد يسبب املوت، . الذي كان حيضنه

 .فإّن احملبة قوية كاملوت
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 احملبة أقوى من املوت
 

 .٨٥-٨٣ فحة ص، زوادة للطريقصليبا املطران جورج،  

 
 ...حبار وحميطات ال ختمدها ألنها تسعها برمتها فال تؤثر فيها 
جحافل وجيوش مدججة بأقوى األسلحة ال تقهر احملبة ألنها أشد بأسا  

 ...من مجيعها
قواها على قوات العامل برمته ال تقوى على احملبة ألنها أمتنها مجيعا وأ 

 ...اإلطالق
احملبة ابنة السماء فبنت األرض أضعف منها كثريا هلذا تبقى يف منأى عن  

 ...تأثريها
احملبة أمسى فضيلة اكتسبها اإلنسان فلن تغادره أبدا ولئن أبعدها عنه إالّ  

 ...أنها تبقى عالقة به ولو من غري قصد منه
الضطراب من أمام املتمسكني احملبة سالح ماض ليبعد أشباح القلق وا 

 ...ا وحيملوا سالحا
احملبة درع واقية تقي املرء شر هجمات الطغيان فتضمه إىل عمق فؤادها  

 ...لتحميه
 ...ز ال يفىن وإنما الفناء للبغضاء والكراهيةـاحملبة كن 
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 ...احملبة روضة مليئة بأمجل الورود والرياحني والعطور السامية 
 كلّ أنواع األشجار املثمرة وغري املثمرة احملب ة مخيلة باسقة يف جنينة تضم

 ...واليت هي شهية للحواس كافّة
 ...احملبة أهزوجة يترنم ا أبناء اهللا ليتميزوا عن أبناء إبليس 
 ...احملبة دين الفضالء وشعار الكاملني يف هذا العامل 
 ة قبس من نور األلوهة وشعاع علوييضيء للعابرين وأبناء العامل احملب 

 ...سبل احلياة
احملبة جرس يرنّ يف آذان الناس ليبعدوا الشر عن نفوسهم ويتمسكوا  
 ...باخلري

 ...احملبة موسيقى عذبة يف آذان املخلصني وبين اليمني 
 ...احملبة سلوى احلزاىن وترياق الكئيـيب القلوب واملتألّمني 
 ...ى احملافظني على سنة اهللا واملتمسكني بشرائعهاحملبة أنشودة الظفر لد 
 ...احملبة جامعة القلوب ومقربة اآلراء واألفكار البعيدة النائية 
 ...احملبة حمور الوجود يف انعدامها ال وجود وال دميومة هلذا الكون 
 ...احملبة هي النبوات والرساالت وعنواا مجيعا 
 ...ال يصله إالّ من أنعمت عليه السماءاحملبة حمجة ومقصد وعرش  
 ...احملبة مفتاح السعادة وسلّم مصعد إىل اد 
 ...احملبة أس احلياة وركيزة الوجود وأمنية كلّ خملص 
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 ...احملبة نور للعامل وضياء لألمم 
 ... وقمة املثل يف العاملني...احملبة رأس فضائل السماء 
 ولوال احملبة ملا كان عامل وال ...ستمرار وجودهاحملبة مركز بقاء العامل وا 

 ... وال كان يف الكون كلّ ما فيه...كانت حياة
 ...احملبة عنوان النجاح وطريق الفالح وخالصة الغايات 
 ..."اهللا حمبة"احملبة هي اهللا ألنّ : وباإلمجال 
 إىل ألنّ اهللا حي". إنّ احملبة أقوى من املوت: "ومن هنا متّت الكلمة 

 ...وال سلطان للموت على احملبة أبدا. األبد، وال ميوت
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 أحبب بالدك وأسهم يف إ�عاشها
 

 .٧٠-٦٨، صفحة صوت الراعيإدليب املطران ناوفيطوس،  

 
إنّ هللا األرض كلّها، . ال تغادر بالدك إالّ مكرها ويف احلاجة القصوى 

ولكن . لّها وطنا لهواملسيحي يعترب األرض ك. كما يقول الكتاب املقدس
 .هناك وطنا خاصا لكلّ إنسان ولكلّ مسيحي

إنّ الوطن . أحبب وطنك، مهما اختلفت يف إدارته العهود واألنظمة 
أما العهود واألنظمة فعوارض يف حياة األمم، منها ما يكون . قيمة دائمة

لعامل مل وليس بلد يف ا. جيدا، ومنها ما يكون سيئًا، ومنها ما يكون تافها
. يعرف عهودا خيرة تليها عهود مظلمة، وعهودا مظلمة تليها عهود خيرة

هذا واجب : وِذد عن حياضه يف امللمات. أخلص لوطنك تفهم معضالته
لينبض قلبك فرحا بكلّ ما يتحقّق يف بالدك من مشاريع . كلّ مواطن

تهم، أية، فهي يف آخر املطاف خلدمة إخوة لك ورفاهيا كان عمراني
أود أن ينبض قلبك فرحا، ليس لكلّ مشروع يقام ملصلحة أبناء . معتقدهم

دينك أو أبناء طائفتك فحسب، بل لكلّ جناح حيقّقه وطنك، لكلّ مشروع 
عمراين يف بالدك، حتى ما كان منه ال ميت بصلة قريبة أو بعيدة إىل أبناء 

 .ملّتك
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لطّائفي، لكي ترى اخلري حيث أود أن خترج من نطاق تفكريك الديين وا 
فهناك إخوة لك هم حباجة إىل مشاريع عمرانية، وليس من . يوجد

بل إنّ . الضروري أن تنصب كلّ املشاريع على خدمتك وخدمة أبناء دينك
احملبة املسيحية، فضالً عن الروح الوطنية الصادقة، تتطلّب منك أن تفضل 

 . وفرة وكان غريك يف حاجةغريك على نفسك، ال سيما إذا كنت يف
ليس الوطن مزرعة نستثمرها . ليس الوطن ثوبا نرتديه مثّ خنلعه مىت شئنا 

. لسنا حنب الوطن ألنه خيدمنا أو ألنه ينفعنا. مثّ نغادرها يوم تنفد مواردها
قد ال تكون بالدنا أمجل بالد يف العامل، وقد . إننا حنب الوطن ألنه وطن

وإني أمتنى وال شك أن يكون . لّفة يف بعض النواحيتكون بالدنا متخ
تفكرينا الوطين متواضعا، فنعلم حدود إمكاناتنا، وما هي مواطن ضعفنا، 

فإذا اعتقدنا دائما أننا خري الناس وأننا ال نزال يف . وما هي نواحي تأخرنا
 هو أن طليعة البشرية، لن حنرز أي تقدم، ألنّ الشرط األول يف التقدم

قد ال تكون بالدي أمجل : أعود فأقول. يعرف اإلنسان نفسه على حقيقتها
 قد ال تكون أمي أمجل امرأة يف العامل، ولكنها ...بالد، ولكنها بالدي

وكذلك قد تكون بالدي يف حمنة، ومع ذلك، فال أزال . أمي، وأنا أحبها
 ...نةال بل أحبها أكثر من ذي قبل، ألنها يف حم. أحبها
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 احملبة احلقيقية للقريب
 

 .١٤٩-١٤٨، صفحة نسكياتالسرياين اسحق،  

 
لقد . إنّ من بلغ حمبة اهللا ال يشتهي البقاء هنا ألنّ احملبة تبطل اخلوف 

وها إني أفقد . أصبحت جاهالً يا أعزائي وال أستطيع حفظ السر مكتوما
قيقية ال ميكنها أن تكتم السر صوايب من أجل إفادة اإلخوة، ألنّ احملبة احل

مرارا كثرية كانت أصابعي تتوقّف عن الكتابة وتبقى على . عن األحبة
الورق وأمسي غري قادر على حتمل اللّذة املنسكبة يف قليب، واليت دئ 

لكن طوىب ملن يهذّ باهللا على الدوام، وميتنع عن كلّ ما . حواسي وتسكنها
لتأمل مبعرفة اهللا، فإن كان صبورا طويل األناة هو دنيوي، ويكرس ذاته ل
إنّ الفرح اإلهلي أعظم كثريا من هذه احلياة، . سريى الثمر يف وقت قصري

 ومن وجده ال يزدري األهواء وحسب، بل يفقد االهتمام حبياته وبأي
فاحملبة أشهى من احلياة، واألحلى منها . إنّ هذا الفرح حقيقي. شيء آخر
ال حزن . وهي ألذّ من الشهد. اإلهلي الذي تنشأ منه احملبة اإلهليةهو الفهم 

 .يف احملبة وإن اضطرت إىل قبول ميتات كثرية من أجل حمبيها
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 الفرصة األخرية
 رواية جندي أملا�ي كاثوليكي

 
 .١٤١-١٣٩صفحة ، دعوة ولقاءمليك الدكتور رودولف،  

 
نا اخلناق، فمن جهة امليدان حاصرنا الروس وضيقوا علي: قال اجلندي 

ولكن هنا، يف وسط . على مييننا، ما زالت تصل إىل آذاننا طلقات املدافع
ع، هدوء تامة املراقبني الضخمة، قمم . منطقة التجموعندما ختترق أشع

األشجار، نتمكّن من التعرف على األرض اليت جيلس عليها رجال 
 جالسون على قماش خيامهم، إنهم. حمطّمون، الواحد إىل جانب اآلخر

وعند . ١١ والقتلى ٢٨وما زال عدد اجلرحى، منذ الساعة التاسعة مساًء، 
وحنن ما زلنا ننتظر وصول . ١٩منتصف الليل يرتفع عدد القتلى إىل 

األجهزة اليت ستنقلنا، ولكن مل حيضر أحد، ما عدا أحد الضباط جييء 
ن نتحمل اآلالم وأن نتشجع فيخاطبنا بكلمات قليلة، حيثّنا فيها على أ

 . ولكن أحدا مل يكن يصغي إليه…اخل
ويبدأ على . وفجأة، عند الساعة الرابعة صباحا، يطلّ كاهن الفرقة 

الفور، يفك ربطةً كان حيملها، مثّ يفرش قميصا قدميا على صندوق ملطّخ 
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باألوحال، ويضع غطاًء من الصفيح، سيستخدمه كصينية الكأس وكوبا 
وقد عثر يف القرية على جرعة . زجاجيا من أكواب املائدة، ليكون كأسا

من النبيذ وقطعة من اخلبز اجلاف. 
فقد . وكم كان خمتلفًا عن القداديس املألوفة. وهكذا، بدأ القداس 

رسالة : أخرج كتيبا مهلهل الصفحات من جيب سترته العسكرية وقرأ
ا إخويت، إنين مصلوب مع املسيح، ومل ي: القديس بولس إىل أهل كورينيت

وطاملا أنا يف هذا . أعد أنا الذي حييا، إنه يسوع املسيح الذي حييا يفّ
 .اجلسد، سأحيا باإلميان وبابن اهللا، الذي أحبين وضحى بذاته من أجلي

يف بيت أيب توجد : اإلجنيل املقدس حسب إشارة يوحنا: مثّ قرأ أيضا 
ب لكي أعد لكم مكانا، مثّ أعود الصطحابكم معي، وسأذه. أماكن كثرية

 .حتى تكونوا، أنتم أيضا، حيث سأكون
إنّ لتلك الكلمات وقعا خمتلفًا عن وقع العبارات الفارغة اليت ينطق ا  

فلم يلِق الكاهن علينا موعظة مبعىن . أحد رجال الدعاية يف حزب ما
: ففي تقدمة النافور قال. ختصارالكلمة، ولكنه صور لنا مراحل القداس با

ولكنا نريد . يا أصدقائي، ربما لن يبقى أحد منا على قيد احلياة، هذه الليلة
 .أن نقدم ساعاتنا األخرية لوطننا ومن أجل السالم يف العامل

حنن حماصرون يف قبضة : وعند وصوله إىل مرحلة التقديس، قال 
حماطون مبستنقعات وأوحال، كماشة، بإحدى مناطق بولونيا الوسطى، و
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لسنا أناسا عاطفيني، ومع ذلك، . مبوت وخراب، وفجأة يقف اهللا بيننا
مل يبق، هناك اآلن، ما يزداد سوًءا، : نشعر مجيعا الشعور نفسه، أال وهو

فاهللا سبحانه، مل يتخلَّ عنا مثل اآلخرين، بل ظلّ بيننا كأمسى . بالنسبة إلينا
 جزًءا ولنتناول  معا جسد ١٩حظة، لنكسر اخلبز إىل األماين، ويف هذه الل

الرب. 
وكان هناك، رجالن أصبحا عاجزين عن فتح فميهما، فكان نصيبهما،  

 .نقطة أو نقطتني من دمه تعاىل
ويف اليوم التايل، مل يبق منا، على قيد احلياة سوى أربعة، وتتمكّن  

وأما السبعة عشر . إحدى الوحدات من إنقاذنا ويتم انسحاا بسالم
اآلخرون، فما زالوا راقدين يف تلك البقعة التائهة من سها غاليتا 

)Galizia (الفسيح . 
 .١٩٤٣هذا ما حدث يف سنة  
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 قصة الفنان وأمجل لوحة
  
 .٤١-٤٠، صفحة العائلة واحلياةغطّاس األب إغناطيوس املخلّصي،  

 
سم أمجل صورة تؤدي أمسى قضى أحد الفنانني زمنا طويالً يفكّر لري 

وما كان ليهتدي إليها، فذهب يطوف يف البالد، . احلقائق يف هذا الكون
 ما أحسن شيء يف الدنيا؟: حتى وجد فتاة فسأهلا

وكأنه . احملبة اليت جتمع القلوب وتوفّقها وتنبت هلا أجنحة الغرية: فقالت 
أنظره مرتسما يف كلّ . هو اإلميان: مل يقتنع، فنظر كاهنا فسأله، فأجاب

فنظر جنديا وللحال . ومضى يفتش أيضا. كنيسة، فهو قوامها وهو مجاهلا
فتحير من . أمجل شيء هو السالم، تنشده الشعوب كلّها: أجابه اجلندي

األجوبة ورجع يفكّر يف احملبة واإلميان والسالم، وما وصل البيت حتى 
اا أنّ احملبة أساس البيت، وتلملم أبناؤه استقبلته امرأته فرأى يف غريا والتف

فرأى يف بسمام اإلميان الصايف، وبوجد احملبة واإلميان تأكّد من وجود 
 .السالم بني أعضاء عائلته
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 ١٥

 الرجل والعصفور
  
 .١٤٩، صفحة ١٩٣٧، السنة الثانية عشرة، العدد الثّالث، متّوز، حلب، الشهباء 

 
إذا أكلتين ال أُغين شيئًا يف : قال له العصفوراصطاد رجل عصفورا صغريا ف 

شبعك؛ ولكنك تطلقين فأعلّمك ثالث كلمات من احلكمة، األوىل وأنا يف يدك 
الً، ال : فقال. هات: فقال. والثّانية وأنا على هذه الشجرة والثّالثة وأنا يف اجلوأو

ال تصدق كلّما ثانيا، : فلما صار على الشجرة قال. فأطلقه. تندم على ما فات
إنّ يا مسكني لو ذحبتين لوجدت : مثّ سكت العصفور قليالً وقال للرجل. تسمع

مثّ قال للعصفور . آخ، آخ: فصاح الرجل. يف جويف جوهرة تغنيك إىل األبد
وما الفائدة منها وأنت نسيت احلكمتني األوليتني؟ : فقال. هات احلكمة الثّالثة

وقلت لك ال تصدق كلّما .  فات، وقد ندمتفقد قلت لك ال تندم على ما
وأنا لو وزنوين بريشي وعظامي ال . تسمع، وقد صدقت أنّ يف جويف جوهرة

 .وطار وتركه. أزن ربع وزن اجلوهرة
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 ١٦

 هوية املسيحي
 )حول القرن الرابع(من الرسالة إىل ديوجنيتس 

 
 .٦٥١، صفحة األنثولوجيون

 
ال يقطنون .  املسيحيني عن سائر الناسال وطن، وال لغة، وال لباس، مييز 

أما . مدنا خاصة م، وال يتفردون بلهجة خترج عن املألوف من اللهجات
يأبون أن . تعليمهم فأبعد ما يكون عن ختيالت وأحالم عقول مترجرجة

تراهم منتشرين يف املدن اليونانية . يكونوا، كأمم كثرية دعاة تعليم بشري
يجارون عادات البالد يف املأكل واملَلبس . ب كلّ منهموغريها وفقًا لنصي

 .وميتثلون، يف آن معا، ملَ يف سلطانتهم الروحية من شرائع سامية. ومنط احلياة
يتممون واجبام . يقيم كلّ منهم يف وطنه، إمنا كغريب مضاف 

كلّ أرض غريبة هي وطن هلم، . كمواطنني، ويتحملون كلّ األعباء كغرباء
 . وطن هو أرض غريبةوكلّ
يصرفون العمر على . إنهم يف اجلسد، ولكنهم ال حييون حبسب اجلسد 

ميتثلون للشرائع القائمة، إالّ أنّ منط . األرض، إالّ أنهم من مواطين السماء
يتوددون إىل اجلميع، واجلميع يضطّهدون . حيام يسمو كماالً على الشرائع
إنهم فقراء، وبفقرهم . ومبوم يرحبون احلياةويتنكّرون هلم وحيكمون عليهم، 

حيتقرهم . يفتقرون إىل كلّ شيء، وكلّ شيء فائض لديهم. يغنون الكثريين
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 ١٧

ينمون عليهم فيتربرون، يشتموم . الناس، وباحتقار الناس إياهم يتمجدون
، ال يعملون إالّ الصالح، ويعاقبون كالسفالء. فيباِركون، يهينوم فيكرمون

 .ويف عقام يتهلّلون، كأنهم يولدون للحياة
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 ١٨

  األم عند السرير
 للشاعر الروسي �ادسون

 
، ١٩٢٥ أيلول، ١٥ آب و ١٥، اجلزآن اخلامس والسادس، السنة الثّالثة، مينرفا

 .ترمجة الشماس إبيفانيوس زائد .٣٠٢صفحة 

 
يا : فئ، قائلةكثريا ما توشوشيين يا بنييت، متململة يف فراشك الناعم الدا

رب مىت أكرب؟ آه لو أمكن أن أمنو سريعا، فالدروس مضجرة ال أتعلّمها، 
وكلّ أمنييت أن أكون دائما ضيفة . واألدوار املوسيقية املتعبة ال أعزفها

 .األصحاب متجهة إىل البساتني للنـزهة
 .أما أنا فبابتسامة حمزنة أميل إىل الشغل صامتة إصغاًء حلديثك

 .يا سروري يف ظلّ األهل طاملا أنِت جاهلة مهوم احلياةنامي 
. نامي يا عصفوريت فإنّ الزمان القاسي عاجالً يطري، ال ينظر وال يرحم

 .احلياة هي غالبا محل ثقيل
 .احلداثة الالمعة هي تسطع كيوم العيد

آه، كم أسر لو كنت أبادلك العمر حتى أناغي مثلك مسرورة 
 . العبة، رانية إىل هذا الوجود بال أقلّ اهتماموأضحك دون فكر صاخبة



 مجعها مكاريوس جبور   جمموعة كلمات وِحكَم وِعبر 
 

 

 ١٩

 كلمات
 

 .١٨صفحة صدى املعهد، 

 
األطفال أناس صغار السن، ال يسمح هلم بارتكاب ما فعله آباؤهم حني  

 ).جوزيفوس هنري. (كانوا يف مثل سنهم
 .الكحول، سائل نافع جدا حلفظ كلّ األشياء تقريبا، ما عدا األسرار 
ن الكالم يف غري موضعه، جيب أن نتجنب الصمت يف غري كما منسك ع 

 ).ديك ترنر. (موقعه
أخشى ما أخشاه أن اشعر باخلوف، البدين أو العقلي أو اخللقي،  

 ).جورج كرين. (فأتصرف بوحي من اخلوف بدالً من االقتناع
 د: ثالثة قليلها نافع وكثريها ضاراليانور . (اخلمرية، وامللح، والترد

 ).تروزفل
كنت كلّما نصحين األساتذة بأن أكره األفعال السيئة ال فاعلها، أعجب  

كيف ميكنك أن متقت سيئات الرجل دونه هو؟ : لتلك التفرقة السخيفة
ولكن تبين يل بعد ذلك بسنوات أنّ مثّة رجالً طبقت عليه هذه النصيحة 

 ).تاملود. (طيلة حيايت، هو أنا
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 ٢٠

 تدبري الروح
 
 .بان آلباء الكنيسة القبطيةبستان الره 
 
حدث أنّ إنسانا مسعته غري جيدة، شتم أخا عفيفًا، فقال : قالت األم ثاوذوره 
كنت قادرا أن أجيبك مبا يوافق كالمك هذا، ولكن ناموس إهلي يغلق : له

 ).٢٥٢صفحة . (فمي
كيم، من احتمل عدوه عند شتِمه إياه، فهو قوي وح: قال أنبا تيموثاوس 

أما من ال حيتمل الشتيمة فلن حيتمل الكرامة كذلك، ألنّ الشتيمة أقلّ ضرر 
 ).٢٥٢صفحة .(من الكرامة

. الوحدة هي مرآة تبين لإلنسان عيوبه: قال القديس مكاريوس الكبري 
 ).٣٦٦صفحة (

من تكثر أقواله، يكثر لنفسه اخلصومات والبغضاء، : قال القديس أفرام 
 ).٣٧٤صفحة . (ه يحبومن حيفظ فم

إنّ كثريين من الناس يتكلّمون باألشياء الفاضلة، : قال األنبا بيمني 
 ).٣٨٩صفحة . (ولكنهم يفعلون األفعال الدنيئة

. بغري طني ال يبىن الربج، وبغري معرفة ال تقوم فضيلة: قال القديس أفرام 
 ).٤٠٩صفحة (
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 ٢١

 الثروة الباقية
 

 . ٧٥، صفحة ١٩٧٩ أيار، –، نيسان ٩٣، رقم العدد ١٤لسنة ، نقابية البنان العامل

 
ما هي الثروة؟ وما هو الثراء؟ يقول فولتري كاتب فرنسا وشاعرها  

 ولكن هناك …الثروة كلمة يطلقها الناس على املال الذي جيمعونه: الكبري
ثروة أخرى ال يسمع ا صاحبها، ألنّ أحدا ال يتحدث عنها إالّ بعد 

 … إنها الذكرى اليت يتركها الرجل يف قلوب الناس…الدنيارحيله عن 
 وهي ذكرى ال …وهي أكرب وأبقى من كلّ ثروة يف الدنيا مهما بلغت

 فالثروة فيما نعطيه ال فيما نأخذه من الدنيا …تتحقّق إالّ يف العطاء
ولو عرف اإلنسان أنه يف الرحيل ال يذهب هو وثروته يف طريق . ومتاعها

رت صورة احلياة كلّها على األرضواحد، لتغي. 
 
 ففي األمواج واألعاصري …البحر اهلادئ ال يصنع أبدا حبارا ناجحا 

 ).إليوت. (تظهر قدرات الرجال
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 ٢٢

وحنن وحدنا . املتاعب سكاكني، إما أن نقطع ا، أو نتركها تقطعنا 
دها الذين نستطيع أن نستخدمها لصاحلنا، إذا تعلّمنا كيف منسك ا من ي

 ).مدام دي ستيل. (ال من نصلها
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 ٢٣

 أقوال يف احملبة احلقيقية واحملبة املزيفة
 
 .مئوية روحيةكاليستوس وأغناطيوس الكسانتوبوليان،  
 
سبب احملبة يعرفه املالئكة، ويكشفونه يف قوة : يقول القديس يوحنا السلّمي 

بة، فهو مثل أعمى يحصي رمل من أراد أن يعرِّف عن احمل. اهللا حمبة: اإلشعاع
. فاحملبة، من حيث صفتها، هي التشبه باهللا، مبقدار ما يسوغ ذلك للبشر. اهلاوية

ومن حيث طبيعتها، هي نبع إميان، وهوة . ومن حيث قوا، هي نشوة النفس
احملبة هي، بالتحديد، رفض كلّ فكر متناقض، إذا كانت ال . صرب، وحبر تواضع

وكما أنّ . احملبة والالهوى والتبني ال تتميز باالسم. ما يناهلا من السوءتبايل حقا 
النور والنار واللهب ال تؤلّف سوى طاقة واحدة، كذلك، يف نظري، أمر هذه 

 .)١٨٨صفحة (. الفضائل
 

احملبة املقيدة باألشياء تشبه سراجا صغريا : يقول القديس اسحق السرياين 
أو هي مثل سيل جيري بعد املطر، . هو مصدر نورهمضاًء بالزيت، وهذا 

وأما احملبة اليت سببها اهللا فهي . عندما تنقطع املادة اليت كونتهويتوقّف عن جريه 
مثل ينبوع متفجر، ال يتوقّف عن التدفّق أبدا، ألنّ اهللا هو وحده ينبوع احملبة، 

 .)١٨٩صفحة (. ومادته ال تنضب



 مجعها مكاريوس جبور   جمموعة كلمات وِحكَم وِعبر 
 

 

 ٢٤

 …و احليوان هذا ه…أيها اإل�سان
 هل تصدق بأن احليوان أحن من اإل�سان؟

 
 .٤١٢، صفحة ١٩٥٤، الصالح

 
كلب جدي سنني عديدة ) فريا براس(ظلّ : روت سيدة هذه القصة الطريفة 

حيمل إليه من خمبز القرية كلّ مساء، سلّة مملوءة باخلبز فلم ينقص منها يوما 
. ب جييء بالسلّة ناقصة رغيفًامثّ حدث فجأة أن جعل الكل. رغيفًا واحدا

واستمر احلال على هذا املنوال أسبوعا فاستقر رأي جدي على أن يتعقّب 
فرآه يغادر املخبز بالرغفان كاملة مثّ ينطلق مهروالً . الكلب ليستقصي األمر

صوب ظاهر املدينة حتى إذا صار إىل مصطبة مرتفعة هناك، اعتالها ووضع 
ة، مثّ التقط منها رغيفًا وتوارى، وراء حائط جماور، فما هي السلّة يف عناية بالغ

 .إالّ بضع دقائق حتى انقلب عائدا إىل السلّة فحملها ومضى مسرعا إىل البيت
فلما غاب الكلب عن نظر جدي، استدار وراء احلائط فإذا هو جيد كلبة  

جز، وإىل جوارها ملوثة باألوحال رافعة ساقًا مهيضة، وقد بدا عليها الضر والع
ِجراء ال ييجاوز سن اجلرو منها سبعة أسابيع وقد حطّت على الرغيف الذي 

 .احملسن الكرمي تلتهمه يف م اجلائع) فريا براس(تصدق به عليها 
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 ٢٥

 أقوال وفواصل 
 للفيلسوف الوجودي فريدريك �يتشه

 
 .ما وراء اخلري والشرنيتشه فريدرش، 

 
 إىل رأسه ال حيمل أي أمر على حممل اجلد إالّ من كان معلّما من أمخصه 

 .)١٠٣صفحة (. بالنسبة إىل تالميذه، مبا يف ذلك هو نفسه أيضا
. احلب لواحد بربرية ألنه يأيت على حساب كلّ الباقني، مبا فيه اهللا 

 .)١٠٤صفحة (
 .)١٠٤صفحة (. من له طابع مميز، له أيضا جتربة حياتية مميزة تتكرر أبدا 
: إنّ إنسانا ينعم بالعبقرية ال يطاق، إالّ إذا زاد عليها شيئني على األقلّ 

 .)١٠٥صفحة (. االمتنان وحب النظافة
أسفلها يطفو : إنّ نفسا تعرف بأنها حمبوبة وال تبادل احلب تنضح بثفلها 

 .)١٠٦صفحة (. على السطح
ا اإلنسان الذي نبتكر وخنتلق بدًء: نتصرف يف اليقظة كما يف احللم 

 .)١١٨صفحة (. نعاشره، وننسى ذلك فورا
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 ٢٦

 من تعاليم أبينا يف القديسني يوحنا السلّمي
 

 .السلّم إىل اهللايوحنا السلّمي، 

 
وليمة حمبة تالشي البغض، واهلدايا اخلالصة ترضي النفس، : يف احلقد 

ذة احملبة تدخل ولكن الوليمة اخلالية من االحتراس تولّد الدالة، ومن ناف
 .)٨٥صفحة (. الشراهة

 
 .)٩١صفحة (. الكذب يطفئ احملبة، واليمني الكاذبة إنكار هللا: يف الكذب 
 
النفس الشجاعة حتيي العقل املُحتِضر أما الضجر والفتور : يف الضجر 

 .)٩٤صفحة (. فيبددان كنـزنا كلّه
 
من . ها طوعا برضاهحمب املال يستهزئ باألناجيل وخيالف: يف حب املال 

صفحة (. ومن يزعم أنه حيب اهللا واملال، خيدع نفسه. حيب اهللا يفرق أمواله

١٠٩(. 
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 ٢٧

اجلنب سجية طفل يف نفس عجوز : يف اجلنب الصبياين العدمي الرجولة 
هو ارتداد عن اإلميان جيعلنا خنشى وقوع شرور غري متوقّعة . معجبة بذاا

 .)١١٩صفحة (. أصالً
فس املتكبرة عبدة للجنب، تتوكّل على ذاا باطالً فتهلع لصوت الن 

 .)١١٩صفحة (. اخلالئق وظلّها
 
املعجب بذاته هو مؤمن عابد لألصنام، إذ : يف العجب الكثري األشكال 

 .)١٢١صفحة (. إنه جيلّ اهللا يف الظاهر وهو يريد أن يرضي الناس ال اهللا
عابك يف غيابك أو حضورك مىت مسعت أنّ قريبك أو صديقك قد  

 .)١٢٢صفحة (. فأظهر له حبك وتقديرك
 
. املتكبر رمانة مهترئة يف داخلها تلمع ية يف ظاهرها: يف الكربياء الغبية 

 .)١٢٧صفحة (
صفحة (. ينشأ الغرور من نسيان الزالّت ألنّ ذكرها يؤول إىل االتضاع 

١٢٧(. 
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 ٢٨

 أشواك ورد
 

، صفحة ١٩٢٥، أيار، ١٨ و ١٧أمني الغريب، السنة الثّانية، اجلزء ، صاحبها وحمررها احلارس
٧٨٥-٧٨٤. 

 
 .أكرب اآلذان ال تدلّ داللة قطعية على أحسن السامعني 
 
العشق أسهل كثريا من احلب، ألنّ احلب يتأسس على معرفة، والعشق  

 .يقتضي العمى
 
 .على غلطاتهال تنتظر جناحا كبريا ملن جيد دائما عذرا لنفسه  
 

 قطرات تارخيية
 .٧٩٠املرجع السابق، صفحة  
 
  ١٨٨٠بوشر حفر خليج بناما عام. 
 .١٥٦٠أُدخل التدخني إىل فرنسا عام  
 . قبل املسيح١٠٨٨أُنشئت مدينة لندن عام  
 . قبل املسيح٣٨١أول ما ورد ذكر الفحم يف الكتب املوجودة عام  
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 ملاذا مات املسيح على الصليب؟
 بينا اجلليل يف القديسني أثناسيوس الكبريأل

 
 .١٠٤، صفحة القديس أثناسيوس االسكندريلورور جان ماري، 

 
إذا تساءل املسيحي، بروح الرغبة يف املعرفة، ال بروح النقد، ملاذا اختار 
املسيح أن ميوت على الصليب، بدالً من أي نوع آخر من أنواع املوت؟ 

سيد قد اختار هذا النوع ألنّ املوت على فليعرف هذا املسيحي أنّ ال
 .الصليب كان بالنسبة لنا أفضل أنواع املوت

ولذلك كان عليه أن . إنه قد أتى ليحمل عنا اللعنة اليت تثقّل كواهلنا
 .يتحمل موت امللعونني ليكفّر عن آثامنا
ملعون من ميوت على : فإنه مكتوب. موت امللعونني هو موت الصليب

وهو هدم السور الفاصل بني اهللا . مثّ إنّ موت السيد هو فداؤنا. اخلشبة
 .وهو دعوة الوثنيني إىل اخلالص. وبيننا

وكيف ميكن السيد أن يدعونا إن مل ميت على الصليب؟ فعلى الصليب 
 .وحده ميوت اإلنسان ويداه ممدودتان مفتوحتان
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وت حتى يفتح ولذلك كان من الالئق أن ميوت السيد هذا النوع من امل
وبالذراع األخرى جذب . فبذراع جذب إليه الشعب اليهودي. لنا ذراعيه

 .ووحدهم كلّهم فيه. إليه سائر الشعوب
وقد قال السيد حينما عبر عن أية ميتة سيموا ليخلّص مجيع البشر 

 ).٣٢: ١٢يوحنا " (وأنا مىت رفعت عن األرض، اجتذبت إيلّ اجلميع"
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 ىكلمات هلا معن
 

لبنان، - حزيران، مطبعة مار بولس، حريصا١، السنة األوىل، اجلزء األول، املسرة
١٩١٠. 

 
فإذا جتاوز هؤالء احلد يف . الديانة ليست مبسؤولة عن أعمال البشر

. عن الفيلسوف بلمس( .أعماهلم، ال ميكننا أن نعزو إىل الدين هذا العمل املنكر

 .)٢٣صفحة 
 

.  هناك جتد أيضا بال شك اآلداب الفاسدةحيث جتد الكالم الفاسد،
 .)٢٣صفحة . ١١٤عن سينيكا رسالة (

 
 .)٣٢صفحة (. الكافر ولد عقوق جيتهد بأن يقنع ذاته أن ليس له من أب
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 من فكتور هوغو إىل ابنته
 

، صفحة ١٩٢٤ آب، ١٥- متّوز١٥، السنة الثّانية، اجلزء الرابع واخلامس، مينرفا 
٣٥٣. 

 
عيشي قانعة مبا قسم، .  عيشي مبتعدة عن الناس…ا فعلت أناكم! يا ابنيت 

 …ال سعيدة وال منتصرة على صعوبات احلياة
وكما يطبع النهار هليبه على صفحات السماء، لتنطبع . كوين لطيفة شفيقة 

 ..نفسك يف صفاء عينيك
السعادة خيال، والزمان ظلّ وحياتنا يا ابنيت إنما هي مزيج من ظلّ  

 …وخيال
ولكي ال يكون التعب نصيب اجلميع ينقصهم . لّ إنسان تعب من حياتهك 

 .الشيء" بعض"سوى " الكلّ"كلّ شيء، نعم كلّ شيء وما هذا 
هو الذي يبحث عنه اإلنسان ويسعى وراءه، لتتم له على " البعض"وهذا  

 …هو كلمة، أو شهرة، أو مال، أو نظرة، أو ابتسامة. زعمه أسباب السعادة
امللك العظيم ال يعرف معىن السرور، إذ كان جمردا من احلب فهو إنّ قلب  

 …فالرجل بئر يتجدد فراغها كلّ يوم. كالقفر الشاسع ال توجد فيه نقطة ماء
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أنظري إىل هؤالء املفكّرين الذين نؤهلم، وإىل هؤالء األبطال الذين خنضع  
صرفوا إىل القبور كأنما هم إنهم كاملصابيح أناروا العامل بضيائهم مثّ ان. لبطولتهم

 …من ظالهلم يبحثون
فكأنها تشفق على أيامنا الضائعة سدى . إنّ السماء عاملة مبصائبنا وآالمنا 

 …فتسكب علينا كلّ صباح دموعا تغسل ا دماء الفجر
. فنستخرج مما نراه شريعة واحدة. اإلله ينري سبيلنا يف كلّ خطوة خنطوها

أن ال نبغض شيئًا، : ة تنحصر يا ابنيت يف كلمات ثالثوهذه الشريعة املقدس
 .وأن حنب كلّ شيء، أو أن نشفق على كلّ شيء
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 سفري فر�سا وملك إ�كلرتا
 

 .٢٩٣، صفحة ١٩٣٤، السنة التاسعة، العدد الثّامن، كانون األول، الشهباء 

 
قيل مللك إنكلترا إنّ سفري فرنسا يف لندن يعرف اآلداب االجتماعية 

فتشوق امللك المتحانه، ودعاه يوما . صوهلا فال خيطئ بشكل من أشكاهلابأ
. تفضل: ملرافقته، فلما اقتربا من السيارة لريكبا أشار امللك إىل السفري وقال

فركب السفري قبل امللك دون تأخر، فابتسم امللك وسأله عن سبب ركوبه 
م امللك هي أمر وأمر إنّ كلمة تفضل اليت خترج من ف: قبله، فقال السفري

 .الطاعة خري من األدب: وبعبارة أخرى. امللك جياب
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 معرفة الذات
 

 ، صفحة اجلزء الرابع، ...أربعة آالف مثلخنله األب رفائيل اليسوعي، : بتصرف عن

 
دخل ناقد فني مدمن للخمر متحفًا وهو سكران، لريى بعض الصور 

رية، فظنها صورة، وكتب وانعكس وجهه يف مرآة كب. وينشئ مقالة عنها
يف إحدى زوايا املتحف صورة رجل سكران، األنف أمحر : فورا يف شأا

عالمات البالهة . قاٍن والعينان ال تستقران حتت جفنني يكادان ينطبقان
قد رأيت يوما هذا . املنظر حمزن، لكن الصورة طبيعية. بادية عل الوجه

 .الرجل يف مكان ما ال أتذكّره اآلن
هكذا جهل أكثر الناس عيوب نفوسهم ألنهم ال يصحون من سكرة 

 .شهوام السافلة بواسطة فحص الضمري
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 الشوك
 من األمثال

 
 نقوال عودهنقالً عن السيد 

، واإلنسان مدعو "شوك"كلمات ثالث تشكّل حروفها األوىل كلمة 
 .إىل جتنبها واالبتعاد عنها

 .كفالة" ك. "وكالة" و. "شهادة" ش"
 .جتنب هذه الثالثة ما استطعت فال جيرحك الشوك

 
 ١٩٥٧العامل سنة 

 
 .٦صفحة حلب، ، ١٩٥٧، تشرين الثّاين وكانون األول ٢٦٨-٢٦٧، العدد رسالة العمال

 
 اختراع جهاز يتألّف من مصباح صغري للمكتب يرتكز ١٩٥٧متّ سنة 

إذ إنّ " أنتني "وهو ال حيتاج إىل. على راديو صغري ينقل اإلذاعات احمللّية
وقد وضعت بينه وبني املصباح مادة عازلة . قائمة املصباح تقوم مقامها

ومن مميزات هذا اجلهاز . حتى تكفل عدم تأثّره باحلرارة املنبعثة من املصباح
 .الّ قوة كهربائية ضئيلة جداأنه ال يستهلك إ
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 رسالة إىل قادة الشعوب
 

 .١٠١، صفحة كتاباتقديسة كالرا األسيزية، القديس فرنسيس األسيزي وال
 

إىل مجيع أصحاب السلطة والقناصل والقضاة والوالة يف كلّ  -١
األرض، وإىل كلّ الذين تصل إليهم هذه الرسالة، األخ فرنسيس خادمكم 

 .الصغري واحلقري يف الرب اإلله، يتمنى لكم مجيعا خالصا وسالما
 .  املوت يقتربتأملوا وانظروا أنّ يوم -٢
أسألكم إذن باحترام، بقدر ما أستطيع، أالّ تسلموا الرب للنسيان  -٣

بسبب ما عندكم من اهتمامات ومهوم يف هذا الدهر وأالّ حتيدوا عن 
وصاياه ألنّ مجيع الذين يسلمونه للنسيان وحييدون عن وصاياه هم مالعني 

 .وسيسلمهم هو للنسيان
 .ينـزع منهم كلّ ما كانوا يظنون أنه هلموعندما حيني يوم املوت،  -٤ 

وبقدر ما يكونون أكثر حكمة وقدرة يف هذا العامل، بقدر ذلك 
 .سيتحملون يف جهنم عذابات أكرب

وعليه أنصحكم، حبزم، يا أسيادي، أن تتخلّوا عن كلّ اهتمام وعن  -٥
دنا يسوع املسيح املقدني، كلّ هم وأن تتناولوا بطيبة قلب جسد ودم سيس

 .إحياًء لذكره املقدس
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واجعلوا الشعب املسلَّم إليكم يعطي الرب جمدا رفيعا حبيث أن  -٦
يعلن على الناس أمجعني، يف كلّ مساء، بواسطة مناد، أو بأية إشارة 

 .أخرى، أن يقدموا له التسابيح والشكر
ويف حال مل تفعلوا ذلك، فاعلموا أنه يتوجب عليكم أن تؤدوا  -٧
 .سابا يف يوم الدينونة أمام سيدكم وإهلكم يسوع املسيحح

أما الذين يكونون قد احتفظوا ذه الكتابة وعملوا ا، فليعلموا  -٨
 .أنهم مباركون من الرب اإلله
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 وصايا آبائية
 

اجلزء كتاب عنوان البيان وبستان األذهان، مرتينوس اخلوري كارلوس األفرنسي،  
 .٧٥-٧٤؛ ٣٣صفحة  ،األول

 
 .العقل السليم شأنه أن يشعر جبرح اخلطيئة: قال القديس أمربوسيوس 
 

إنّ جمد اإلنسان متوقّف على الثّبات والدوام يف : قال القديس إيريناوس 
 .خدمة اهللا

 
 .إنّ خدمة السيد املسيح أشرف من احلرية: قال أورجيانوس 
 

 …السيد املسيحال مقام أفضل من خدمة : قال القديس أمربوسيوس 
 

إذا النفس خضعت هللا، استقام حكمها على : قال القديس أوغسطينوس
والعقل إذا أذعن للرب استقام حكمه على الشهوة وعلى سائر . اجلسد
 .الرذائل
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 حكم
 

 الراهب الباسيلي احلليب، وحمفوظ يف األب املرحوم لوقا الشوادفتر خمطوط بيد نقالً عن  
 .ربامكتبة دير املخلّص ص

 
 حمبة القريب 
صاحب ملك طالب، أوالّ وثانيا وثالثًا، السيدة مثن إجيار البيت الذي  

وملّا اشتكى، حكم . هدد بالشكوى إىل القضاء، فلم تباِل. تقتنه، فلم تأبه
. ويوم التنفيذ جاء شرطيان وصاحب الشقّة. على السيدة بإخالء الشقّة
 الباب، فوجدت السيدة مفارقة احلياة كسروا. قرعوا الباب، ما من جواب

أصبح اإلنسان أنانيا ال يفكّر إالّ بذاته، وقد ماتت السيدة . منذ ستة أشهر
 .جوعا

 
 العمل بثبات 
أُرسل هنري فورد صغريا إىل املدرسة، فكان عدمي النباهة، كسل  

. وكان والده غنيا متنفّذًا، وضع له أساتذة لدروس خصوصية. مستدمي
يف اخلامسة عشرة طلب . وكان فهمه عسرا  جدا، حتى دعاه والده بالغيب

تنازل عند . ضحك الوالد لغرابة الطلب. إىل والده أن يضعه سكرتريا عنده
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والولد هذا هو هنري . هذه الرغبة، وأضحى الولد كبريا طاردا عقدة نفسه
 .فورد الشهري

 
 البحار الصغري 

ويوما وهو يف . ن مولعا بالبحر ولعا شديدامنذ نعومة أظفاره، كا
احلادية عشرة، هجر البيت األبوي وتسلّل يف باخرة ليالً، وملّا ابتعدت عن 
الشاطئ، خرج من خمتبئه إىل القبطان يطلب إليه ويترجاه أن يقبله يف عداد 

فأسرع يستغيث بأحد البحارين . حار القبطان يف أمره ورفض. البحارة
حتنن عليه وقبله، مع إذن . أن يقبله لينظّف سطح الباخرة معهالعجائز 
ويوما بينما كان الصغري ينظّف درابزين الباخرة، جاءت موجة . القبطان

فلم يكن يعرف السباحة، فرفع . كبرية من ورائه ومحلته ورمته يف البحر
وإذا مبوجة كبرية حتمله . نظره إىل السماء يستغيث إىل اهللا الذي ورطه

جمددا وترميه فوق سطح الباخرة، ويفتح عينيه فيجد نفسه جبانب العجوز 
والطفل هذا عرف فيما . مل يشأ البحر أن يبتلعك فلفظك: الذي قال له

هكذا أنت، ال تيأس من أمواج احلياة، فموجة . بعد كاتبا عظيم هو أوتيلّلي
 . ويتلقّى بالثّانيةربنا يلقي بيد. تأخذنا وموجة تدفع بنا إىل شاطئ األمان
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كالم يف احلب 
 

 .٤٠-٣٩، صفحة أمثال وحكم

 
 ).ال مارتني. (احلب احلقيقي هو مثرة احلياة الناضجة
 ).غوته. (احلب املغلّف بالصالة جيترح العجائب

 ).جورج صاند. (احلب الذي يفيض عن حده غالبا ما يصبح كارثة
 ).شكسبري. (للشيوخاحلب أسطورة للطفل، ودين للشباب، وجناة 

 ).أوفيد. (احلب املُفرط ينتهي إىل الكراهية
 ).موليري. (احلب البارد ال يعرف الغرية

احلب اخلالص والشك ال يقعان حتت سقف واحد، والباب الذي يلجه 
ك خيرج منه احلبستندال. (الش.( 

م يف احلب أشبه بالضباب الكثيف امللون مينع اإلنسان أن يسري إىل األما
 ).هريقليط. (خطّ مستقيم

احلب احلقيقي كاألشباح، اجلميع يتحدثون عنه وقليلون هم الذين 
 ).الروشفوكو. (رأوه

 ).أفالطون. (احلب رب عظيم
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 ٤٣

 أزمة مبادئ
 

 .٧٩-٧٧صفحة  ،منك وإليك إدليب املطران ناوفيطوس،

 
كلّ مرة قصدت مدينة باريس، اعتدت أن أنـزل يف فندق قريب من 

، الذي يزحم بالطالّب اجلامعيني من شتى األصقاع، "احلي الالتيين"
وقد . ، ليقضوا على أرصفته الساعات الطوال، ليالً وارا"اهليبيون"ويرتاده 

ألف نظري مشاهدة الغريب، الغريب من تقليعات هؤالء الشبان 
: ماعيةوالشابات، اخلارجني على كلّ ما ألفه العرف، وفرضته احلياة االجت

شعور مسترسلة على أكتاف عارية قذرة، وحلى كثّة متهدلة بدون تنسيق، 
منهم من يرتدي جلد اخلروف أو . وجوه وأيد مل متسها املاء منذ أسابيع

هذا يرتدي اجللباب املزركش الذي تتباهى به . يتزيا بزي أبناء األسكيمو
 مبالبس الفتيات، وشابات شبان. فتاة البادية عندنا، وذاك عباءة بالية رثّة

 ...مبالبس رعاة البقر
وشاءت الظروف أن أكون يف باريس، يوم جتمهر الطلبة اجلامعيون يف 
جامعات فرنسا، واتفقوا على شلّ احلياة العلمية يف أحناء فرنسا يف غضون 

، مما حدا ببعض املطّلعني على سري األمور يف فرنسا ١٩٦٨شهر أيار سنة 
 شرا مستطريا من الوقف، الذي وجدوا له أكثر من شبه على التوجس
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، وما أحدثته ١٧٨٩يف مطلع الثّورة الفرنسية عام " الباستيل"حملاصرة قلعة 
 .من مار، وهدر للدماء، وتبدل جذري يف احلياة االجتماعية

أُتيح يل أن أشهد، من نافذة غرفيت، بعض االشتباكات بني الطلبة 
رنسي، وأن أمسع شذرات من اخلطابات النارية اليت ورجال البوليس الف

كما وعلمت . كان يلقيها قادة الطلبة، يهامجون فيها سلطات بالدهم
باعتصام عدد كبري من هؤالء الطلبة يف حرم اجلامعة أياما بلياليها ريثما 

وقرأت بعض اليافطات اليت كانت تتقدم املسريات . يصار إىل تلبية مطالبهم
 يافطة بأحرف ضخمة حتمل ...بية، والشعارات اليت كانوا يهتفواالطال

نريد حياة : "، وهذه األخرى"لتسقط مجيع املبادئ القائمة: "هذا الشعار
 فليس ...تصرف مبا حيلو لك: "، وهذه األخرى"حرة، طليقة من كلّ مبدأ

 ..."مبدأ املنع مرفوض: "، وهذه األخرية"شيء ممنوعا
أي : " تركت يف قرارة نفسي تأثريا عميقًا، ورحت أتساءلهذه املشاهد

املهاوي تستهدف هلا شبيبتنا اليوم؟ وحنن نعلّق عليها اآلمال اجلسام، 
ال خييفين خطر حرب اإلبادة ". باعتبارها دعامة املستقبل املشرق البسام؟

بالقنابل الذرية وسائر األسلحة النووية اليت دد صروح احلضارات 
نسانية من أقصاها إىل أقصاها، بقدر ما أتوجس شرا من هذه األزمات اإل

 ...اليت تعانيها الشبيبة
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لقد . إنها ليست أزمات تصرفات وأخالق، بقدر ما هي أزمات مبادئ
أفالم خالعية، مطبوعات : بلغت اإلباحية اجلنسية يف أيامنا مدى بعيدا جدا

زياء غري حمتشمة، اجتماعات جمونية، وصور مثرية، رقصات هوجائية، أ
 ...عالقات مشبوهة، حب طليق
فقد افت اإلنسان على إشباع غرائزه منذ أقدم . كلّ ذلك ليس جديدا

قيدته بعض الشرائع والقوانني حينا، وعمل . العصور اإلنسانية السحيقة
 هو لكن اجلديد يف عصرنا هذا. على حتطيمها واالنفالت منها حينا آخر

إصرار شبيبتنا على العمل يف دك املبادئ األخالقية اليت كانت دستور 
ة إىل احلضارة والرقياجلديد أن يتساءل شبابنا، إزاء هذا السيل . اإلنساني
ملاذا هذه املبادئ اليت حتد من حرية تصرف : "العارم من اإلباحية األخالقية

ت كلّ هذه املبادئ جمرد أوهام، أليس! املرء، وتفرض عليه سلوكًا معينا
فرضها جمتمع متزمت بدون مربر، وعانت منها البشرية مدى أجيال، 

 ". ويتوجب اآلن حتطيمها والقضاء عليها؟
وال تنحصر هذه التساؤالت على فئة الكافرين امللحدين، وإن كانت 

ين، بل اإلباحية األخالقية، يف أغلب األحيان، نتيجة متحتمة إلنكار الد
 ...تفشت يف صفوف الشبيبة املؤمنة عينها
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 حكم وأقوال مأثورة
 

 .، اجلزء األولجواهر األدب

 
 .)٤١صفحة (. من مل يقنع بالقليل مل يكتِف بالكثري: قال بعض احلكماء

: وقال آخر. الرجلُ بال أخ كشمال بال ميني: قال عليٌّ بن أيب طالب
 .)٤٦حة صف(. الصديق الصدوق كالشقيق الشفيق

 .إصحب من ينسى معروفه عندك ويذكر حقوقك عليه: قال إعرايب
ينبغي أن يكون الصديق لصديقه أمسع من خادم وأطوع من : قال الثَّثاِليب

 .)٤٨صفحة (. خامت
. أقلُّ الناس عقالً من فرط يف اكتساب األخوان: قال بعض األعراب

 .)٥٠ة صفح(. وأقلُّ عقالً منه من ضيع من ظفر به منهم
األخ الصاحل خري لك من نفسك ألنّ النفس أمارة : قال بعض احلكماء

 .)٥١صفحة (. بالسوء، واألخ الصاحل ال يأمرك إالّ باخلري
معاتبة الصديق خري من فقده فلعلّها تكون سببا إىل : قال أبو الدرداء
 .صالحه ورشده

ب إالّ على العتاب خري من اِحلقد وال يكون العتا: قال بعض العلماء
 .)٥٤صفحة (. زلّة
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 من أقوال شارل ده فوكو
 

 .كتابات روحيةشارل ده فوكو، 

 
وإذا كنا ال ننال ما نطلب، فإما لنقص . إننا نستطيع كلّ شيء بالصالة

يف اإلميان، وإما لنقص يف الصالة، وإما ألنّ استجابة طلبتنا قد تكون أذًى 
 لكن من املستحيل …طينا أفضل مما نطلبلنا، وإما ألنه تعاىل يريد أن يع

. أن يكون الرفض لصعوبة األمر املطلوب، إذ ال شيء يعسر علينا نواله
 .)٩-٨صفحة (

وإذا علّقنا النظر بأشغالنا، ليكن ذلك على قدر ما يلزم؛ وأما القلب، 
 .)١١صفحة (. فال، على اإلطالق

ل يلزم ذلك التسبيح ب... ال يكفيه منا الشكر واالستغفار أو طلب النعم
 .)١١صفحة (. أيضا
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 دروس وعِرب للحياة
 

 .أرض الرجالدي سانت إكزوبريي أنطوان، 

 
الناس الذين عاشوا زمنا طويالً على حب عظيم، مثّ حرموا منه، يتعبون 
 دة، فيدلفون متواضعني من احلياة، ومن حبا من نبالتهم املتوحأحيان

لقد وجدوا عذوبة يف ا. عادية، يف الدخول يف سالم  إلذعان، يف العبودي
 الفصل السادس، يف .إنّ العبد يتخذ من مجر السيد زهوه ودالله. األشياء
 .)٨٦صفحة ( .الصحراء

 
يعين أن تعرف . كونك إنسانا يعين على وجه الدقّة أن تكون مسؤوالً

 اخلجل أمام بؤس ال يبدو أنه يتعلّق بك، أن تزهو بنصر كلّل هامات
الفصل الثّاين، " الرفاق، أن حتس وأنت تضع حجرك أنك تعمِّر العامل

 .)٤١صفحة ( .الرفاق
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 أشواك ورد
 

 .١٦٣-١٦٢، صفحة ١٩٢٤، تشرين األول، ٤ و ٣، السنة الثّانية، اجلزء احلارس

 
أشفقي عليه . عزيه ولكن ال ترشديه. أحبي الرجل ولكن ال تعبديه

 .ولكن ال ترجي إصالحه
اسب العريس اجلديد أن يعلم كلّ مل تقوله صديقات العروس ال ين

 .احلميمات عنه
 .أما األمسر فنحن نراهن أنه دائما أصلي. اللون األبيض غالبا تقليد

 .أعظم سبب لكثرة املصاريف يف احلياة هو دائما قلّة الشغل
احلب هو السبب الوحيد الذي جيعل املرأة حتتمل كالم الرجل عن 

 .نفسه
 .أطول الساعات يف النهار هي اليت نقضيها بدون عمل على اإلطالق

ما أطمع الرجل فهو يعتقد أنّ حب الفتاة له يربر كلّ أعماله اليت 
 .تكدرها

السبب يف أنك ال تتمم شيئًا هو اشتغالك دائما يف وصف ما تنوي 
 .تتميمه
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اإلكثار من ولكن أصحها وأقرا عدم . لالتفاق مع الناس طرق عديدة
 .معاشرم

 .أحيانا يكون مثن الدجاجة كلّها أرخص من مثن اثنيت عشرة من بيضها
 .ال يكره الرجل شيئًا مثل األمور اليت ميكنه احلصول عليها بدون تعب

ال يعامل أحد معدته باالحترام املعد ألصدقائه ومع ذلك ينتظر منها 
 .حفظ صداقته

 على آهلتهم وحيطّموا حاملا يرون أنّ كان الوثنيون يف املاضي يثورون
أما اليوم فالوجه املطين واملكلّس هو املعبود حتى عند . أقدامها من طني

 .املؤمنني
ومع هذا كلّ واحد منهم . كلّ الناس يعلمون أنّ املال أساس كلّ شر

 .يف يده معول
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 العزلة
 

صفحة  ،١٩٢٤ آب، ١٥-وز مت١٥ّ، السنة الثّانية، اجلزء الرابع واخلامس، مينرفا
٢٦٣. 

 
كثريا ما كنت أجلس يف اجلبل حتت ظلّ شجرة من البلوط وقد خيم 
احلزن على صدري فكنت أسرح النظر يف السهول اليت نشرت أمامي أى 
حماسنها يتلو بعضها بعضا وقد أخذت زخرفتها وأنبتت من كلّ زوج 

 .راء تعلوها الكآبةوقد آذنت ذكاء بالغروب مرتدية حلّتها الصف. يج
وينساب كاألفعى وسط . أمامي ر يزجمر بأمواجه الزاخرة املزبدة
وقد ارتسم كوكب املساء . الرياض وهناك البحرية الساكنة كاملرآة الصقيلة

مل تكن هذه املناظر اجلميلة لتروقين أو تنفحين ببعض . على صفحات املاء
كما أنّ مشس . نقّلسرور ينعش القلب بل كنت أشاهد األرض كظلّ مت

 .األحياء ال تدفئ األموات
ماذا تفيدين هذه األودية والقصور واألكواخ اليت ال أعبأ ا إذ ال أجد 
فيها ضاليت املنشودة وما كانت تشرح صدري هذه األار والصخور 
والغابات مع ما أنا فيه من االنفراد والعزلة وإن غاب عن عيين عزيز واحد 

مامي قفرة موحشة ال أحفل بشمس تتبعها عيين يف مسريها فالدنيا بأمجعها أ
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من الشرق إىل الغرب جارية يف مساء صافية أو مكفهرة إذ ال أنتظر شيئًا 
 . من األيام

ولو استطعت أن أتبعها يف جمراها لكنت أشرف على اجلو والصحارى 
امل ولكني ال ارغب يف شيء من مجيع ما تنريه وال أطلب أمرا من هذا الع

قد يكون بعد هذا الكون عامل آخر تضيئه الشمس وتظلّه مساء . العظيم
أخرى ولو تسنى يل أن أترك جثماين يف األرض وأصعد بروحي إىل السماء 
ألنظر بعيين ما أراه يف األماين واألحالم فهناك أنتشي من رحيق املنبع الذي 

يه النفوس وليس أملّه وأجده ما أطلب من األمل واحلب هذا غاية ما تشته
 .له اسم يف املقام الدنيوي

مثلك مثل الورق الذابل حينما يتساقط من الغابات يف املروج فتحمله 
 . فامحليين مثلها أيتها الشمال العاتية…الدمي إىل األودية
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 ملاذا الزم املقربة؟
 

 .١٨، صفحة ١٩٣٣  ، أيار،١ السنة الثّامنة، العدد ،الشهباء

 
 كان قد ملَكه قبله سبعةُ ملوك من ِصلٍب واحد، مر االسكندر ببلد

نعم، رجل يكون : هل بقي من نسل امللوك السبعة أحد؟ قالوا: فقال ألهله
أردت أن : ما دعاك إىل مالزمة املقابر؟ أجاب: فقصده وقال له. يف املقابر

فهل : قال. أعذل عظام امللوك من عظام عبيدهم، فوجدت عظامهم سواء
إنّ مهّيت : فأحيي شرف آبائك إن كان لك مهّة؟ أجابلك أن تتبعين 

حياة ال موت : وما هي بغيتك؟ أجاب: قال! عظيمة إن كانت بغييت عندك
. وسرور ال يغيره مكروه. وغىن ال فقر بعده. وشباب ال هرم معه. فيها

امِض لشأنك ودعين أطلب : أجاب. ال أقدر على ذلك: فقال االسكندر
 .بغييت ممن عنده ذلك
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 إقرار
 

 .٤٨٨، صفحة ١٩٣٥، السنة احلادية والعشرون، اجلزء الثّامن، تشرين األول، املسرة

 
طلبتك : فاستحضر كاهنا، فقال له. مرض أحد القضاة الكفرة

احلق الً من إقرار يقضي به علييل أو العترف، ولكن ال بد : لقد توغّلت
 باطالً، ومل يبلغ مني اجلهل يف الطيش والفساد حتى متنيت لو يكون الدين

واحلماقة قطّ حد تصديق ذلك، فكنت دوما مؤمنا يف الداخل وغري مؤمن 
وخالصة الكالم، أيها األب، أني مل أكن يف حيايت إالّ كاذبا . يف اخلارج

 .على نفسي وعلى غريي
 

 حكمة
  
 .١٢٦، اجلزء األول، صفحة جواهر األدب 

 
ن؟ قال: ن بن زائدةقال هارون الرشيد ملَععيا أمري : كيف زمانك يا م

 . املؤمنني، أنت الزمان، فإن صلَحت صلُح الزمانُ، وإن فسدت فسد الزمان
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 قصص ومعا�ي
 

 .١٦٨صفحة  اجلزء الثّالث، ،... أربعة آالف مثلخنله اليسوعي،

 
 الفطنة

مصر اجتمع يوما عدد كبري من الرهبان واحلبساء املقيمني يف صحراء 
، فدار احلديث بينهم على أَلْزم )٣٥٦(+اجلنوبية حول القديس أنطونيوس 

إنها احتقار : والثّاين. إنها اإلماتة: قال أحدهم. الفضائل إلدراك الكمال
يف اخلتام أبدى . إنها الرمحة: والرابع. إنها حب العزلة: والثّالث. األرضيات

ئل هي الفطنة، فإنها تقود اإلنسان إىل إنّ أَلْزم الفضا: القديس رأيه فقال
فإذا زالت ما لبث أن . سائر الفضائل وحتَول دون ضالله بسوء ممارستها

 .يسقط يف اخلطيئة

 العدل
مسافرا من أنفرس ) ١٥٥٨(+كان اإلمرباطور كرلوس اخلامس 

)Anvers (طلب . إىل بروكسيل فداست خيل عربته نعجة اعترضتها
.  الضرر ومل يؤبه له، فشكا ظالمته إىل القاضيالراعي تعويضا عن ذلك

تناول رسالته . فاعترف هذا حبق الرجل وكتب للعاهل طالبا التعويض
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مستشارو اإلمرباطور ومل يطلعوه عليها، فبعث إليه القاضي بعريضة أخرى 
إنّ جاللتك قد أَقَمتين قاضيا : للمطالبة حبق الراعي املهضوم، وقال فيها

عندئذ قدم العاهل . عدل بامسك وأُعطي كلّ ذي حق حقّهألحكم بال
للراعي التعويض الالئق ودعا املدافع عن حقّه إىل قصره ليعبر له عن إجالله 

 .)١٧٢املرجع السابق، صفحة (. لعدله

 الطاعة
يف . دائمة الطاعة لوالديها) ١٨٧٩(+كانت القديسة برناديت سوبريو 

تفضلي وتعايل : اء املترائية يف مغارة لورد قالت هلا العذر١٨٥٨ شباط ١٨
سآيت ولكن جيب علي : أجابتها الفتاة. هنا كلّ يوم مدة مخسة عشر يوما

١٧٦املرجع السابق، صفحة (. طلب إذن والدي(. 

 الصدق
مسافرا فهامجه ) ١٤٧٣) (+De Kenti(كان القديس حنا الكنتوي 

 سألوه أمل يخِف شيئًا منها، فأجاب قُطّاع الطريق وبوا درامهه وأمتعته، مثّ
وما كادوا يبتعدون حتى تذكّر أنّ حتت ثوبه بضعة دنانري مخيط . بالنفي

فركض وراءهم وقدمها هلم، فقضوا العجب من فرط . حوهلا لئالّ تقع
 .)١٨٠املرجع السابق، صفحة (. صدقه ومل يقبلوها، بل أعادوا إليه ما سلبوه
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 ٥٧

 احلسد
 

 يف طريقي االستنارة والطّهارة، صفحة ٢، خالصة التصوف املسيحي ف،تانكره أدول
١١٠. 

 
احلسد ميل إىل الغم من خري يف القريب كأنه مضرة تلحق بكرامتنا، 

 .ترافقه غالبا رغبة يف أن نرى القريب خاليا من اخلري الذي ينغصنا
حتمال الرؤساء إنّ منشأ هذه الرذيلة هو إذًا يف الكربياء اليت ال ميكنها ا

حني نعتقد بتفوقنا اخلاص، حنزن إذا رأينا يف اآلخرين صفات . واملنافسني
إنّ . كصفاتنا وأفضل، أو على األقلّ إذا رأيناهم ينجحون أكثر منا

غري أنّ احلسد عند ذوي الرصانة . الصفات الالمعة تكون موضوع احلسد
تبدو النقيصة .  الفضيلة نفسهايتجه إىل الصفات املتينة ويتجه أيضا حتى إىل

بالغصة اليت نشعر ا عند مساعنا الثّناء على القريب، فنجتهد عندئذ يف 
 .إضعاف هذه التقاريظ بانتقادنا من يوجه املديح إليهم

. فاحلسد يكون بالغم من خري القريب. كثريا ما خنلط احلسد بالغرية
 . م من خري القريبوالغرية الرغبة يف خرينا اخلاص بدون اغتما
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 ٥٨

 أترغب يف احلصول على شخصية قوية جذّابة؟
 

، كانون الثّاين وشباط ٢٥٨-٢٥٧ العدد ، السنة الثّالثة والعشرون،العمالرسالة 
 .١٦، صفحة ١٩٥٧

 
حدد هدفك يف احلياة مثّ اسع حنوه خبطى ثابتة وئيدة غري عابئ مبا يقوله 

 .لطريقالواقفون على جانيب ا" املتفرجون"
حاسب نفسك كلّ يوم لتعرف سبب عجزك عن حتقيق بعض 

 .مقاصدك
روض ذاتك على أن تكون منطقيا لبقًا، عادالً يف أحكامك، واسع 

حينما تشعر " ال: "لكن لتكن لك الشجاعة الكافية لكي تقول. الفكر مرنا
 .أنها ألزم وأفضل

ن لك حاول بأن تكون يف أغلب األوقات باشا مرحا، وأن يكو
مسلكك اخلاص الذي مييزك عن الغري، ولكن ال تغلُ يف هذا املسلك حتى 

 .تبعد الشقة بينك وبني الناس
اهتم مبا يدور حولك من أحداث، وساهم فيها بقدر ما تستطيع 
واشترك بقدر ما تتيح لك الفرص يف احلديث واملناقشات اليت تدور أثناء 

 .وجودك
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 .كن أنيقًا مرتبا يف لباسكاعِنت دائما مبظهرك العام، و
تيقّن من أن الشخصية القوية اجلذّابة ليست جعجعة وضجة، وإنما هي 

جمموعة من الصفات الفاضلة تتفاعل مع صاحبها فتطبعه بطابع خاص. 
 

 كالم يف االبتسامة
 

 .٢٤ة صفح، أمثال وحكم

 
 .تعلّم أن تخفي األوجاع يف طي ابتسامة واحدة

 .شفاه وال تسيل من ورائها الدموعقلّما تبتسم ال
ليس أروع من أن تبتسم ساخرا يف الوقت الذي يتوقّع اجلميع أن تأيت 

 ).شكسبري. (شاكيا وتنتحب باكيا
 .أضيع األيام تلك اليت ال تضحك فيها

 .ابتسم للشر يذهب عنك
 ).فرجيل. (البسمة أقرب طريق إىل القلب
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 ٦٠

 الصليب أساس اإلميان الراسخ
 س كريلّس األورشليميللقدي

 
 .٢٤١صفحة ، العظاتكريلّس األورشليمي، 

 
ال . وعليه اتخذ من الصليب أساسا ال يتزعزع، وابِن عليه بقية اإلميان
أوالً، : تنكر املصلوب، ألنك لو أنكرته ألثبتت عليك أمور كثريةٌ ضاللك
ه باملوت يهوذا اخلائن، ألنه عرف أنّ الشيوخ ورؤساء الكهنة حكموا علي

هذا، . ، والثالثون من الفضة، وجتسماين حيث متت اخليانة)٣: ٢٧متى (
. وأنا ال أحتدث عن جبل الزيتون حيث كان الرسل يصلّون يف تلك الليلة

قمر تلك الليلة يشهد ضدك، والنهار والشمس اليت أظلمت، ألنها مل 
لي بقرا النار اليت كان بطرس يصط. تستطع أن ترى جور املتآمرين

إني أتكلّم بقسوة . ستثبت ضاللك، إن أنكرت الصليب فلك النار األبدية
أُذكر سكاكني جتسماين اليت رفعت عليه . لكي ال تلقى عقوبات قاسية

سيفحمك منـزل قيافا الذي يدلّ . لكي ال تنال منك سيوف األبدية
 قيافًا نفسه يف سيقف ضدك. بعزلته احلالية على قوة الذي حوكم عندئذ

. يوم الدينونة، وخادمه الذي صفع يسوع، والذين أوثقوه، والذين قادوه
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 ٦١

كيف تنكر هذا الذي اتهمه : سيقف ضدك هريودس وبيالطس ليقوال لك
 ي أنا بيالطس قد غسلت يديه بريء؟ ألنا نعرف أنا وكناليهود زور

ه األرجوان، سيقف ضدك شهود الزور، واجلنود الذين ألبسو. عندئذ
وهؤالء الذين صلبوه على اجللجلة . ووضعوا إكليل الشوك على رأسه

سيفحمك مسعان القريواين الذي محل الصليب خلف . واقترعوا على ردائه
 .يسوع
 

 دروس وعِرب للحياة
 

 ...جمموعة فريدة من النكات والطرائفالزغيب املطران الياس، 

 
 .)٢٨٨فحة ص( .إنّ سعاديت تولد يف قلب من أُسعد

يا من ترى األشواك بني الورود فتشكو، هالّ ترى الورود بني األشواك 
 .)٢٨٨صفحة (فتشكر؟ 

ملَ احلروب بني الناس، وملَ القتال، أليس ألنهم فقدوا اإلحساس 
 .)٢٨٩صفحة (باجلمال؟ 

نواب األمة كيف أصبحتم بال صوت، وقد اشتريتم من األصوات، ما 
 .)٢٨٨صفحة ( .يكفي ليقيم امليت
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 ٦٢

 لن تأخذ معك مالك
 )٣: ٦موعظة (ألبينا يف القديسني باسيليوس الكبري 

 
 .٧٢صفحة ، القديس باسيليوس الكبريماري، -رونا جان 

 
متثّل باألرض، أنت اإلنسان؛ أمثر مثلها لئالّ تكون دون املادة، فإنّ األرض ال  

ا تؤول إليك منفعة إحسانك، أما أنت فبخالفه. تثمر للذّا اخلاصة بل خلدمتك
إذا أعطيت اجلائع، عاد إليك ما أعطيته أجرا . ألنّ األعمال الطيبة تغين عاملها

كالقمح يبذر يف األرض فيعود نفعه على باذره، واخلبز الذي تطعمه . فأغناك
وازرع كما : فاجعل من غلّتك بداية للزرع اإلهلي. للفقري يغل لك غلّة عظيمة

مل تم بالربح؟ فخري ) ١٨: ١٠هوشع، ( ينفعك زرعك بالرب جاء يف الكتاب
فإن يعجبك ما يكسبه الغىن . لك أن تكون ذا اسم بال عيب من أن تكون ذا غىن

من الشرف، فاعترب أنه أجمد لإلنسان أن يدعى أبا الفقراء من أن تكون له أكداس 
لّ ثروتك وأنت رضيت أم أبيت، ستترك ك. من الذهب مكدسة يف الصناديق

 .على األرض، أما جمد أعمالك احلسنة فريافقك إىل أمام اهللا
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 ٦٣

 وصايا أب البنه
 

 .١٤٩، صفحة ١٩٣٦، السنة احلادية عشرة، العدد الرابع، آب، الشهباء

 
يا بين، ال . يا بين، استغِن عن الناس جهدك فسيحتاج الناس إليك

ان مطلوبا فكم من طالب ك. تزهدنّ يف معروف فإنّ الدهر ذو صروف
من يصحب . إنّ الزمان ذو ألوان. إليه، وراغب صار مرغوبا ما لديه

 .الزمان براه اهلوان
يا بين، إذا وعدت أحدا عدة فتممها، وعجل ا، وخذ أمورك باألناة 
والسهولة، وإذا ائتمنك أحد على أمانة فلتبق عندك حلني الطلب لترجعها 

وضع احلق، خبيالً بالشر على مجيع اخللق، كن جوادا باملال يف م. مصونة
 .فإنّ من شيم كرم احلر القيام بالرب والبخل باملكتوم

 الذكر الصاحل
 

 .٥٣ صفحة، عيون األنباء يف طبقات األطباء،ابن أيب أصيبعه، 

 
الدنيا غري باقية، فإذا أمكن اخلري فاصطنعوه، وإذا : قال إبقراط أبو الطب
 .  واتخذوا من الذِّكر أحسنهعدمتم ذلك فتحمدوا،



 مجعها مكاريوس جبور   جمموعة كلمات وِحكَم وِعبر 
 

 

 ٦٤

 وصفة لتحتفظ مبحبة الناس لك
 

، ١٩٥٥، كانون الثّاين وشباط ٢٣٤-٢٣٣ العدد ، السنة احلادية والعشرون،العمال
 .٨صفحة 

 
إذا الحظت أنّ الناس باتوا ينظرون إليك نظرة ليس فيها ما تعودته من 

ج إىل جرعة أو جرعات احملبة والتقدير واالحترام، فاعلم أنك صرت حتتا
من هذا الدواء السحري، وهو دواء ميكنك تركيبه يف البيت بدون 

 :االستعانة بالصيدليات
 .ثالثة دراهم من عدم حمبة الذات -١
 .أوقية من صبغة االبتهاج -٢
 .ثالثة دراهم من راحة القلب -٣
 .ملعقتان من اهلدوء وحسن اإلصغاء -٤
 .ةثالثة دراهم من زيت الشفق -٥
 .أوقية من منقوع حسن الذّوق واللباقة -٦
 .أوقيتان من روح احملبة -٧

 ما الشيء اهلاموال فرق يف أن تتناول هذا الدواء قبل األكل أو بعده، وإن
 .هو أن ال تنام قبل أن تتناوله
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 ٦٥

 كالم يف الصداقة
 

 .١١١ ، صفحةأمثال وحكم

 
ة فهي جرمية وإذا خانك مرإذا خانك صديقك مر رم حبقتني فأنت ا

 .نفسك
 .إذا صاحبت صديقًا فال تشك به وإذا شككت به فال تصاحبه

 ).الفضل بن غسان. (إذا صاحبت فصاحب من ينسى معروفه عندك
 .إذا كان كسب األصدقاء ضروريا فاحملافظة عليهم أشد ضرورة

أعجز الناس من عجز عن اكتساب اإلخوان، وأعجز منه من أضاع من 
 ).اإلمام علي. (ظفر به منهم

 .أعجز الناس من قصر يف طلب الصديق، وأعجز منه من وجده فضيعه
 .إنّ قسطًا كبريا من سعادتنا يتوقّف على براعتنا يف اختيار األصدقاء

 .الصديق حيب يف كلّ حني وعند الضيق يضحي أخا
 .الدعابة تقطع الصداقة

ي الصداقات ويضعف احلبال برويري. (الزمان يقو.( 
 .الصاحب للصاحب كالرقعة يف الثوب إن مل يكن مثله شأنه

تقطيب الصديق حاجبيه خري من ابتسامات العدو. 
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 ).اإلمام علي. (صديقك، وصديق صديقك، وعدو عدوك: أصدقاؤك ثالثة
 .النجاح خيلق قليالً من األصدقاء وكثريا من األعداء

 

 من عصري الكرمة
 

 .صري الكرمة، عالراعي راجي

 
 .)صفحة أ( .ليتين أظلُّ حيا يف املوت ألدرك أسراره

 
بني السحر والشفَق، يوم يتقلّب بني اهلم والقلق، ودهر وعد وما 

وما أنا إالّ سهم . وجييء الليل ويأيت األرق، أعوذ منه بربِّ الفلق. صدق
إالّ طارق وما أنا بالباب . أطلقه احلب فانطلق، ولسان نطق، وقلب خفق
 .)٢٠٣صفحة (  .طرق، فكان جزاؤه الفلق، وهللا سره  يف ما خلق

 
أنا حيٌّ ولكنين أمحل موتاي ومويت العتيد الذي غرز يف صدري وتدا 
يوم ولدت ورحل على أن يعود إيلّ بني حني حامالً خيميت لينصبها يل 

. اطنيهناك على رابية عساها زاهرة، وبني قوم أرجو أن ال يكونوا الشي
 .)٧٧صفحة (
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 أشواك ورد
 

 .٢٤٠-٢٣٩، صفحة ١٩٢٤، تشرين الثّاين، ٦ و ٥السنة الثّانية، اجلزء ، احلارس

 
 .ال فائدة على اإلطالق من مباحثة اإلنسان يف السياسة وهو جائع
 .يف كلّ جدال بني مجاعة يكون دائما أعالهم صوتا أقلّهم معرفة

لّة قَدم خوفه من ضحك الناس أشد ما يؤمل اإلنسان عند سقوطه بز
 .عليه

 ".مسكني"أول كلمة تقوهلا الفتاة عند استماعها بشاب خطب سواها 
مهما كانت احلياة قبيحة فهي ليست أشد قبحا من بعض العائشني 

 .فيها
كم من رجل بيننا يفضل أن خيسر صديقًا من أن خيسر نقطة بسيطة يف 

 .اجلدال
 .وصل أحد من املتزوجني إىل حالته احلاضرةلو مل يكن احلب أعمى ملا 
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 سالح احلرب العاملية الرابعة
 

، أيلول وتشرين األول ٢٥٤-٢٥٣ العدد ، السنة الثّانية والعشرون،رسالة العمال

 .١١، صفحة ١٩٥٦

 
، أحد عباقرة "أينشتني"سأل أحد الصحفيني العاِلم الفيزيائي األشهر 

 :هذا القرن، قبل وفاته قائالً
حسب رأيك، ما هو السالح الذي ستعمد إليه الدول يف حرب عاملية 

 ثالثة؟
 :بسخرية حاذقة" أينشتني"فأجاب البحاثة 

إني أجهل كلّ اجلهل ما ستعمد إليه الدول من سالح يف حرب عاملية 
ثالثة، غري أنه ميكنين أن أقول لك ما هو السالح الذي سيستعمل يف حرب 

 .دولية رابعة
 :هف الصحفي أذنيه مستغربا مستفهما بإحلاحفأر

 ما هو يا ترى؟
 !..هو احلجارة، على ما أعتقد

هذا ليفهم سائله أنه بعد كارثة دولية ثالثة سوف ال يبقى " أينشتني"قال 
يف العامل سوى أطالل وأنقاض وسوف ال جيد املرء على وجه البسيطة 
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 ٦٩

ة ومصانع مدمرة ومعامل ليصلّي حربا جديدة سوى حجارة بيوت مقوض
 .مندثرة حتت الردم والتراب
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 يف احلث على الصدقة
 للقديس يوحنا فم الذهب

 
 .٤٥-٤٤، صفحة القديس يوحنا الذهيب الفمرهز القس عبد املسيح، 

 
إذا كان اهللا، سبحانه وتعاىل، جاد عليك بالنفس واجلسد، وفضلك 

يوانات والنباتات واملعادن، على مجيع املخلوقات، وسلّطك على مجيع احل
وذلّها حتى تطيعك، وأعد لك السعادة األبدية، فما بالك تبخل عليه 
بالشيء اليسري مما أعطاك، فيسألك الفقري احملتاج صدقة، فترده خائبا، أو 

. فكيف ال نستحي إذ ذاك من ربنا وخالقنا! تعطيه عن كره شيئًا ال يذكر
إنّ من يزرع بالشح فبالشح حيصد؟ وملَ ال : رسولوملاذا ال نتذكّر قول ال

نتشبه باملؤمنني يف البالد األخرى؟ فإنهم حيملون إىل بيعة اهللا العشور 
والبواكري، والنذور والصدقات، وغري ذلك مما يعول ثالثة آالف نفس على 

فضالً عن الثياب وأشياء أخرى، .الدوام، يف مدينة واحدة وكنيسة واحدة
فلنستيقظ من .  املرضى والغرباء واملسجونني وخدام املذبحوحاجات

غفلتنا، وجنتهد يف نقل أموالنا إىل دار األبدية، على يد إخوتنا املساكني 
 .لننال الثّواب من ربنا وخملّصنا
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 حكم وأقوال مأثورة
 

 .، اجلزء األولجواهر األدب

 
 .)٤١صفحة (. ثريمن مل يقنع بالقليل مل يكتِف بالك: قال بعض احلكماء

: وقال آخر. الرجلُ بال أخ كشمال بال ميني: قال عليٌّ بن أيب طالب
 .)٤٦صفحة (. الصديق الصدوق كالشقيق الشفيق

 .إصحب من ينسى معروفه عندك ويذكر حقوقك عليه: قال إعرايب
ينبغي أن يكون الصديق لصديقه أمسع من خادم وأطوع من : قال الثَّثاِليب

 .)٤٨صفحة . (خامت
. أقلُّ الناس عقالً من فرط يف اكتساب األخوان: قال بعض األعراب

 .)٥٠صفحة (. وأقلُّ عقالً منه من ضيع من ظفر به منهم
األخ الصاحل خري لك من نفسك ألنّ النفس أمارة : قال بعض احلكماء

 .)٥١(. بالسوء، واألخ الصاحل ال يأمرك إالّ باخلري
الصديق خري من فقده فلعلّها تكون سببا إىل معاتبة : قال أبو الدرداء
 .صالحه ورشده

العتاب خري من اِحلقد وال يكون العتاب إالّ على : قال بعض العلماء
 .)٥٤صفحة (. زلّة
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 اإلميان حياة
 

 .١٥٦-١٥٤، صفحة صوت الراعيإدليب املطران ناوفيطوس، 

 
 اإلميان بداية واية

فإذا . ي فيه يتحد اإلنسان باإللهاإلميان مفتاح الكيان املسيحي الذ
كانت احلياة املسيحية استباقًا زمنيا للحياة األبدية يف اآلخرة، كان اإلميان 

 . مطلع احلياة األبدية والكيان السماوي بعينه
 .اإلميان بداية واية، افتتاح وإكمال، فعل مؤقّت وحال ثابتة دائمة

ال يعين ذلك . يثًا، وإميان املؤمن القدميإالّ أنّ فرقًا بني إميان املهتدي حد
 .أنّ هناك إميانني، بل باألحرى حقبتان لإلميان الواحد

 االهتداء إىل اإلميان
 ماذا حيدث لإلنسان عندما يؤمن؟

كان هذا اإلنسان ميلك حياته، كان خالقها ومبدعها، وعليه أن ينجح 
النسبة له سوى وما كان العامل اخلارجي ب. يف هذا اخللق وذاك اإلبداع

وإذا حدث أن اعترضت سبيله املشاكل . إطار يساعده لبلوغ هذا النجاح
 وما أكثر املشاكل والعراقيل اليت تعترض خطوات أبناء الناس يف -والعراقيل

 حاول أن حيلّ هذه املعارضات بإمكاناته املادية الدنيوية، -مسريم األرضية
 الدنيا يف عينيه، ويتساءل يف قرارة وتدهلم. فينجح حينا ويخذل أحيانا

هل احلياة الدنيا جديرة بأن حيياها أبناء الناس، مبا يكتنفها من : نفسه
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 إىل أن يأيت يوم يطرق اإلميان باب قلبه ليستقر به، …صعاب وعثرات؟
 ...حتى نظرته إىل احلياة قد تغيرت. فيشعر أنّ كلّ شيء يف كيانه قد تبدل

 فماذا جرى له؟
لقد دخل اهللا يف حياته، وتسلّم منه زمام أمر نفسه حسبما يشاء هو 
تعاىل، وكفاه عناء البحث عن أقوم الطرق وخري األساليب ليتوجه إىل ما 

 ...يصبو إليه من سالم وهناء واطمئنان وسعادة
إني آخذ حياتك كلّها أو ما تدعوه حياتك، : هذا ما قاله له اهللا

غضك، جهودك وإبداعك، عالقاتك البشرية، أفراحك وأتراحك، حبك وب
جسدك وروحك، املوت مبآسيه وفواجعه، وما يهيأ له من حمن وما يتبعه 

إني أعطيك حياة .  أنا اإلله احلي وصديق الناس، يقول الرب...من أحزان
هي أفضل بكثري من احلياة اليت حتياها إىل اآلن، حياة تتجاوز حياتك اليوم، 

كلّ ذلك بشرط أن . تتجاوز كلّ حياة بشرية إنسانيةتتجاوز املوت، 
أتسلّم زمام أمرك، أن أكون سيدك املُطاع، فأحتكّم يف مصريك اإلنساين 
حسبما أشاء، وألقى عندك الطاعة واخلضوع واالنصياع، وعينك قريرة 

 ...ونفسك راضية مهما كانت األحوال
يقوهلا ال ". ترغبنعم، فليكن حسبما تشاء و: "فيجيب اإلنسان املؤمن

 .عن خوف وال عن ضعف، بل ألنّ اهللا اعتلن أكثر منه قوة
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 )٢١-٢٠، ٥٠، ١(املربي 
 ألبينا يف القديسني إكليمنضوس اإلسكندري

 
بسترس املطران كريلّس سليم، الفاخوري األب حنا، العبسي األب جوزيف البولسي، 

 .٣٨٢، صفحة تاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسة

 
فاألطفال هم النفوس اجلديدة . نقبل بفرح هذه التسمية. يسموننا أطفاالً

يف وسط اجلنون العتيق، هم صاروا حكماء حديثًا، الذين نشأوا من العهد 
 .اجلديد

إنهم شعب خمتلف عن القدمي، إنهم الشعب اجلديد الذي تثقّف على يد 
. عن كلّ شيخوخةوخصب سنِّنا هو حداثتنا املنـزهة . خريات جديدة

أال يكونون جديدين . وحنن دوما شباب، دوما أطفال، دوما جديدون
هؤالء الذين يشتركون يف الكلمة اجلديد؟ كلّ من يشترك يف األزلية يصري 

 .بفرح غري قابل للفساد
وهي كذلك ألن . وهكذا فالطفولة تعين لنا أنّ حياتنا هي ربيع دائم

حكمة دوما . وخة، وفيها يتحرك وجودنا كلّهاحلقيقة فينا ال تعتورها شيخ
أطفاهلم على الورك : فقد كُتب. مزهرة، دوما ثابتة ال حتول فيها وال تغير

كإنسان تعزيه أمه كذلك أنا أعزيكم . يحملون، وعلى الركبتني يدلّلون
األم تضم إىل ذراعيها أطفاهلا الصغار، وحنن ). ١٣-١٢: ٦٦أشعيا (

 .ن أمنا الكنيسةنبحث ع
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 اخرت لنفسك ما يناسبها
 

 .٣٥٤-٣٥٣صفحة ، ١٩٥٤، الصالح

 
 .أيتها احلرية، ما أكثر ما يرتكب بامسك من اآلثام

 .قلب األمحق يف فمه، وفم احلكيم يف قلبه
 . وأمجل منه أن يعيش ألجله…مجيع أن ميوت اإلنسان ألجل وطنه

الشجاعة أن تعتقد كلّ ما ليست الشجاعة أن تقول كلّ ما تعتقد، بل 
 .تقوله

 .الصرب هو الصخرة اليت يتحطّم عليها كلّ مستحيل
 .ال قيمة للحق بني أمم اختلف قوادها

 .األربعون شيخوخة الشباب واخلمسون شباب الشيخوخة
إذا أصابك الفقر فاذكر من هو أفقر منك، وإذا أصابك الثراء فاذكر من 

 .هو أحق منك
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  والعجوزالسلطان سليمان
 

 .٢٩٦، صفحة ١٩٣٧، السنة الثانية عشرة، العدد السابع، تشرين الثّاين، الشهباء

 
كان السلطان سليمان من أعظم وأعدل سالطني آل عثمان وقد لُقِّب 

 .بالسلطان القانوين
فجاءته ذات يوم إحدى العجائز تشكو إليه جنوده الذين سرقوا هلا 

 .ماشيتها بينما كانت نائمة
كان عليك أن تسهري بدالً من أن تتمتعي بنوم : ا السلطانفقال هل
 .هينء لذيذ
 .ظننتك ساهرا علينا يا موالي فنمت مطمئنة البال: فأجابت

فخجل السلطان من جواا اجلريء وعرض عليها أضعاف ما اختلسه 
 .اجلنود وأمر مبعاقبتهم



 مجعها مكاريوس جبور   جمموعة كلمات وِحكَم وِعبر 
 

 

 ٧٧

 لو، أو إذا
 
املدينة "والري يف لبنان  يف الّة الناطقة باسم حركة الفوكناقرأ
عدم ذكر ، ونعتذر على "…لو، أو إذا"هذا النص وهو بعنوان " اجلديدة

 .املرجع بشكل كامل ألنّ العدد مل يعد متوفّرا بني أيدينا
 

لو استيقظت صباحا لوجدت نفسك بصحة جيدة، فهذا يعين أنك نلت 
 .نعمة مل ينلها أكثر من مليون شخص ناموا وما قاموا

وإذا مل ختترب، يوما، خطر احلرب أو عزلة السجن أو أمل االضطّهاد أو 
مرارة اجلوع، فأنت إذًا قد نلت نعمة مل ينلها أكثر من مخسمائة مليون 

 .شخص من سكّان العامل
ولو كان بإمكانك، زيارة الكنائس واملعابد دون خوف من أن يهددك 

لت نعمة مل ينلها أكثر من أحد أو يعذّبك أو يقتلك، فذلك يعين أنك ن
 .ثالثة مليارات إنسان يف العامل

ولو كان عندك بيت تأوي إليه، ولو كان يف برادك بعض الطعام، ويف 
خزانتك ثوب آخر، فاعلم أنك أغىن من مخس وسبعني باملائة من سكّان 

 .العامل احملرومني مما أنت حاصل عليه
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ض النقود يف حمفظتك، فاعلم وإذا كان عندك بعض املال يف البنك أو بع
أنك غني وأنك واحد من مثانية أشخاص باملائة فقط يف العامل امليسورين 

 .أمثالك
أي مل يطلّقا (وإذا كان والداك ما زاال على قيد واحلياة ويعيشان معا 

فاعلم أنّ حظّك كبري، وأنك من احلاالت النادرة اليوم، لسوء ) بعضهما
 .احلظّ

وصلتك هذه النشرة وقرأا، فهذا يعين أنك تتمتع بنعمتني، وأخريا، إذا 
نعمة معرفة القراءة اليت ال ميلكها أكثر من ملياري شخص يف العامل أميني، 

 .أي ال يعرفون القراءة والكتابة حتى اليوم
 . حيصل عليها إالّ القليلون جداونعمة حصولك على هذه النشرة اليت مل
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 سعيدا �صائح كي تكون ١٠
 

 .٥٧-٥٦ فحة ، ص٢٠٠٢ ،، عدد حزيرانالنشرة الرعائية

 
غالبا ما نتحدث عن السعادة وكم من مرة خييل إلينا أنها قريبة منا 
وممكنة التحقيق ولكن ال ندري كيف حنصل عليها، كيف تصبح بني 
أيدينا، ويف مجيع األحوال هناك أشياء بسيطة جدا، جيب أن يقوم ا 

 .لكي يشعر بالسعادةاإلنسان 
ينبغي أن ال تعيش وحدك، فالوحدة موحشة ولتحقيق ذلك، قم : أوالً

بدعوة أناس لطفاء لزيارتك يف املنـزل وعليك زيارة الناس األصدقاء ألنّ 
مثل هذه الزيارات واللقاءات ال متنحك السعادة وحسب وإنما تشعرك بأنّ 

 .ساعات الوحدة لن تكون سيئة إىل هذه الدرجة
من الضروري التعود على قراءة الكتب ومشاهدة األفالم اجليدة : ثانيا

املمتازة، ذلك يهدئ األعصاب وفيه تسلية مجيلة ومفيدة، وعموما فإنّ 
القراءة متنحك تصورات جديدة عن العامل، وهذا يغين حياتك الروحية 

 .واإلنسانية
 عمالً حتبه ويثري كن نشيطًا يف جمال عملك، شريطة أن جتد: ثالثًا

 .اهتمامك جبدية، ويلهمك أفكارا جديدة
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تغذَّ وأنت مرتاح وأبتعد عن األغذية اليت تسبب البدانة وأستعض : رابعا
 .عنها باألغذية املفيدة والشهية

ال تفرط حبساسيتك جتاه اآلخرين، وال تباِل مبا يفكّر الناس به : خامسا
إلرضاء الناس على حساب قناعاتك جتاهك ألنك عندما تسلك طريقًا 

 .تتحول حياتك إىل جحيم
تسامح مع اآلخرين ومع نفسك، وال تكن قاسيا على نفسك : سادسا

وعلى اآلخرين، فكلّ إنسان ميكن أن خيطئ، ولكن جيب أن يعطى كلّ 
طبعا يف احلدود املتعارف عليها، مثالً ال ميكن . إنسان فرصة أخرى

 . خطأ جسيما مؤذياالتساهل مع من أرتكب
ولكنه ال يستطيع أن " للحب أجنحة: "أحبب الناس، وكما يقال: سابعا

يطري، وأن حلّق بك احلب، حلّق معه، عندئذ ستخترب هذا الشعور اإلنساين 
 .العظيم الذي سيوصلك إىل االستقرار واهلناء

جيب أن تضع أمامك هدفًا حلياتك خطّط لنفسك مهمات، وكن : ثامنا
 .مستعدا نفسيا للقيام ا، وكن واثقًا من أنك قادر على بلوغ هدفك

كن لبيبا فطنا، فأحيانا حيتاج الشخص املوجود إىل جانبك إىل : تاسعا
أشياء قليلة جدا، مثالً عندما جيلس إىل جانبك أحد األصدقاء وتتحدثون، 

 على الذات، وكن قدم له فنجانا من القهوة، حاول االبتعاد عن التقوقع
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مستعدا دائما ملساعدة اآلخرين، فكلّ ما بعثت السعادة باآلخرين، حتصل 
 .عليها أنت أيضا وربما أكثر من سعادم

تعلّم أن تفرح ألبسط األشياء مثالً، ميكن ليوم دافئ أو للهواء : عاشرا
 احلياة املنعش أن يبعث فيك السعادة واالبتسامة، ففي اية املطاف تتكّون

من أشياء بسيطة ولكون هذه األشياء موجودة فهي حبد ذاا تبعث فيك 
 .السعادة واالرتياح
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 بلوغ كمال احملبة
 

 .٣٤٢-٣٤١؛ ٢٨١، صفحة نسكياتالسرياين اسحق، 

 
أما دليل الذين بلغوا الكمال فهو أنهم إذا أسلموا ذوام عشرات املرات 

إذا شئت أن :  فال يشبعون، كما قال موسىيوميا إىل احلرق حبا بالناس
تغفر هلم خطيئتهم فاغفر، وإالّ فاحمين من الكتاب الذي كتبته، أو كما قال 

كنت أصلّي أن أكون حمروما ومنفصالً عن املسيح من أجل : بولس املغبوط
 أما الرسل الباقون فكانوا يتقبلون املوت املتعدد الوجوه مدفوعني …إخويت

أخريا سلّم الرب اإلله ابنه الوحيد للموت على .  خالص الناسبشوقهم إىل
 هذا ال يعين أنه مل يكن قادرا على إنقاذنا بطريقة …الصليب حبا باخلليقة

 ولو كان لديه ما هو أمثن من …أخرى، إنما فعل ليعلّمنا حمبته الفائقة
 ال حتد جعلته ال كثرة حمبته اليت.وحيده لقدمه لنا حتى يقرب ذريتنا إليه

يضغط على حريتنا، رغم قدرته على ذلك، بل تركنا نقترب منه بدافع من 
 وهي احملبة اليت جياهد يف سبيلها القديسون، متشبهني …حمبتنا وحريتنا

 .باهللا، ليحقّقوا ا حمبة القريب
أفتش عن أبرص ألعطيه : لقد روي عن األنبا أغاثون أنه كان يقول

 . آخذ جسدهجسدي و
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إنّ األنبا أغاثون الذي كان رجالً ميتاز عن مجيع الرهبان يف ذلك العصر 
خبربته الواسعة، قد فعل أعظم من ذلك مع أنه كان يفضل الصمت 

ذهب هذا العجيب يف أحد األعياد إىل املدينة . والسكينة على كلّ شيء
فاستأجر . يضاليبيع شغل يديه، فوجد رجالً غريبا مطروحا يف الشارع مر

وبعد أن أعاله ستة أشهر . له بيتا ومكث معه يعيله ويشتغل لينفق عليه
 .شفي

أما الوصية الثانية اليت هي حمبة البشر فإنها تعاجل بطريقة مزدوجة ألنها 
وأقصد ذا أنّ ما نتممه يف ضمرينا حبال . تشبه طبيعة اإلنسان بازدواجها
ه باجلسد أيضا، ليس ظاهريا فقط بل باطنيا غري منظورة ينبغي أن نتمم

 أما …وكلّ عمل نتممه يف الظاهر جيب أن نتممه يف ضمرينا أيضا. أيضا
إذا كان اإلنسان ال يقدر أن يتمم حمبة القريب جسديا، أي باألعمال 

 .املركّبة، فيكفيه أن يتممها فكريا لكي يرضي اهللا
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 ٨٤

 وء البالعشر وصايا تُعينك على هد
 

، ٢٦٦-٢٦٥ العدد ، السنة الثّالثة والعشرون،رسالة العمالاألب عبد املسيح زهر، 
 .١٦، صفحة ١٩٥٧أيلول وتشرين األول 

 
إنّ اإلنسان يظفر بالطمأنينة مىت كان متسلّطًا على نفسه وعقله، 

 .ومسيطرا على أعماله وأفكاره، وإنّ مصدر الطمأنينة العقل وحده
أيها القارئ، أنك جتد الطمأنينة يف هذا أو ذاك املكان إن فال تتوهم، 

 .كنت ال جتدها يف عقلك
أما إنّ العقل هو ذاك املنـزل الذي فيه يستطيع املرء أن جيعل الفردوس 

وال جتد : جحيما، واجلحيم فردوسا كما قال ملتون الشاعر اإلنكليزي
 اتمع، أو صحبة فالن أو الطمأنينة يف مال جتمعه، أو منـزلة حتظى ا يف

 .فالن
 كيف يقدر املرء أن يظفر يف الطمأنينة، وأن جيدها؟: وإن سألتين
إنك تظفر بالطمأنينة مبجاهدة النفس وقهر اإلرادة، واألمر هين : أجيبك

 .على اإلنسان املاضي العزمية املتسلّط على نفسه
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 ٨٥

لكنك تستطيع أن ربما ال ميكنك أن تغير يف احلال انفعاالت نفسك، و
تغير أعمالك، ومىت غيرت أعمالك تتغير احساساتك، ألنّ العمل تابع 

 .لإلحساس
فإذا اتفق لك أن . هذا هو الطريق املؤدي إىل الفوز بالطمأنينة والفرح

تفقد الطمأنينة والفرح ابن الطمأنينة، فاعمل وتكلّم كمن يتمتع 
ىل األشخاص واألمور، تتغير األمور ومىت غيرت أفكارك نظرا إ. بالطمأنينة

ولكن إن أفسدت أفكارك وتصوراتك فإنك . واألشخاص بالنظر إليك
 .تفاجأ بتغير ينشأ فيك، مصدره ظروف احلياة وأحواهلا

إنّ يف دنياك ال تظفر مبا تريد، وال تنال كلّ ما تشتهي، ولكنك تستطيع 
ناله وتدركه مصدره وكلّ ما ت. أن تظفر مبا تريد وتشتهي أن يكون

فتسلّط إذًا على أعمالك وأفكارك، وسيطر على نفسك وعقلك . أفكارك
خاصة، فتصري أكثر األمور اليت تراها شرا معني قوة لك، على شرط أن 

فجاهد يف سبيل . تغير موقفك وتصري من حالة اخلوف إىل حالة اجلهاد
ة وانتفع ا، واعمل السعادة يف الظفر بالطمأنينة، واجعل أفكارك مفرح

 :ذه الوصايا العشر
يف كلّ يوم اقصر مهّك على يومك الذي أنت فيه، وال حتاول أ،  -١

 . ساعة تعمل أعماالً جليلة١٢إنك يف . حتلّ فيه مجيع مشاكل حياتك
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 ٨٦

أنّ أكثر الناس سعداء ألنهم على يقني من ظفرهم . فكّر أنك سعيد -٢
 .بالسعادة
عك وقوِّ به ذكاءك، واقرأ قراءة تتطلّب منك جهدا تعلّم شيئًا ينف -٣

 .وتفكريا ومجع عقل
 .جاِر احلوادث، وال تتطلّب أنّ األمور جتري لرغائبك -٤
اصنع معروفًا واكتمه، واقسر نفسك على عملني تكرههما، وإذا  -٥

 .ساءك أمرا ال تطلع عليه أحدا
ك، واستعمل كن أنيقًا يف ملبسك، وعندما تتكلّم اخفض صوت -٦

 .اللطف، وال تنتقد أو تصلح أحدا، وال تأمر إالّ نفسك
اتبع نظاما يف أعمالك، وال تبتئس إن حدت عنه مرغما فتخلص  -٧

 .من العجلة والتردد
اصرف نصف ساعة يف الصمت والراحة، وضع نصب عينيك ما  -٨

 .تؤمله يف حياتك
تيقّن أنّ العامل يرد لك انِف اخلوف عنك وتلذّذ باجلمال أيا كان، و -٩

 .ما تعطيه إياه
 .اهتم جبسدك ومرنه وغذّه، وال تنسه ليكون منقادا لك ومطيعا -١٠
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 ٨٧

 يف السخاء والبخل
 

 .٩٦ة ، صفحأمثال وحكم

 
 ).خمايل نعيمه. (إذا مسعت خبيالً يذكر اهللا فاعلم أنه يعين ما له ال غري

 . السائل املذلّةأجود الناس من جاد من قلّة وصان وجه
 .إنّ البخل لو كان قميصا ما لبسته وإن كان طريقًا ما سلكته

 .آفة الكرم جود األمل
 .إياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك كلّما تكون حباجة إليه

 ).الصادق جعفر. (البخل جهل وقلّة معرفة باخلالق والرازق
 .السخاء من احلياء واحلياء من اإلميان

 .ون كرميا إذا تصدقت مبا أنت يف غىن عنهإنك لن تك
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 ٨٨

 دروس من مدرسة آبائنا القديسني
 

بسترس املطران كريلّس سليم، الفاخوري األب حنا، العبسي األب جوزيف البولسي، 
 .تاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسة

 
اهللا وحده جيب أن يراك يف اعترافك، اهللا الذي ال حيقرك بسبب 

ل حيررك من خطاياك بسبب اعترافك، ولست متثُلُ، يف هذه خطاياك، ب
القديس يوحنا ( .احملكمة، أنت والشهود، بل أنت حتكم فيها على نفسك

 . )٦٢٤صفحة . الذهيب الفم

 
مهما صمت، ومهما اضجعت على احلضيض، ومهما طِعمت الرماد 

ن مفيدا وذرفت الدموع، فإنك ال تكون قد قمت بشيء عظيم إذا مل تك
 . )٦٢٥صفحة . القديس يوحنا الذهيب الفم(. للغري
 

 لكي نكون ...لقد أقامنا املسيح على هذه األرض لكي ننشر النور
 لكي نكون كهوالً بني األحداث، روحانيني بني املاديني، بذارا ...اخلمرية

لو سلكنا سلوكًا . لثمار غزيرة، األعمال تقوم مقام الكالم أفضل قيام
 .)٦٢٦صفحة . القديس يوحنا الذهيب الفم( .سيحيا حقيقيا لزالت الوثنيةم
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 ٨٩

ال أبايل بشي إالّ بقول احلقيقة، أقوهلا وال أهاب أحدا، ولو كنتم 
 .)٢٣٣ صفحة .القديس يوستينس الفيلسوف( .ستقطّعونين يف احلال إربا إربا

 
حة ال يدرك مثنها إالّ  فالص...إنّ إدراك اخلري هو مثرة اجلهاد من أجله

بعد اختبار املرض، وكذلك تظهر قيمة النور مبقارنته مع الظلمة، وقيمة 
هكذا امللكوت السماوي هو أمثن للذين يعرفون . احلياة مبقارنتها مع املوت

امللكوت األرضي، وبقدر ما يصري مثينا نحبه، وبقدر ما نحبه نتمجد لدى 
 .)٣١٨ صفحة .وس أسقف ليونالقديس إرينا( .اهللا

 
 إنه ...حنن األطفال، حباجة إىل مرب، والبشرية كلّها حباجة إىل يسوع

 .)٣٨٢ صفحة .القديس إكليمنضوس اإلسكندري( .هو مربي األطفال
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 ٩٠

 وصايا للجا�ح املكمل
 

 .٥١، صفحة ٢٠٠٢، عدد حزيران النشرة الرعائية

 
 … ولكن من احلكمة أيضا...إنها وصايا ال ختلو من السخرية

 أيها األهل،
 :إليكم ما جيب عمله لتفِسدوا حياة ولدكم

منذ طفولته، قدِّموا له كلَّ ما يريد، بذلك سوف يعتقد أن العامل بأسره 
 .مدين له بكلّ شيء

 .سوف يظن نفسه ذكيا جدا! إذا ما تفوه ببذيء الكالم، اضحكوا
سوف " عندما يبلغ احلادية والعشرين ال تقدِّموا له أية تربية روحية،

 ".خيتار بنفسه
هذا سيئ، فقد يحدث ذلك عقدة الشعور بالذنب : ال تقولوا له أبدا

لديه، وحني يضبط يف املستقبل جبرم السرقة يتصور أنّ اتمع هو الذي 
 .يضطهده

بذلك سوف يتأكّد أنّ اآلخرين هم . التقطوا كلّ ما يتركه مبعثرا
 .ن دائمااملسؤولو

 .عقّموا ثيابه ولكن دعوا فكره يتغذّى بالقذارات: دعوه يقرأ كلّ شيء
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 ٩١

 .ختاصموا دائما أمامه، فال يفاجأ إذا اارت عائلتكم
أعطوه كلّ املال الذي يطلبه فال يكون جمربا على كسبه، بذلك سوف 

 .يظهر أن له نفس مشاكلكم
 أصبح لرفاهية وإالّالغذاء والشراب وا: لتكن مجيع رغباته حمقّقة

 ".مكبوتا"
 .فاألساتذة والشرطة حيقدون على الصغري املسكني. احنازوا دائما إليه

عندما يصبح تافها، أعلنوا بسرعة أنكم مل تستطيعوا أبدا احلؤول دون 
 . ذلك

 .حضروا ألنفسكم حياة من العذاب ولسوف حتصلون عليها
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 ٩٢

 جتماعي املأساويالالوضع ا
 ١٨٩١محة البابا الون الثالث عشر للمثلّث الر

 
 .٧٢-٧١صفحة  ،الشؤون احلديثةالبابا الون الثالث عشر، 

 
مر، فنحن مقتنعون، والكلّ يوافقنا على ذلك، بأنه أومهما يكن من 

جيب أن نساعد الناس، يف الطبقات الوضيعة، بتدابري سريعة وفاعلة، ال 
 . يستحقّوهاسيما أنّ معظمهم يعانون من حالة عوٍز وبؤس مل

ة، اليت كانت تشكّل محاية هلؤالء الناس، قد ميإنّ اجلمعيات احلرفية القد
وغاب عن القوانني . اارت خالل القرن املاضي، دون أن يقوم هلا بديل

واملؤسسات العامة كلّ مبدأ أو حس ديين، فوجد العمال أنفسهم، وهم 
 مرور الزمن، حتت رمحة أسياد ال املعزولون بغري دفاع، يقعون تدرجييا، مع

وجاء الربا الفاحش . إنسانيني، ويصبحون هدفًا ملنافسة جشعة، ال رادع هلا
وبالرغم من ذلك، ما زال أناس . ليزيد الوضع سوًءا، فأدانته الكنيسة مرارا

 .متكالبون على الربح، بنهٍم ال يشبع، ميارسونه بأشكال خمتلفة
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 ٩٣

سلع التجارية تكدست بني أيدي قلّة من زد على ذلك أنّ العمل وال
 تفرض بذلك، نريا مذال على الناس، فأصبحت حفنة من األغنياء واملوسرين

 .)أي العمال(أعناق اجلماهري الغفرية من الربوليتاريني 
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 ٩٤

 )أورجيا�س(شهامة فتى 
 

 .٣، صفحة ١٩٣٣، شباط ٣٨، السنة الرابعة، العدد رسالة العمال

 
ورجيانس الشهري أنه كتب يوما إىل أبيه وكان ملقى يف يخرب عن أ

 :السجن، ألجل اإلميان، الرسالة اآلتية
يا أيب، أستحلفك بكلّ عزيز لديك، وأنا جاث على األرض أمامك بأن 

فإني أعدك بأن . ال يكون حنوك األبوي يل سببا لنكران يسوع املسيح
ذا مت أنت شهيدا عن أنوب عنك بالقرب من أمي وإخويت الستة، وإ

. اإلميان، فأنا أذهب أستعطي من بيت إىل آخر ألقوم مبعيشتهم عوضا عنك
 .إنما جلّ رجائي منك، يا أيب، أن ال تنكر يسوع املسيح

وأين . ما أعظم إميان هذا الولد العجيب الذي يشجع أباه القتبال املوت
آلباء واألوالد شهامته من شهامة أبناء هذا العصر الذي فيه نرى ا

يتنافسون، ال سبيل يف الدين واملبدأ، ولكن يف سبيل التنعم باحلياة ليتفوق 
 .كل منهم بكثرة التلذّذ والرخاء
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 ٩٥

 عود احلياة رمز للصليب
 ألبينا يف القديسني يوحنا الدمشقي

 
 .٢٣١، صفحة املئة مقالة يف اإلميان األرثوذكسيالقديس يوحنا الدمشقي، 

 
، ذاك الذي قد غرسه اهللا يف الفردوس، )أي شجرة احلياة( احلياة إنّ عود

فلما دخل املوت إلينا بالعود، . كان قد سبق ورمز إىل الصليب الكرمي
ملّا ) ابن اسحق(ويعقوب األول . وجب أن تعطى لنا بالعود احلياة والقيامة

 سخجد لرأس عصا يوسف قد صور الصليب، وملّا بارك ولَديه بيديه
وإنّ عصا موسى، . املتعارضتني، رسم عالمة الصليب رمسا جليا جدا

وإنّ . بضرب البحر ا بشكل صليب، أنقذت إسرائيل وغرقت فرعون
واملاء املر قد صار حلوا . يديه املبسوطتني على شكل صليب قهرتا عماليق

فظت وإنّ عصا أيضا قد احت. بالعود وانفلقت الصخرة وجرت منها املياه
واحلية ملّا رفعت على عود وقد بدت مائتة، . هلارون برئاسة الكهنوت

ذلك على مثال . خلّص العود أولئك املؤمنني النلظرين إىل عدوهم مائتا
لذلك صرخ موسى . املسيح الذي مل يعرف خطيئة وقد سمِّر جبسد اخلطئة

وقال . نكمانظروا إىل حياتكم على عود معلّقة جتاه أعي: العظيم قائالً
بسطت يدي النهار كلّه حنو شعب عاٍص يسلكون طريقًا غري صاحل : أشعيا

أما حنن الساجدين له عسانا حنظى بالنصيب مع املسيح . وراء أفكارهم
 .املصلوب
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 ٩٦

 لن �قبل بالعبودية
 

  .٢٥٤، صفحة الطريق إىل العبوديةهايك فريدريش، 

 
أنفسنا من التعميم املعاصر الذي إنّ املهمة األوىل تنص على أن نحرر 

حياول أن جيعلنا نعتقد بأنّ ما فعلناه املاضي القريب، كان حكيما أو 
إذا أردنا . لن نصبح أكثر ذكاًء قبل أن نكون قد فهمنا بأننا قد تهنا. حتميا

... بناء عامل أفضل، فيجب علينا أن جند الشجاعة التخاذ انطالقة جديدة
ق بأن يكون لديهم القليل من الثّقة باألفكار اليت تقود إنّ الشباب على ح

لكنهم خيدعون أنفسهم إذا ما تصوروا أنّ هذه . معظم الذين هم أكرب سنا
ليست لدينا . أفكار القرن التاسع عشر، اليت كاد يعرفها جيل الشباب

ثالية  إنما لدينا إمكانية إجناز م…الرغبة وال القدرة على العودة إىل الوراء
لدينا القليل من األلقاب لكي نشعر . هذا القرن اليت ليست مثالية مكروهة

وال جيب أن ننسى أننا حنن الذين ارتكبنا عددا . بأننا متفوقون على أجدادنا
إذا ما فشلت احملاولة األوىل خللق عامل . كبريا من األعمال اجلنونية، ال هم
 … احملاولةرجال أحرار، فإنّ علينا أن نعاود
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 ٩٧

 طرائف عن أعمار احليوا�ات النباتات
 

، أيلول وتشرين األول ٢٤٢-٢٤١ العدد ، السنة احلادية والعشرون،رسالة العمال
 .٤، صفحة ١٩٥٥

 
وجدوا باالختبار يف احليوانات املعروفة أنّ بني عمر احليوان ومدة احلمل 

وهاك بعض . فكلّما طالت مدة احلمل به طال بقاؤه. به نسبة ثابتة
املعلومات يف هذا املعىن مضافًا إليها أطول النباتات املوجودة يف بالدنا 

 :عمرا
 ٥٩٣ عاما، ومدة احلمل به ١٢٠ إىل ١٠٠فالفيل مدة حياته هي من 

 عاما ومدة احلمل ما ٤٠ إىل ٣٠الفرس واحلمار مدة حياما من . يوما
 ٢٨٦ عاما ومدة احلمل به ٣٠  إىل١٥البقر مدة حياته من .  يوما٣٣٠
القرد مدة .  يوما٢٤٥ عاما ومدة احلمل به ٣٠الغزال مدة حياته . يوما

 إىل ١٥الكلب مدة حياته من .  يوما١٥٠ أعوام ومدة احلمل به ١٠حياته 
 عاما ٢٠ إىل ١٥اهلر مدة حياته من .  يوما٦٣ عاما ومدة احلمل به ٢٠

 . يوما٥٦ومدة احلمل به 
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 ٩٨

أما النباتات فيعسر تقدير أعمارها الختالف ذلك باختالف اإلقليم 
ولكن بعضهم مجع أطول ما علمه من . والتربة والطوارئ اليت تطرأ عليها

 : أعمار بعض األشجار وهاك خالصته
. ٧٢٠الدلب . ٨٠٠األرز .  سنة١٥٠٠ إىل ١٠٠٠السنديان من 

اللبالب . ٦٠٠الكستنا . ٦٣٠الربتقال . ٦٥٠النخل . ٧٠٠الزيتون 
 .٣٣٥الدردار . ٣٥٠السرو . ٤٥٠
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 ٩٩

 التعرض للسلطة األبوية
 ١٨٩١للمثّلث الرمحة البابا الون الثّالث عشر 

 
 .٨٨صفحة ، الشؤون احلديثةالبابا الون الثّالث عشر، 

 
ال حيق للدولة أن تلغي السلطة األبوية أو حتتويها، ألنها واحلياة البشرية 

إنهم نوع من االمتداد . فاألبناء هم بعض من أبيهم.  ذاتهمن النوع
وبعبارة أدق، فاألوالد ال يدخلون اتمع املدين، ويندجمون فيه . لشخصه

ومبا أنّ . من تلقاء أنفسهم، بل بواسطة اتمع البييت، الذين ولدوا فيه
م، األوالد هم، طبيعيا بعض من أبيهم، فيجب أن يبقوا حتت وصاية أهله

 .حتى يتمكّنوا من ممارسة حرية االختيار
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 ١٠٠

 اإلميان �ور
 

 .١٧٠-١٦٨، صفحة صوت الراعيإدليب املطران ناوفيطوس، 

 
يزعم البعض، ممن ال يدركون كنه اإلميان املسيحي، أنّ العقائد الدينية 
تضيق آفاق معرفتنا البشرية، وأنّ املؤمن يتحصن لعينيه من النظر يمنة 

، فتتسدد نظراته إىل األمام، يف طريق مظلمة، تتعثّر فيها خطواته، ويسرة
 وهم يف …ألنه يسري على غري هدى العقل، ونور البصر، وحدس البصرية

 . إنّ اإلميان نور هداية ومشعل معرفة…ذلك على ضالل مبني
باإلميان نشترك يف معرفة اهللا، يسر إلينا بأسرار حياته اليت تفوق يف 

درة استيعاب العقل البشري، مهما مست مداركه وترسخت كنهها قُ
إمكاناته، فتتفتح لبصريتنا آفاق فسيحة مترامية إىل مدى الالاية، عن 

 …األلوهية، وعن منشأ اإلنسان ومصريه وأهدافه، يف طريق هذه احلياة
بنور اإلميان نعلم أنّ لنا يف احلياة األخرى، حيث السعادة احلقّة والنعيم 

قيم، إهلًا لنا مبثابة األب احلنون الشفيق العطوف، ذا جربوت واقتدار، امل
فكانت كلّ هذه البدائع اليت تبهرنا " كوين" قال …أبدع الكائنات بإميائة

بفرط عظمتها، يدبر الكون الذي أبدعه بعناية فائقة، من حيث ال يدري به 
مهما تبجح و.  شعرة من رؤوسهم ال تسقط دون إذن منه…أبناء الناس
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 ١٠١

املكابرون فأعلنوا التمرد والعصيان، يكتنف الناس بعطف أبوي، ألنه يعلم 
أنه إذا أزاح عنهم رعايته قيد أمنلة، عادوا إىل العدم، وهو يبغي سعادة 

ما خلقهم ليشقوا، بل ليسعدوا . أبنائه، أبناء الناس، ال هالكهم وشقاءهم
ن جادة الصراط القومي، وزاغت وحني حادوا ع. يف هذه احلياة ويف اآلخرة

بصائرهم عن احلق، وتاهوا على غري هدى يف جماهل هذه احلياة الدنيا، 
فعاثوا فسادا، وهبهم ذاته بشخص ابنه احلبيب، سيدنا يسوع املسيح، الذي 
تسارع هلدايتهم ومل يأنف من تقدمة ذاته ضحية حمرقة، على خشبة 

 ...الصليب، فدية عنهم
إذا تسلّط على احلقائق اليت تفوق طبيعتنا البشرية، جعل هذه اإلميان نور 

اإلميان نقطة ارتكاز راسخة . احلقائق يف متناول هذه الطبيعة لتستوعبها
. للتثبت من معطيات العلم اليت تستعصي على كثري من أذهان العلماء
 واملؤمن أوسع اطّالعا وأمسى مدارك من غري املؤمن، حتى يف األمور اليت

 ...يف متناول العقل البشري
لذا مهما بذلنا من املساعي يف اإلعراب عن شكرنا احلميم مدى حياتنا 

 .للرب املوىل املتعال على منته اّانية لنا، ال نفيه نزرا يسريا مما له علينا
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 ١٠٢

 الولدعن وعن اخلري والشر أمثال وحكم 
 

 .٢٠٦ ؛٧٥-٧٤ ، صفحةأمثال وحكم

 
 .رككاترك الشر يت

 .إحرص على أن متوت رذائلك وشرورك قبل أن متوت أنت
 .من عاش يف الشر عاش يف اخلوف

 .تعودوا اخلري فإنّ اخلري عادة
 .خذ اخلري من أهله ودع الشر ألهله

 .من أعانك على الشر ظلمك
 

 .الولد اجلاهل يشني السلف ويهدم الشرف
 .دهحق كبري األخوة على صغريهم كحق الوالد على ول

 .عندما يغادر الولد البيت حيمل معه يد أمه
 .من أدب ولده صغريا سر به كبريا

 .من أدب ولده ضر حاسده
 ).نابوليون. (مستقبلُ الولد صنع أمه

 ).فريجيل. (يعرف الولد أمه من ابتسامتها
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 ١٠٣

 عن احملبة
 ٦-١: ٤٩-٢: ٤٨من رسالة القديس إقليمندس إىل الكور�ثيني 

 
 .٦٠-٥٩حة صف، أقدم النصوص املسيحية، مندس الروماين وراعي هرماسإقلي

 
افتحوا يل : احملبة هي باب الرب الذي ينفتح على احلياة كما هو مكتوب

فأدخل فيها وأعترف للرب ،ألنّ منه يدخل . أبواب الرب ،هنا باب الرب
الرب باب . عديدة هي األبواب املفتوحة). ٢٠-١٩: ١١٧مزمور (األبرار 

فطوىب للذين يدخلون فيه ويسريون يف طريق القداسة . هو باب املسيح
 ون كلّ شيء بدون بلبلة) ٧٥: ١لوقا (والربإن كان هناك شخص ! ويتم

ويفّ، طاهر يف أعماله ويف استطاعته أن مييز بني األقوال، فعليه أن يكون 
عن فائدته متواضعا بقدر ما هو عظيم، وأن يبحث عن فائدة اجلميع ال 

 .الشخصية
من ذا الذي . وعلى الذي ميلك حمبة املسيح فليعمل بوصايا املسيح

 ر عن مسون ذا الذي يستطيع أن يعبة اهللا؟ ميستطيع أن يصف رباط حمب
احملبة توحدنا باهللا، . مجاله؟ إنّ العلو الذي ترفعنا إليه احملبة ال ميكن تفسريه

احملبة تتحمل كلّ شيء وتصرب على كلّ شيء . ايااحملبة تستر مجا من اخلط
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 ١٠٤

يف . احملبة ال تحدث شقاقًا، احملبة ال تحدث فتنة. ال تأيت قباحة وال تنتفخ
 .بدون احملبة ال يروق شيء يف نظر اهللا. احملبة اكتمل مجيع خمتاري اهللا

يسوع وبسبب احملبة اليت أحبنا ا، سفك . باحملبة رفعنا السيد إليه 
املسيح ربنا دمه ألجلنا حبسب مشيئة اهللا، وأعطى جسده ألجل جسدنا 

 .وروحه ألجل أرواحنا
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 ١٠٥

 كيف تصلح ابنك
 

، ١٩٥٥، آذار ونيسان ٢٣٦-٢٣٥، السنة احلادية والعشرون، العدد رسالة العمال
 .٦صفحة 
 

اجعل البيت شديد اجلاذبية للنفس بفضل ما يشيع فيه من حب  -١
 .ومجال وهدوء

درب ابنك على حتمل املسؤوليات بتكليفه بإداء بعض الواجبات أو  -٢
 .مشاركتك فيها

 .حذار أن تعاقبه أو تؤنبه وأنت غاضب -٣
ال تضحك منه على فكرة سخيفة يبديها، وال تنس أن تثين عليه  -٤

 .لعمل قام به جدير بالثناء، وحتدث معه بصراحة
 .ل لتختلط م وتعرفهم عن قربعوده أن يدعو أصدقاءه إىل املرت -٥
أغرس يف نفسه أنّ الشرف والكرامة واخللق الكرمي فوق املال  -٦
 .والعقار
لتكن حياتك قدوة يف االستقامة والفضيلة والشهامة حتى تثمر  -٧

 .نصائحك له
 .أعنه على تفهم جوهر الدين حتى ال يشب جاهالً له -٨
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 ١٠٦

 كيف تفسد ابنك
 

 .اصة ماالً بغري حسابأعطه لنفقاته اخل -١
 .أترك له أن خيتار أصدقاء كما يشاء -٢
وامسح له أن يعود من اخلارج يف أية ساعة من .. أعِطه مفتاح البيت -٣

 .ساعات الليل
 .ال تسأله أين يقضي ساعات فراغه ومع من يقضيها -٤
أو الكياسة يف معاملة الناس " االتيكيت"دعه يفهم أنّ اتباع قواعد  -٥
 . أن يكون عوضا عن الروح الطيب واخللق الكرميميكن
 .دعه يتوقّع مكافأة أو أجرا عن كلّ عمل يؤديه -٦
امسح له بأن يقضي أوقات الصالة يف الطرقات والنوادي بدالً من  -٧

 .بيوت الصالة
 .ال تدعه يراك وأنت تفعل اخلري أو تؤدي فرائض الدين -٨ 
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 ١٠٧

 بضعة أقوال
 قديس يوحنا الذهبي الفمألبينا اجلليل يف ال

 
 .١٣٧-١٣٦؛ ١٣٢، صفحة القديس يوحنا الذهيب الفمترديف هنري، 

 

 على التّهذيب

أنتم، أيها اآلباء، ربوا أوالدكم على حفظ : "يقول بولس ألهل أفسس
ظام ووفقًا لتعليم الربا قد أُمرنا بالسهر على نفوسهم بصفة ". النإذا كن

يناقشوا احلساب يف ذلك الشأن، فكم ينبغي هذا، من يتحتم عليهم أن 
! بإلزام أشد، للوالد الذي ولدهم، الذي هذّم، الذي يالزمهم يف البيت

فكما أنه لن يستطيع وجود عذر خلطاياه الشخصية وطلب الصفح عنها، 
 ...هكذا يكون عجزه حني خيطأ أوالده

ب جديرا بذلك أمن املمكن أن يأىب والد إحكام ذيب ولده؟ ال أ
 ا تدلّه على واجبه األبوياالسم يقول ذلك القول الفاحش، فإنّ الطبيعة ذا

 ...وحتثّه على القيام به
إذا أصبح األوالد أشرارا، فسبب ذلك أن لوالديهم آراء غري معقولة 

حيصرون أفكارهم فيها، ويعطوا املقام األول، . فيما خيتص خبريات الدنيا
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 ١٠٨

مثل . اية بنفوس أوالدهم بقدر ما يهملون العناية بنفسهمويهملون العن
 مثل – وال يزعمن أحد أني أقول ذلك عن غضب –أولئك اآلباء 

 !أولئك اآلباء أثقل إجراما ممن يقتلون أبناءهم
إذا كان شريرا، ولو . أتريد أن تورث ابنك الغىن؟ علّمه اللطف واحللم

األوالد الذي .  يف الدنيا بال حارسخلّفت له ثروة فاحشة، فإنك تتركها
 .أُسيء ذيبهم، خري هلم جدا أن يكونوا فقراء من أن يكونوا أغنياء
ينتج أيضا . مل خالص أوالدنا وخالصنا، ومن مثّ عدم حكمة فاحش

وملاذا أذكر العبيد؟ . عن ذلك أنّ أوالد العائالت الوجيهة أنذل من العبيد
ه ياالً عادم إذا كان ألحد بغل، فإنال، بغعىن كلّ العناية بأن يعطيه أفضل بغ

أما إذا حتتم عليه . اخلباثة، صاحلًا، معتدل األكل والشرب، خبريا يف حرفته
ومع . طلب أستاذ ألبنائه، فإنه يقبل بدون اختيار أول ما ميثُل بني يديه
ايتها؟ ذلك أي فن ميكنه جماراة الفن الذي غايته تثقيف نفس شاب وهد

املتضلّع من ذلك الفن يف حاجة إىل اجتهاد أشد جدا مما حيتاج إليه كلّ 
 .مصور أو حنّات
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 ١٠٩

 طريقة اجلدال
 

من األكيد أنّ تغيري اإلنسان عقلية خصومه وحتويل أذهام ألعظم 
ومما يزيد صواب ذلك املبدأ أنّ الرسل مل يكونوا سوى . وأعجب من قتلهم
 .كان سكّان العامل أمجع ذئابااثين عشر، بينما 

لك على وجه اإلطالق، حنن ذفلنحمر خجالً، حنن العاملني خبالف 
ما دمنا نسلك بصفة نعاج، نكون . املنقضني كالذئاب على خصومنا

. ولو كان حولنا ألف ذئب، حنن أقوى منهم مجيعا وننال الظفر. منتصرين
ألنّ الراعي حيرمنا حينئذ أما إذا عملنا أعمال ذئاب، فنكون مكسورين، 

 .معونته، هو راعي النعاج ال الذّئاب
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 ١١٠

 توبة قاتل
 

 .٨، صفحة ١٩٣٨، متّوز وآب ١٠٤-١٠٣ السنة التاسعة، العدد ،رسالة العمال

 
 قتل أربعة لصوص كاهن رعية جسترين فحكم عليهم ١٩٣٦عام 

هن القتيل وقد تلقّى مؤخرا خلف الكا. بالسجن املؤبد واألشغال الشاقة
أبِت احملترم، مرات عديدة يف هذا : رسالة من أحد مرتكيب اجلناية يقول له

السجن املظلم أختيل تلك الليلة املظلمة الباردة اليت خدعين فيها رفاقي 
يا هلا من . األشرار فمشيت معهم لنهب الكنيسة وقتل كاهنها الفاضل

 لقد كنت قبل تلك الليلة !ساعة جهنمية ارتكبت فيها ذاك االمث الفظيع
ولكن منذ ارتكاب . بسنني هجرت ربي وابتعدت عن حفظ وصاياه

جرمييت استيقظ يف قليب اإلميان وهاج تبكيت الضمري فاقتبلت احلكم 
خبضوع وتراين اآلن أقضي أوقايت الفارغة من األشغال الشاقة يف الصالة 

هنا يف خدمة رفاقي وقد رحبت . لراحة نفس ضحييت والتكفري عن ذنيب
السجناء بعض دراهم أقدمها لك حسنات قداديس لراحة نفس الكاهن 

. وسأرسل لك مثل هذا املبلغ عما قريب. البار الذي ذهب ضحية طمعي
 ...صلِّ ألجلي

 .إنّ ِعشرة األشرار تؤدي إىل أفظع اجلرائم 
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 ١١١

ه إىل االتوج 
 ألبينا يف القديسني غريغوريوس النيصصي

 
تاريخ ترس املطران كريلّس والفاخوري األب حنا والعبسي األب جوزيف البولسي، بس

 .٥٣٩، صفحة الفكر املسيحي عند آباء الكنيسة

 
االنتقال من مكان إىل مكان ال يفيد يف التوجه إىل اهللا، ولكن حيثما  

. تكون يأيت اهللا إليك، إذا كانت غُرف نفسك مهيأة ألن يسكن اهللا فيك
ذا كان إنسانك الداخلي حافالً باألفكار الشريرة وكنت على ولكن إ

اجللجلة، أو على جبل الزيتون، أو على صخرة القيامة، فإنك ستكون بعيدا 
 .عن تقبل املسيح فيك بقدر ما يكونه اإلنسان الذي مل يعترف بعد باملسيح
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 ١١٢

 تفسري حلم
 

 .٤، صفحة ١٩٣١لثّاين ، تشرين ا٢٣، السنة الثانية، العدد رسالة العمال

 
: رأيت أربعة جرذان: حلم سكّري ليلة فقص منامه على امرأته قائالً

والثّالث . والثّاين مسني فاتح فاه يريد أن يلتهم اجلرذ األعمى. أحدمها أعمى
والرابع ضعيفان تظهر عظامهما من حتت جلدما جالسان على انفراد 

 .فما معىن هذا احللم. كئيبني
يا أبِت : وبعد فترة صاح ابنها الصغري وقال. م يف أمر التفسريحارت األ

إنّ اجلرذ السمني الفاتح فاه على اجلرذ األعمى هو صاحب اخلمارة الذي 
واجلرذان اهلزيالن مها أنا وأمي املعدمان اخلبز . يلتهم درامهك ويفين عافيتك

 أما اجلرذ األعمى فهل عرفته؟. أكثر األوقات
 . يا ولديال: قال األب

اجلرذ األعمى هو أنت كلّما : ال تغضب علي يا أبِت: فقال الولد 
 !تذهب إىل اخلمارة وتتركنا جائعني
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 ١١٣

طريق ا 
 ألبينا يف القديسني أثناسيوس الكبري

 

 .٩٠، صفحة القديس أثناسيوس اإلسكندريلورور جان ماري، 

 
ا، وحتيقودنا إىل اهللا املوجود حق ى نعرف هذا الطريق ونتبعه، إنّ طريق احلق

مع . ال حنتاج إىل أي شيء سوى معرفة نفسنا، وإن كان اهللا تعاىل هو فوق الكلّ
ذلك فالطريق الذي يقودنا إليه ليس صعبا وال بعيدا ولو خارجا عنا، ولكنه فينا 

 :فيمكننا أن جند يف ذاتنا نقطة االنطالق إليه، كما قال موسى النيب. ويف داخلنا
 ).١٤: ٣٠تثنية االشتراع (إنّ كلمة اإلميان هي يف قلبك 

وما دام فينا ). ٢١: ١٧يوحنا (ملكوت اهللا داخلكم : وقال السيد له اد
اإلميان ويف قلبنا ملكوت اهللا، نستطيع بكلّ سهولة أن نشاهد ونتأمل رب الكون 

 .كلمة اآلب خملّصنا يسوع املسيح
حجج إلثبات هذه احلقيقة وال ينبغي ألحد أن ليس الوثنيون يف حاجة إىل 

 .يضلّ ويدافع عن ضالله كما لو كان ال يعرف هذا الطريق
كلّنا يف الطريق، ولكن كثريين منا ال يريدون أن يسريوا فيه، ويبتغون االبتعاد 

 .عنه للبحث عن ملذّات الدنيا الفانية
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 ١١٤

ها نفسنا والروح املوجود وما هو هذا الطريق؟ أجبته قائالً إن: وإذا قال سائل
والروح وحده هو الذي يستطيع أن يشاهد اهللا ويكون لذاته فكرة عنه عز . فيها
 .جلّ
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 ١١٥

 ثالثة بثالثة
 

 .٣٩٦، صفحة ١٩٥٤، الصالح
 

 .مشاورة العلماء وجتربة األمور وحسن التثّبت: ثالثة تؤيد العقل
 

 .االستبداد والتهاون والعجلة: وثالثة تضره
 

الغىن يف النفس، والشرف يف التواضع، :  تكون إالّ يف ثالثةثالثة ال
 .والكرم يف التقوى

 
ذو البأس عند اللقاء، وذو األمانة عند : ثالثة ال تعرف إالّ يف ثالثة

 .األخذ والعطاء، واألخوان ال يعرفون إالّ عند النوائب
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 ١١٦

 النظرة املسيحية إىل اآلخرين
 

 .٥٩-٥٨، صفحة راعيصوت الإدليب املطران ناوفيطوس، 

  
 أنا مع غريي، -١ً: يرتكز الوعي االجتماعي على ثالثة مبادئ هي

 غريي قبلي، واملصلحة العامة -٣.  أنا لغريي، وغري يل-٢. وغريي معي
 .قبلي وقبله

" الغري"وتضيف النظرة املسيحية إىل اآلخرين عنصرا جديدا يف حتديد 
ا من أعضاء اتمع، بل هو فوق ذلك أخ يل الذي هو ليس فقط عضو

فليس عند اهللا . باملسيح وابن اهللا، مهما كان عنصره أو دينه أو مشربه
تفرقة، وكلّ الناس عيال اهللا، أبدعهم ليسعدهم يف هذه الدنيا إذا اعتصموا 
بوصاياه وانصاعوا ألوامره القدوسة، ويف اآلخرة حيث وجهه الكرمي 

 .قيممدعاة البشر الدائم والنعيم امل
هو أخي، ألنه أخ للسيد املسيح الذي تفاىن يف سبيل حمبته له " غريي"

 .إىل أبعد مدى، فبذل حياته فدية عنه
هو قرييب، وقرييب هو كلّ إنسان، وليس فقط نسييب أو سليل " غريي"

 …عائليت أو ابن مذهيب أو ابن عشرييت أو ابن بلدي أو ابن وطين
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 ١١٧

 مطمع يف النمو والتقدم واالزدهار إالّ ال ميكن أن يكون تمع إنساينّ
إذا جتاوز حدوده الضيقة مهما ترامت واتسعت، سعيا يف حتقيق الوحدة 
اإلنسانية الشاملة، حيث يشعر الناس أنهم إخوة بعضهم لبعض، أبناء أب 

 .واحد هو اهللا
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 ١١٨

 حكم
 

 .١١٥؛ ٧٦ ؛٦٥؛ ٢٣ ، اجلزء األول، صفحةجواهر األدب

 
. وال يتواضع إالّ كلّ رفيع. ال يتكبر إالّ كلّ وضيع: اءقالَ احلكم

 .من رفع نفسه فوق قدره، استجلب مقْت الناس: وقالوا
 

 .أفضلُ الناس من عاش الناس يف فضِله: قال النعمان بن املُنذر
 

ال : قالوا. ِكسرة: فقال. يفتح اهللا لك: فقالوا له. وقف سائلٌ على باب
قال . ال نقدر عليه: قالوا. ليالً من قمح أو فول أو شعريقال فق. نقدر عليها

. قال فشربةُ ماء. ال جنده: قالوا. فقطعة دهن أو قليالً من زيت أو لنب
فاسألوا فأنتم أحق قوموا . فما جلوسكم ههنا: قال. وليس عندنا ماء: قالوا

 . مني بالسؤال
 

وسأله عن فخرج إليه . قصد رجلٌ إىل صديق له، فدق عليه الباب
. فدخل الدار وأخرج إليه ما كان عليه. علي دين كذا وكذا: حاجته فقال

هالّ اعتذرت إذ صعبت عليك : فقالت له زوجته. مثّ دخل الدار باكيا
 .إنما أبكي ألني مل أتفقّد حاله حتى احتاج إىل أن سألين: اإلجابة؟ فقال
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 ١١٩

 �صيحة
 لكبري رئيس أساقفة قيصرية الكبادوكألبينا اجلليل يف القديسني باسيليوس ا

 
تاريخ بسترس املطران كريلّس والفاخوري األب حنا والعبسي األب جوزيف البولسي، 

 .٤٩٨، صفحة الفكر املسيحي عند آباء الكنيسة

 
إذ مل يكن لديك من اخلبز إالّ رغيف واحد، ووقف ببابك فقري، فتناول 

: فعه بيديك إىل السماء وقلمن خزانة أطعمتك هذا الرغيف الوحيد، وار
. يا رب، هذا الرغيف الذي تراه هو الوحيد الباقي لدي واخلطر حمدق

ولكني أقدم وصيتك على صواحلي، ومن هذا القليل أُحسن إىل أخي 
إني أعرف . اجلائع، فامنح أنت أيضا شيئًا خلادمك الواقع يف خطر

 ترجئ إحساناتك، صالحك، وأتكل على قدرتك، وأنا أعرف أنك ال
 .ولكنك توزعها عندما تريد
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 ١٢٠

 شعار التقدم والنجاح
 

، تشرين الثّاين وكانون ٢٤٤-٢٤٣ السنة احلادية والعشرون، العدد ،رسالة العمال

 .١١، صفحة ١٩٥٥األول 

 

 .كن رجالً بأعمالك ورجالً بأخالقك -١
 .نجاح والفالح احلياة متهد سبل أويل العزم واحلزم توصالً إىل ال -٢
 . أغىن األغنياء من ساعد اجلنس البشري وأغناه -٣
 امجع أزهارك من الطريق الذي تسلكه ألنك قد ال تسري فيه مرة  -٤
 .أخرى
 . ترد لنا احلياة ما نودعها إياه، أو ما يزرعه اإلنسان إياه حيصد -٥
لّفه  احلاجة مهماز بال مثن، فهي تقود اإلنسان إىل العمل وال تك -٦
 .شيئًا
 ال تنتظر الفرص الطويلة، بل اغتنم الفرص القصرية واجعلها  -٧

 .عظيمة بأعمالك اخلطرية النافعة
 ال يالم اخلرتير بكونه حيوانا، وإنما يالم اإلنسان إذا أتى أمرا  -٨

 .منكرا ألنه إنسان عاقل
 . كن بشوشا طليق احمليا، واضحك تضحك لك الدنيا -٩
 .ك ماضيك ودع غدك وانظر إىل حاضركاتر -١٠
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 ١٢١

 كالم يف احملبة
 البن عربي

 
 .١٠٣، صفحة الصوفية يف اإلسالم، .ا. نيكلسون ر

 
 فمرعى لغزالن، ودير لرهباِن لقد صار قليب قابالً كلّ صورة 
 وألواح توراة، ومصحف قرآِن  وبيت ألوثان، وكعبة طائف

هتى توجأن ،ه، ف أدين بدين احلبديين وإمياينركائب احلب 
 وقيس وليلى، مثّ مى وغيالن  لنا أسوة يف بشر هند، وأختها
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 ١٢٢

 من قصيدة ليل األشواق
 إليليا أبو ماضي

 
 .١١٧-١١٦، صفحة الشعر العريب يف املهجرحسن حممد عبد الغين، 

 
 !ويح بعِض النفوس ما أغباها   قال قوم إنّ احملبةَ إمثٌ

شرِق احلبا مل يِر ما معناها   فيهاإنّ نفسدهي نفٌس لن ت! 
 أي شيء جهنم ولظاها؟  خوفوين جهنما ولظاها

 ليس عند اهللا نار لذى حـــــب  ونار اإلنسان ال أخشاها
 !أنا باحلب قد وصلت إىل نفــــسي، وباحلب قد عرفت اهللا

 

 )رشيد اخلوري(قال الشاعر القروي 
 

 .٧٧صفحة املرجع السابق، 

 
 يرضيه، مع أنّ الطعام كثري  كلِّ خملوٍق طعاٌم واحٌدفل

 .فوق الثرى، وعلى اجلميِع جيور  أما ابن آدم فهو أشره كائن 
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 ١٢٣

 )رشيد اخلوري(لشاعر القروي ل إطالة احلياة
 

 .٢٣٦ صفحة املرجع السابق،

 
 ملكَت يداه لكي جينبه الردى عجبا ملن يهب الطبيب مجيع ما

 صمما، ومل يبسطْ بعارفٍة يدا ملكرمات أعارهاوإذا دعته ا 
 ..سنةً، وال يعطي اليسري ليخلدا  يعطي الكثري لكي يطيلَ حياته 

 
 قال الشاعر سليم بك عنحوري

 
 .٢٩-٢٥، صفحة اجلوهر الفرد أو الشعر العصريعنحوري سليم بك، 

 
 يرضيه، مع أنّ الطعام كثري  فلكلِّ خملوٍق طعاٌم واحٌد

 .فوق الثرى، وعلى اجلميِع جيور   ابن آدم فهو أشره كائن أما
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 ١٢٤

 الدرس اخللقي
 ألبينا يف القديسني يوحنا فم الذهب

 
، اجلزء األول، مواعظ أبينا القديس يوحنا فم الذهب يف تفسري إجنيل القديس متى

 .٨٢-٨٠صفحة 

 
ق آماله بشيء إذا كان أحدكم متوانيا من قَبل ال ييأس من نفسه وال يعلّ

إذا كان هؤالء الرجال مل ينتفعوا . آخر سوى برمحة اهللا وجبهوده الذاتية
 فأي فائدة نستطيع أن …بشيء بانتسام إىل قبيلة املسيح وبيته ووطنه

جننيها إذا أبرزنا براءة أنسبائنا وإخوتنا ومل نكن على جانب عظيم من 
نّ اهللا خيتار أن مينحنا  أل…الفضل والفضيلة؟ فال تتوكّل إذًا على أحد

 …نعمته على أن مينحها لآلخرين ألجلنا
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 ١٢٥

 أ�در الناس
 

 .٣، صفحة ١٩٣٨، نيسان وأيار ١٠١-١٠٠ السنة التاسعة، العدد ،رسالة العمال

 
 .فتاة ال تظن نفسها مجيلة

 .كاتب ال يعتقد أنه عبقري مظلوم
 .موظّف ال يرى أنه جدير مبركز رئيسه

 .شعراتلميذ ال ينظم 
 .امرأة تسلم معك جبمال امرأة أخرى

 .سياسي ال يدعي أنه يغار على املصلحة العامة
 .شيخ ال ينتقد سلوك الشبان

 .زوجة ال تعترض زوجها وهو يقرأ جريدته
 .غين جديد ال حيدثك عن أمواله وريعه
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 ١٢٦

 من أقوال احلكماء
 .املرجع السابق

 
 .سخاء والتواضع والنسكحسن اخللق وال: للمروءة أربعة أركان

 .عاشر كرام الناس تعش كرميا وعاشر لئامهم تصبح لئيما
 .من شكرك فيما مل تفعل فاحذر من أن يذمك مبا تفعله

 نقل عنك ن نقل إليكن منّ لك منّ عليك ومم. 
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 ١٢٧

 عالمة فتور احملبة
 ألبينا يف القديسني كريلّس األورشليمي

 

 .٢٧٥-٢٧٤ صفحة ،العظاتكريلّس األورشليمي، 

 
نبحث عن عالمة يئنا؛ حنن رجال الكنيسة، نبحث عن عالمة يف الكنيسة، 

فريتد عن اإلميان أناس كثريون، ويسلّم بعضهم بعضا، : يقول املخلّص
عندما تسمع أنّ االنقسامات بني األساقفة ورجال ). ١٠: ٢٤متى (ويتباغضون 

ال . تقلق، ألنه سبق وكُتب عن ذلكاإلكلريوس والشعوب بلغت حتى الدم، فال 
حينئذ حتى إن هلكت أنا الذي يعلّمك، ال . تم مبا سيحدث، بل مبا كُتب

إذ ِمن احملتمل أن يصبح املستمع أفضل من معلّمه، واألخري . لك أنت أيضا معي
، مبا أنّ الرب يقبلُ أيضا من يأتون يف الساعة )١٦: ٢٠متى (أفضل من األول 

لقد وجدت اخليانة بني الرسل، فال تعجب أن جتد ). ٧: ٢٠متى (ادية عشرة احل
ولكن هذه العالمة ال تكون بني القادة . الكراهية بني األساقفة، بني اإلخوة

ا، إذ يقول الربة يف : فحسب، بل وبني الشعوب أيضويتفاقم الفسق، فتفتر احملب
حد احلاضرين هنا أن يفخر هل يف استطاعة أ). ١٢: ٢٤متى (أكثر الناس 

بصداقة خالصة حنو القريب؟ يف غالب األحيان أليست الشفاه هي اليت تقبل، 
والوجه يبتسم، والعيون تضحك، بينما القلب خيدع ويعد الشر، وهو يتحدث 

 .عن السالم؟
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 ١٢٨

 االهتمامات الد�يوية
 ألبينا البار �يقوال كاباسالس

 
 .١٦٦٠صفحة ، األنثولوجيون

 
ا صادقًا بنفسه، ماهتمام ا باملسيح عليه أن يهتمحدن أراد أن يعيش مت

عندما مسع الرسول بطرس . أن ينجذب باملسيح وليس باألشياء العاملية
وكلّ مسيحي وإن مل تكن له . دعوة املخلّص مل يهتم باألمور الدنيوية

س بواسطة دعوة بطرس اخلاصة، مدعو بالنعمة املستمرة اليت تعطى للنف
أرسل : يتكلّم الرسول بولس عن هذه الدعوة قائالً. األسرار ليحيا باملسيح

جيب أن ). ٦: ٤غالطية (اهللا روح ابنه إىل قلوبكم صارخا أبا أيها اآلب، 
ليس . نعترب كلّ األشياء األخرى يف املرتبة الدنيا لنتمكّن من أن نتبع املسيح

ألنه ) ٢: ٦أعمال الرسل (نخدم املوائد من املستحب أن نهمل كالم اهللا ل
ما قيمة اخلريات املادية الضرورية بالنسبة خلدمة اهللا؟ مثّ إنّ من خيدم اهللا 
بصدق سيجد اخلريات املادية الضرورية، ألنّ اهللا هو النبع والقائد لكلّ 

إنّ اهللا ). ٣٣: ٦متى (أطلبوا ملكوت اهللا وبره وكلّ شيء يزاد لكم . خري
 .لذي ال يكذب قد أعطانا هذا الوعدا
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 ١٢٩

يتكلّم املخلّص كثريا بقصد محايتنا من االهتمامات الدنيوية ويقول بأنه 
إنه يشدد على هذه احلقيقة ألننا . لن يتركنا، بل سيهتم بنا وحبياتنا

 .مشرفون على خسارة األمور السامية لسبب اهتمامنا الدنيوي
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 ١٣٠

 من أقوال الفارابي
 

 .١٨٤ ؛١٧٧صفحة  الفارايب، دراسة ونصوص، جوزف، اهلاشم

 
فال يجازى املرء على ما . املكافأة واجبة على األعمال املقرونة بالنيات

يعمله يف نومه أو دون إرادة واختيار؛ كما ال يجازى على النية اردة إذا 
 .مل تقترن بعمل

 
باره عما مل يسأل قولُه يف ما ال ينفع، وإخ: خساسة املرء تعرف بشيئني

مباذا ينتقم : وسئل. أفضل امللوك من ملك شهواته ومل يستعبده هواه. عنه
 .بأن يزداد فضالً: اإلنسان من عدوه فقيل
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 ١٣١

 من أغالط احلياة
 

، تشرين الثّاين وكانون األول ١٠٨-١٠٧ السنة التاسعة، العدد ،رسالة العمال
 .١٢، صفحة ١٩٣٨

 
 . من مقام اآلخرينعنا يكون يف احلطّاالعتقاد أنّ ارتفا

 .التذمر من أمور ال ميكن إالّ أن تكون كما هي
 .قولنا عن الشيء إنه مستحيل إذا كنا حنن ال نستطيع القيام به

 .معاملة الناس كأنهم يفتكرون ويعيشون كما نفتكر ونعيش حنن
 .أن ال نضحي مبسرات طفيفة يف سبيل احلصول على شيء ذي شأن

 .عتقادنا أننا أهل لكلّ شيء يف هذا العاملا
اغترارنا مبا يقوله املتملّقون يف حضورنا وعدم االنتباه إىل ما يقال يف 

 .غيابنا
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  احلياة رحلة
 ألبينا اجلليل يف القديسني باسيليوس الكبري

 

 .٢٠ صفحة القديس باسيليوس، مهذّب وخطيب،باشا املطران حبيب، 

 
السفينة تدفعهم الرياح حنو املرفأ، فإذا م، بغفلة منهم، عند كما أنّ النيام يف 

اية سعيهم، كذلك حنن أيضا ينقضي زمن حياتنا وكأننا مدفوعون، كلٌّ حنو 
أم لعلّك !  ألعلّك نائم؟ فالوقت يفلت منك…غايته، حبفز مستمر متواصل

 يف  أنت…ساهر تتأمل؟ فحياتك مع ذلك، يف ذوبان، وإن مل تشعر بذلك
لقد شاهدت يف الطريق . متر أمام األشياء مثّ تذرها وراءك: هذه احلياة مسافر

لقد سحرت حلظة مثّ : أشجارا ومراعي ومياها وكلّ ما ميكن أن يروق البصر
 وبالعكس، ربما صادفت حجارة ومهاوي وصخورا ونواتئ …عربت

 وأشواكًا وأشياء بل ربما صادفت أيضا وحوشا ضارية وأفاعي. وعوسجا
ال أفراحها : هكذا احلياة! لقد عانيت منها حلظة مثّ تركتها وراءك: أخرى مضرة

 !قائمة وال أتراحها مستدمية



 مجعها مكاريوس جبور   جمموعة كلمات وِحكَم وِعبر 
 

 

 ١٣٣

 مأثورات
 

 .٢٧٤، صفحة ١٩٣٤ لعدد الثّامن، كانون األول،، السنة التاسعة، االشهباء

 
 .إذا ابتليت فثق باهللا وال جتزع
 .وإذا عوفيت فاشكر وال تقطع

 .وإذا وقف بك أمر فال تيأس وال تطمع
 .وفوض أمرك هللا فنعم امللجأ ونعم املرجع

 .فإذا فعلت فقد فزت خبري الدارين
 

 احلكمة واملال
 

 .٨١ صفحة، عيون األنباء يف طبقات األطباء،ابن أيب أصيبعه، 

 
وسئل من . ملَ ال جتتمع احلكمة واملال؟ فقال لعز الكمال: قيل ألفالطون

 كان يف تدبري نفسه من: أحق الناس أن يؤمتن على تدبري املدنية؟ فقال
 .حسن املذهب
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 ١٣٤

  احلسد و�تائجه الوخيمة
 ألبينا يف القديسني باسيليوس الكبري

 
 ،يس باسيليوس الكبريمحوي األب صبحي اليسوعي٣٧-٣٥، صفحة القد. 

 
 باإلنسان ال يلحق الضرر. ليس يف قلب اإلنسان هوى أوخم من احلسد

وكما أنّ الصدأ . فحسب، بل يضين أوالً ويف العمق ذاك اإلنسان املصاب به
إنّ احلسد هو حزن . يقض احلديد، فإنّ احلسد يقض ذاك اإلنسان املصاب به

هل حقل . ولذلك ال خيلو احلسود أبدا من فرص احلزن. تولّده سعادة القريب
؟ كلّ ذلك يدفع احلسود وإىل اجلار خصيب؟ وهل داره ممتعة؟ وهل هو سعيد

. إنه يشبه إنسانا عاريا يسهم كلّ شيء يف جرحه. تنمية مرضه إىل زيادة عذاباته
وهل هناك . هل هناك أحد قوي ويف صحة جيدة؟ إنها ضربة تصيب احلسود

وهل هناك إنسان ذكي، ينجح يف أعماله، ويصنع . إنسان مجيل؟ إنه جرح جديد
 .هام تصيب احلسود يف صميم قلبهاخلري؟ كلّ ذلك س

يشكو احلسود أمره وتنحطّ قواه، . وأشق ما يف هذا املرض أنه مرض خمجل
إني حسود، وأشعر : ولكن إن سألته عن سبب مرضه، خيجل أن يعترف به

وال أحتمل جناح اآلخرين، وتبدو يل . باملرارة يف قليب، وأتألّم من سعادة صديقي
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لكنه يفضل أالّ يقول شيئًا من . ذا ما جيب عليه أن يقولهه. سعادة القريب مصيبة
 .كلّ ذلك وأن حيفظ يف صميم قلبه مرضه الذي يضنيه

ليس هناك طبيب أو دواء يشفي هذا املريض، ألنّ االنشراح الوحيد الذي 
وليس لبغضه إالّ أجل واحد، وهو أن يرى . ينتظره هو خراب الذين حيسدهم

حينئذ ينهض ويظهر صداقة حاملا جيده يذرف . ىل شقيقريبه يتحول من سعيد إ
وهو . إنه ال يعرف أن يفرح مع الفَرحني، بل أن يبكي فقط مع الباكني. الدموع

يأسف للكارثة اليت حلّت، ال عن شعور بالتعاطف، بل ليزيد من ثقل األمل 
 حياته، ما ألطفه يف: يثين على ولد بعد وفاته ويغمره بألف مديح. بتذكري ما فُقد

يف حني كان ال جيد كلمة لطيفة، حني كان الولد ! وما أذكاه وما أكثر مواهبه
ومن جهة أخرى، إن رأى أنّ غريه يثين على امليت، يغيِّر موقفه ! على قيد احلياة

 .ويستسلم للحسد
ويعجب كذلك بالغىن حني يفقد، ويعجب باجلمال والقوة والعافية، حني 

 … واحدة، إنه عدو اخلريات احلاضرة ويعيش يف ماٍض دائموبكلمة. حيلّ املرض
مل يبق، يف نظره، أية فضيلة ومجال . ال بل يفقد حتى متييز األمور الصحيحة
كما أنّ النسور حتوم فوق املروج . وقوة وسحر، وأي شيء يستحق االعتبار

احلسود، فإنه ال واألماكن املمتعة واملطيبة، وال تنقض إالّ على اجلثث، كذلك 
يقدر أن يتوقّف عند اء حياة وعظمة ما متّ من األعمال، بل مل يعد يرى يف كلّ 

وإذا ارتكب خطأ، وهو أمر يصعب جتنبه يف املشاريع . ذلك إالّ الشوائب
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 ١٣٦

البشرية، فإنه يذيعه على الفور، وإليه يستند يف تعريف كلّ إنسان، وكأنه رسام 
عناصر اليت تكون صورة اإلنسان، إالّ أنفًا مشوها، أو حدبة هزيلّ ال يرى، يف ال

 .يف الظهر، أو شطبة طبيعية أو عرضية يف الوجه
وفضالً عن ذلك، فإنه خبري يف تلك التشويهات اخلداعة اليت متكّن من 

فالشجاع يصبح . االستهزاء باخلري وتشهري الفضيلة عن طريق النقيصة املشاة
وبكلمة . كيم الغيب، والعادل القاسي القلب، واملقتصد البخيلاملتهور، واحل

 .واحدة، تتحول الفضائل، يف نظره، إىل الرذائل اليت تناقضها
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 كيف حتيا سعيدا
 

 .١٦، صفحة ١٩٣٣، متّوز وآب ٤٤-٤٣، السنة الرابعة، العدد رسالة العمال

 
 يف حملّ منظور كتب كارلوس األول ملك إنكلترا القوانني اآلتية وعلّقها

 :يف القاعة اليت كان جيلس فيها وهذه هي
 .ال تستهن بوصايا اهللا
 .ال تتدخل مبا ال يعنيك

 .ال تستعمل املداهنة والتمليق
 .ال تكن مرائيا

 .ال تكن متذمرا متمرمرا
 .ال تناصر البطل

 .اندم على إهانتك الغري
 .ال تبح بسر من استودعكه سره

 .ة الرديئة هربك من أفعى سامةاهرب من العاشر
 .ال تكن شرها

 .ال تتظاهر مبا ليس فيك
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 يف اإلميان واملعمودية
 ألبينا يف القديسني يوحنا الدمشقي

 
 .٢٢٥-٢٢٤، صفحة املئة مقالة يف اإلميان األرثوذكسيالقديس يوحنا الدمشقي، 

 
 فإنّ املعمودية .ونعترف مبعمودية واحدة ملغفرة اخلطايا وللحياة األبدية

ة، كما يقول . دليل على موت الربيف املعمودي دفَن مع الربوحنن ن
 ة ). ١٢: ٢كولوسي (الرسول اإلهليقد متّ مر فكما أنّ موت الرب

واحدة، جيب أن تصري املعمودية كذلك مرة واحدة، معتمدين على حسب 
، فنتعلّم )١٩: ٢٨متى (كالم الرب، باسم اآلب واالبن والروح القدس 

وعليه، إنّ كلّ الذين اعتمدوا . االعتراف باآلب واالبن والروح القدس
باآلب واالبن والروح القدس فصاروا عارفني طبيعة الالهوت الواحدة يف 
ثالثة أقانيم، إذا ما اصطُبغوا ثانية، فهم جيددون صلب املسيح، كما يقول 

الرسول اإلهلي :مثّ سقطوا، فال ميكنهم أن …ة إخلإنّ الذين قد أُنريوا مر 
عربانيني (يتجددوا ثانية للتوبة صالبني ألنفسهم املسيح ثانية ومشهرين إياه 

أما الذين مل يعتمدوا يف الثالوث األقدس، فينبغي هلؤالء أن ). ٦-٤: ٦
بأننا قد اصطبغنا يف : يعتمدوا ثانية، ألنه ولو قال الرسول اإلهلي أيضا

، فهو ال يقول بأنه جيب أن يكون استدعاء )٣: ٦رومة ( موته املسيح ويف
املعمودية على هذا املنوال، بل إنّ املعمودية إنما هي رمز ملوت املسيح، ألنّ 

.  تعين األيام الثالثة لدفن املسيح– بواسطة التغطيسات الثالث -املعمودية 
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نني به، وال ميكنا اإلميان إذًا فإنّ املعمودية باملسيح تعين معمودية املؤم
باملسيح دون أن نتعلّم االعتراف باآلب واالبن والروح القدس، ألنّ املسيح 

 ى (هو ابن اهللا احليوقد مسحه اآلب بالروح القدس )١٦: ١٦مت ،
لذلك مسحك اهللا : ، كما يقول داود اإلهلي)٣٨: ١٠أعمال الرسل (

وقد قال أشعيا ). ٨: ٤٤ر مزمو(إهلك بدهن البهجة أفضل من شركائك 
ممثّالً الرب :علي د الرب٦١أشعيا (ألجل هذا مسحين . إنّ روح السي :

معمدين إياهم : وقد علّم الرب تالميذه األخصاء هذا االستدعاء قائالً). ١
وملّا كان اهللا قد صنعنا ). ١٩: ٢٨متى (باسم اآلب واالبن والروح القدس 

ن جتاوزنا وصيته اخلالصية وحكم علينا بفساد يف عدم الفساد، وكما حن
 وهو الرحيم –املوت، فلكي ال يستمر الشر قائما، انعطف هو حنو عبيده 

فأنقذنا من الفساد بآالمه اخلاصة وأفاض علينا من .  وصار على مثالنا–
جنبه األقدس والطاهر ينبوع الغفران، ماًء إلعادة الوالدة ورخص اخلطيئة 

وأعطانا وصايا لنتجدد باملاء .  ودما، مشروبا صاحلًا للحياة األبديةوالفساد،
وملّا . والروح، بواسطة الصالة واالستدعاء، حبلول الروح القدس على املاء

كان اإلنسان مزدوجا، من نفس وجسد، فقد أعطانا تنقية مزدوجة، باملاء 
 مثاله، أما باملاء فبالروح جيدد فينا ما كان على صورة اهللا وعلى. والروح

إنّ . فينقّي فينا اجلسد من اخلطيئة بنعمة الروح القدس، وحيرره من الفساد
 .املاء حيقّق فينا صورة املوت والروح ميجنا عربون احلياة
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 ١٤٠

 من أسرار النجاح
 

 .٢، صفحة ١٩٣١، كانون األول ٢٤، السنة الثانية، العدد رسالة العمال
 

 . ميكنك أن تصنعه اليومال تؤجل إىل الغد ما -١
 .ال تدع غريك يعمل ما ميكنك أن تصنعه أنت بنفسك -٢
 .ال تتصرف مبالك قبل أن يصري يف حوزتك -٣
 .ال تشتِر شيئًا لست حباجة إليه مهما كان رخيصا -٤
 .حتاش الكربياء فإنها أقبح من اجلوع والعطش والربد -٥
 .ال تندم أبدا على أنك أكلت قليالً -٦
 .اعمل بلذة أي عمل كان، جتد عملك سهالً -٧
 .انظر دائما إىل األشياء من اجلهة األكثر حالوة واألعظم أمنا -٨
وإذا كنت مهانا . إذا كنت متأثرا عد إىل العشرة قبل أن جتاوب -٩

 .فأفضل أن تعد إىل املائة
 ولكن كن. افتكر جيدا قبل أن تنصح غريك أو تعطيه مشورة -١٠

 .دائما مستعدا ألن ختدم غريك
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 ١٤١

 الكربياء
 

، صفحة ، يف طريقي االستنارة والطهارة٢خالصة التصوف املسيحي تانكره أدولف، 

٩٧-٩٦. 

 
هي احنراف تلك العاطفة الصوابية اليت حتملنا على أن نقدر ما هو حسن 

قاتنا الطيبة فينا، وعلى التماس احترام الناس لنا قدر ما جيب أن يكون مفيدا لعال
حقا إننا نستطيع وجيب علينا أن نقدر ما وضعه اهللا فنا من حسن عارفني . معهم

إنها عاطفة متجد اهللا وحتثّنا على : أنّ اهللا هو مصدره األول وغايته األخرية
نستطيع أيضا أن نرغب يف أن يرى غرينا هذا اخلري ويوقِّروه . احترام ذواتنا
هذا التقدير :  كذلك علينا أن نعرف صفات القريب ونقدرها.وميجدوا اهللا به

 .املتبادل يعزز العالقات الطيبة القائمة بني البشر
فننسى أنّ اهللا هو . لكن قد يكون هناك احنراف أو إفراط يف هذين املَيلَني

هذا تشويش ألنه نكران على األقلّ ضمين : مصدر هذه املواهب فننسبها لذواتنا
وجنرب يف العمل لذاتنا أو يف نيل احلظوة عند . اهللا مبدؤنا األولألن يكون 

: اآلخرين، عوضا عن أن نعمل ألجل اهللا، وننسب له اد يف كلّ ما نعمل
ذانك . ذلك تشويش ألنه نكران على األقلّ ضمين ألن يكون اهللا غايتنا األخرية

هي حب : د الكربياء بقولنانقدر إذًا أن حند. ما يف الرذيلة من التشويش املزدوج
غري مرتب لذاتنا جيعلنا نوقّرها صرحيا أو ضمنيا كأننا مصدرها األول أو غايتها 

 .ذلك نوع من عبادة الوثن، ألننا نعد نفسنا إله ذاتنا. األخرية
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 ١٤٢

 كلمة ألمهات الطالب
 

، ١٩٥٦زيران  أيار وح،٢٥٠ و٢٤٩السنة الثّانية والعشرون، العدد رسالة العمال، 
 .١٨صفحة 
 

إذا شئِت أن حتملي ولدك على املثابرة واالجتهاد عليِك أن تكوين  -١
 .أنت مثابرة على االعتناء به والسهر عليه وإرشاده وإذكاء احلمية فيه

احترمي قبل كلّ شيء القاعدة اليت تفرضينها عليه ونظّمي له  -٢
 .ابة فرضهالراحة والسكون من حوله عندما يقوم بدرسه أو كت

راقيب بكلّ دقّة درسه إلمثوالته وتأكّدي من أنه يدرسها بفهم  -٣
 .وإدراك وأنه حيفظها حفظًا جيدا ويتلوها بدون تردد

ال حتسيب نفسك مضطرة إىل مساعدته عندما يكتب فرضه وال  -٤
تقومي مقامه يف عمل هذا الفرض بل أحلّي عليه يف أن يتقنه ويفرغ جهده 

 له كم يالقي من الغبطة والفرح عندما يقوم بعمله قياما جيدا قويل. فيه
 .وعندما يستحق نقطًا جيدة

كوين موضع سره وإذا أخربك عن ظلم حلق به من قبل أستاذه فال  -٥
تسخري منه وال حتمليه على االعتقاد بأنّ معلّمه هو غري جدير باملهمة 

 .امللقاة على عاتقه
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 ١٤٣

 ضحية ظلم فال تتسارعي إىل ختطئة املعلّم وإذا صدق وكان ولدك -٦
 .أمامه بل اقصدي املعلّم وتناصحي معه وال تطلعي الولد على مسعاك

 وإذا ظلّ ولدك على كسله رغم تنشيطك له ومراقبته وحثّه على -٧
العمل فال تغضيب وال تستشيطي بل خذي ولدك إىل الطبيب فال بد أن 

 .يكون هناك علّة متنعه عن االجتهاد
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 ١٤٤

 تسام عن هذا كلّه
 ألبينا أورجيا�س

 
تاريخ بسترس املطران كريلّس والفاخوري األب حنا والعبسي األب جوزيف البولسي، 

 .٤٢٢، صفحة الفكر املسيحي عند آباء الكنيسة

 
األرض والسماء، الشمس والنور املشرق، كلّ هذه األشياء قد رأا 

 تسام …من بني تلك اخلرياتالعني ومسعتها األذن، فال ميكن أن تكون 
عن هذا كلّه، تسام عن كلّ ما ترى، وعن كلّ ما تسمع، وعن كلّ ما 

 .ميكن أن خيطر على قلبك، فتعرف ما أعده اهللا للذين يحبونه
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 ١٤٥

 طبيعة اإل�سان املائتة
 ألبينا يف القديسني كربيا�وس أسقف قرطاجة

 
 .٣٦٨ املرجع السابق، صفحة

 بر هل يعتين : كلّ واحد، وميتحن الضمري اإلنساينالطاعون يفحص
الصحيح باملريض؟ هل حيب اإلنسان أقرباءه؟ هل يهتم السيد بعبده الذي 

 ساءت حاله؟ هل يستجيب الطبيب الستغاثة من أصابتهم العدوى؟
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 ١٤٦

 من حكم األجيال
 

نون ، تشرين الثّاين وكا٢٤٤-٢٤٣ العدد ، السنة احلادية والعشرون،رسالة العمال
 .٧، صفحة ١٩٥٥األول 

 
 .األربعون شيخوخة الشباب، واخلمسون شباب الشيخوخة

ولو فقد كلّ شيء ما عدا . أكرب مفلس يف احلياة هو من فقد محاسته
 .احلماسة جلاز سنوات اخليبة إىل النجاح

السعادة طيب ال تستطيع أن تضمخ به غريك بدون أن تنثال منه قطرات 
 .عليك
 

، ١٩٥٦، متّوز وآب ٢٥٢-٢٥١ العدد ،، السنة الثّانية والعشرونلرسالة العما
 .١٤صفحة 

 
 . وانون من يعمل يف دنياه لدنياه...العاقل من يعمل يف دنياه آلخرته

 .الفتاة العاقلة هي اليت حتتفظ برأسها عندما تفقد قلبها
 .بئست السعادة اليت تقوم على شقاء اآلخرين

 .ملصروفات وليس للحمقى مدرسة سواهاالتجربة مدرسة باهظة ا 
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 ١٤٧

 من أقوال امللوك
 

 .١٠، صفحة ١٩٣٥، أيار ٦٥، السنة السادسة، العدد رسالة العمال

 
كان لويس الرابع عشر إذا أنعم يوما على أحد أخصائه برتبة أو مبحنة 

لقد أوجدت اليوم يف مملكيت تسعا : ما، ينادم وزيره عند املساء قائالً
 .تاًء مني، وناكر مجيل واحداوتسعني مس

 

 املرأة
 

 .١٠، صفحة ١٩٣٥، متّوز وآب ٦٨-٦٧ ، السنة السابعة، العددرسالة العمال

 
وجيب أن ال . جيب أن تشبه احللزون من حيث إنه ال خيرج من بيته

 .تتشبه به من حيث إنه دائما حيمل كلّ ما له على ظهره
ولكن أن ال تشبهه .  إالّ ملّا يسألجيب أن تشبه الصدى الذي ال يتكلّم

 .من حيث إنه يريد أن تكون له دائما الكلمة األخرية
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 ١٤٨

جيب أن تشبه ساعة املدينة الدقّاقة من حيث إنها تسري بكلّ دقّة وانتظام 
ولكن جيب أن ال تشبهها من حيث إنها تسمع صوا يف كلّ . يف حركاا
 .إرجاء املدينة

 

 أقوال مأثورة
 
 .١١، صفحة ١٩٣٦، آب ٨٠، السنة السابعة، العدد الة العمالرس

 
 .م عن عيوب الناسإذا جلست بني أصحابك، فال تتكلّ
 .من جيعل طبيبه وريثه فهو أمحق

 .لكلّ دار باب وباب اآلخرة املوت
حياة اإلنسان عسر ويسر، راحة وشقاء، ورود وأشواك، شروق 

 .سامات ودموعوغروب، طلوع ونـزول، حالوة ومرارة، ابت
 .كما تكون أفكارك، هكذا تكون أخالقك 


