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إه اء
 أقد م هددلا الك د ب إليددأ أي د ال د ري ال بيددب
راجيددد ن مدددن الدددرب أن ي ددد ن أ ن ددد إ ددد ن فدددن
الصددددمت ف دددد مص إلدددد اسصددددوات الم ن دددد
الجمي ال نبدص مدن أنم قدأ ون د إ د ن فدن
الكدددالم ومدددنم الك مددد ال دددوم الطيبددد فددد مك ن ددد
المن دددب ف دددلوس و مدددس ال دددا م كنبدددص ل ددد
بنفس ال ر اللى ا به اآلخرين .
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قا

الب ب شنو م الث لث

ب ب اإل كن ري وبطريرأ الكرازم المرق ي
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 – 1فن الصمت والكالم
فى ( نيوزيالندا ) وفى أحد الكهوؾ  ،حينما يهبط زائرها أكثرر
فررررؤكثر بلررررى برررراطس ا ر  ،ي ررررتطيع ب أس يطلررررح ترررريحا
ا عجاب بتلك التكوينا الرائعة مس الحجرر الجيرر ، ،علرى جرانبى
ممر يتل برالزائر بلرى طراطح بحيررم رحمة تحر م رتو ،رط
ا ر بمئرررا ا مترررار هنررراك ي رررتطيع الزائرررر اس ي رررت ل اربرررا
تؽيرا يتحرك به ببطء بيس كهوؾ مظلمة يلفهرا ال رواد فرى دكوت
مط ـس بتو مكتوم على ط البحيرم
فررى هررلا المكرراس يطلررب المرطررد بتررو حفرري  ،أ يترردر
ترروتا  ،وب ررتظل تلررك الظلمررة دوس أس يررر ،الزائررر طرريئا بلررى أس
يحرررم مررس هررلا الكهررؾ وأس ي رربط الزائررر نف رره ويم ددأ ل دد نه
ويحكررم مطرراعرى حتررى عررس ترريحا اسعجرراب  ،لي ررتطيع أس يررر،
ويدرك ما يدور حوله آ ؾ مإلفة مس ا رواء المتناهيرة الترؽر
تطرربه النجرروم تررت و ررط ر ؾ حريررر ،أ ررود مثررل مجرررا
منمنمة فى الف اء المترامى ا طراؾ بنها حطريرا د ي رة تعررؾ
بر ( الحباحررب )  ،كمررا اطررتهر أي ررا با ررم ( رررام الليررل ) هررلى
فيتوى
رعاس ما تطفح أنوارها عند تدور أ ل تو
الحطيرا
كل طح  ،ويجد الزائرر نف ره كمرس يبحر عرس طرح متنراهى الترؽر
فى ؼرفة مظلمة  ،ويم ى الو دوس أس يدرك طيئا

نــزيزى ال ــ ري

بس كررل منررا يحتررام برريس الحرريس وااحررر بلررى ممار ررة التررم ،
حتى ينطفح نــور الفكر ويتطوش الع ل
فممار ررة فددن الصم دـت تجعلررك ت ررتمع بلررى ا ترروا المتنا ر ة
الجميلة التى تنبع مس اعما ك
طك فى أس ال و اء فى أمراكس عملنرا ومعيطرتنا تعمرل علرى
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ن ررا الراحررة الح ي يررة  ،ممررا ي رربب حالررة مررس الترروتر وا نزعررام ،
تتل بنا فى مرا عديدم بلى عدم التركيز فيما نفعله
ل رررد طررربع فكرنرررا وت رررمم بكثررررم الكرررالم الحرررالى مرررس التررررو، ،
وأتررربحنا محتررراجيس وبطررردم أكثرررر مرررس أ ،و ررر م رررى  ،بلرررى أس
نمارس بع التم  ،فالليس يتو فوس عس الكالم بردوس فتررا
مررس التررم  ،يجي ر دوس التفكيررر والتؤمررل  ،نهررم بكثرررم كالمهررم
يطفئوس تروه الع رل  ،الرل ،نحتاجره لنردرك مرا يردور حولنرا أو فرى
أعما نررا  ،وهررإ ء النرراس لي رروا مه ر رم فررى ممار ررة فددن الصم دـت ،
نهم يردركوس أس الصمدـت هـدـو المـدـ م ال ـدـ شكـدـل اسشيـدـ ء
الاظيمــ

فالتررم عررالم وتلطيررؾ وممار ررة تررحية لكثيررر م رس أمررور
حياتنا  ،ونحس فى حياتنا نحتام للتم كما نحتام للكالم
ف " لل كو و  ،وللتكلم و " ( جا ) 7 : 3
وبلا تكلمنررا فيجررب أس نجيررد فددـن الك دـالم  ،فكمررا أس الفنرراس يجررد
متعترره فررى مررن الجمررال لفحررريس  ،فررقس كررل طررحا يررت س فررس مررن
الكلمررة الحلرروم الطيبررة فررى مكانهررا المنا ررب  ،رروؾ يتررلوح ويلمررس
ال عادم كنبع لها  ،بنفس ال در الل ،ي عد به ااحريس
مثلما تترك الوردم رائحة عبيرهرا الزكرى وعطرهرا الجميرل فرى
اليد التى أهدتها لفحريس
فرراعلم أنررك بالكلمررة الحلرروم الطيبررة تطررعر بررنفس ال ررعادم التررى
ت عد بها ؼيرك
بننرا نحترام بلرى الترم مثلمرا نحترام بلرى الكرالم فرى كثيرر مرس
أمرور حياتنرا فرنحس نحتررام بلرى الصدمت لنتواتررل مرع الدنفس مثلمررا
نحتام بلى الكــالم لنتواتل مع النــ س
ي ول الطاعر :

الصددمت زيددنو وال ددكوت
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالم
م د ندد مت نددن ال ددكوت
مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرم  6 

إلا ك مت ال كن م لاران
لكدددن نددد مت ندددن الكدددالم
مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراران

 – 2جــذور البـــر
رررأ عررس ديررر فررى فرن ررا يعرررؾ بد ير الصددمت  ،عرردد رهبانرره
حم رررروس  ،يلررررولوس بالتررررم فررررى معظررررم ا و ررررا ويتحرررراطبوس
باسطررارا  ،ف ررد عطرر وا حيررام التررم وأت نرروا فل ررفة ال رركو ،
وتحلتوا مس كثرم الكالم الممل
ولا يوم دحل بلريهم طراب ؼريرب  ،يرؼرب فرى ا لتحراح بهرلا
الدير  ،فكتب طلب رهبنة دوس أس يتكلم
فرد عليه رئيس الدير بؤس أح رر كروب مراء مملروء عرس آحررى
وو ررعه أمررام الطرراب  ،ف ررد أراد بهررلى الطري ررة التررامتة أس يعتررلر
للطرراب بعرردم بولرره بيررنهم ففهررم الطرراب المؽررز ، ،وهررو أس رئرريس
الدير ي تد أس ي ول له بؤس العدد كامل و يوجد مكاس له
فقلا بالطاب الحكيم الراؼب فى الرهبنة وحيام التم  ،ي طرؾ
وردم مس زهرية على مكتب رئيس الدير  ،وأحرل ور رة مرس الروردم
 ،وو عها برفح على ط ماء الكوب  ،فطف الور ة فو ه  ،ولم
يف مس الماء طح حارم الكوب
وكؤنما أراد أس ي ول لرئيس الدير  ( :أح بنى مثرل هرلى الور رة
التافهة عديمة ال يمة  ،فان مامى بليكم لس ي اي كم فى طح ]
فؤم ك رئيس الدير ور رة و لمرا وكترب  :د عردد الرهبراس ] 55
أ ،العدد كامل
فؤم ررك الطرراب لمرره وو ررع تررفرا ولكررس عررس ي ررار العرردد
وكؤنما ي ول لرئيس الدير  :د اح بنى ترفرا علرى ي رار رهبانرك
اح بنى كما مهمال وعرددا نا ترا  ،ومرس ر ط المتراا فان رمامى
بليكم لس يإثر على عدد الرهباس ]
وهنررا ترري س رئرريس الرردير مررس رروم برادم الطرراب وبترررارى علررى
الرهبنررة ورؼبترره ا كيرردم فررى الحيررام المالئكيررة  ،ف ررمه بلررى رهبانرره
الليس يت نوس التم أكثر مس الكالم
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ل ررد كرراس طررعار ال ررديس أر ررانيوس :د بس أرد أس تهرردأ اجلررس
وحدك واصمـت  ،س هلى هى جـلور الـبر ]
ول د كان حياته كلها تدور حول ح ي رة رهبانيرة واحردم رمعها
مرم ب لبه مس هللا فؤحبها  ،وكاس أمينا لها حتى آحر ن مة مرس حياتره
 ،وهى أس يجلس وحدى تامتا ويهدأ  ،وال الية ا مـه كـل شـئ
وهررلى تعتبررر أثم دـن نصي دـ يمك رس أس يعطيهررا نا ررك حكرريم لهررلا
الجيررل  ،فهررى أعظررم مررس كترراب وأعظررم مررس عظررة  ،س فيهررا ددر
النج ح الرهبانى كله
ال ال ديس ( يوحنا لهبى الفم ) عس ال كو أنه د يجلب الدعة
ويبعد الؽ ب ]  ،وأنه د يولد المعرفة ويحرس المحبة ]
والحيررام الروحيررة تزدهررر وتنمررو بالتررم  ،فاسنرراء المو رروا
علررى نررار  ،يؽلررى ب رررعة بلا كرراس غط د إم م كم د ن  ،كررللك اسن رراس
التام  ،تتولد فيه الحرارم الروحية وتطتعل فى داحلره نرار الحرب
اسلهى
ي ررول الطرري الروحررانى  :د بس كرراس ل ررانك متعررودا كثرررم الكررالم
ف لبرك منطفرح مرس حركررا الررور النيررم أمررا بلا كراس فمرك رراكنا
بهدوء  ،ف لبك يطتعل دوما مس حرارم الرور ]

ال كون هو ي لليلم
ف ب ر الصف ء والن ء .
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 – 3نفــع الصمـت
بس االررة البحاريررة تتررفر تررفيرا عاليررا وتم ر الرردنيا ررجيجا ،
وما للك ب عمل البحار ال عيؾ  ،بينما ال مر يجرلب البحرار وهرو
يحد توتا  ،والطمس تجلب الكواكب فتردور حولهرا و ي رمع
لها توتا
وملرروك و ررادم كثيررروس ظنرروا فررى أنف ررهم أنهررم عظمرراء فم ر وا
الرردنيا تررياحا  ،بينمررا الرررب ي رروا العظرريم الح ي ررى وملررك ملرروك
ا ر  ،الل ،جلس عس يميس العظمة فى ا عالى  ،نراى فرى فتررم
تج دى اكنا وديعا  ،يتي و ي مع أحد فى الطوارا توته
فتمثل بم يحك وانمل ف صمت  ،و تتو أمامك بالبوح
مارس فن الصدمت حتى يطكل مرادم حياترك فتترب مرس عظمراء
الحيام الروحية  ،وتح ح الؽر الل ،حل ك هللا جله
ي ررول ( ال ررديس مررا ا ررحح )  :د صددمت ال د ن هررو أ يررتكلم
بكلمة رديئة
َ
صمت الج ـ هو بلا َبطل جميع حوا ه الحاطئة
صمت النفـس هو أ تنبع فيها ا فكار المرلولة
صمت الا ــل هو أنه يفكر فيما يجلب ح ارم
صددمت الددروح هررو بلا مررا هرردأ الع ررل حتررى ومررس الحركررا
الروحانيررة التررى للكائنررا  ،وتحررتل كررل حركاترره با بديررة ف رط مررس
دهش ال كوس عليها ]
المفرررو أس هرردؾ التررم هررو أس اسن رراس يبعررد عررس خط ي د
ال ـ ن ويعطى نف ه فرتة ل يـث مـص هللا
أمررا أس اسن رراس ي تنررع بمجرررد التررم  ،فهررلا عمررل ج رردانى
ظاهر بل أس كل ا حطاء التى ي رع فيهرا بل رانه يمكرس أس ي رع فيهرا
بفكرى مثل الؽ ب والطتيمة واسدانة وؼيرها
فقس كاس لبره حاليرا فرى نفرس الو ر مرس الحردي مرع هللا يكروس
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تمته بعيدا عس العمل الروحى
ف د يتادفك طحا تظنه ممس أحرزوا ف يلة التم  ،ولكس
لبه يديس ااحريس وي رو علريهم هرلا الرجرل الرل ،يتتررؾ علرى
هلا النحو يكؾ عس الكالم رؼم تمته
و رررد يترررادفك طرررحا آحرررر يرررتكلم مرررس مطررررح الطرررمس حترررى
مؽربها  ،ومع للك يعتبر ص م ن نه ينطح ب بمرا ينفرع أو يفيرد ،
و يتكلم بطح ضـ خـالص نف ـه فرالكالم الروحرى يعتبرر ترمتا ،
وفررى للررك ي ررول ( ال ررديس ا نبررا برريمس )  :د ررد يظررس اسن رراس أنرره
تررام  ،بينمررا لبرره يررديس ويحكررم علررى ااحررريس  ،فعملرره هررلا كؤنرره
يتكلم با تمرار  ،ويتكلم بدوس فائدم
وثمة بن اس يرتكلم فرى كرل طرح وآحرر يتحرد مرس التربار بلرى
الم اء  ،ومع للك فكل منهما يحتفظ بتمته ]
مثل هلا اسن اس الل ،يديس ااحريس فى لبه رؼرم أنره ترام ،
يكوس تمته بال فائدم وكالمه أي ا يكوس بدوس فائدم
ال ال ديس ( ؼريؽوريوس ) النراطح باسلهيرا  :د لير للكرالم
منفعة كمنفاـ ال كـوت ]
و ال أي ا  :د حينما ؼ تِ ب على الكالم  ،وجد أ أتكلرم ب
عرس التررم  ،حتررى أ ررود النرراس بلررى التررم بالتررم والكررالم
هلا هو رأيى فى ال كو  ،وهلى هى فل فتى فى الكالم ]
ي ول الطاعر :
فيررررره بالؼرررررة عرررررس الكرررررالم
فيرره رراعا التررم يب ررى
لررررررره جاللررررررره ولررررررره م رررررررام
كلررررره فايررررردم ونفعررررره أكترررررر
فيرررررررره مهابررررررررة واحترررررررررام
ال ررررركو حرررررد منررررره ررررروم
نبرررل فرررى الطرررحا الررررزيس
ن ررررررررمع الرررررررررب المعرررررررريس
مررررررررس كالمنررررررررا أجمعرررررررريس
واحنررررررا نب ررررررى التررررررامتيس

ال رررررركو دايمررررررا بيظهررررررر
كلنررررررررا بن ررررررررك عطرررررررراس
كلمررررررررة هللا هيرررررررره أ ررررررررو،
ربنرررررررررا ي اترررررررررل عطررررررررراننا
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الم رررررري رررررردام برررررريالطس
وال رركو كرراس منرره حكمررة
واللرررى حرررالى مرررا يدافعطرررى
رررال بررريالطس مرررا الت تطرررى

تنرررره تررررابر علررررى المرررررار
درس لينرررررا كبرررررار ترررررؽار
حتررررى عررررس نف رررره انتتررررار
أ ،علررررررررة فيرررررررره دا بررررررررار

الكرررررررالم لرررررررو رار ت ولررررررره
ؼيررر كمرراس و رر ال رركو
واللررررى ي ررررك يل ررررى لبرررره
انرررررررررر تررررررررررتكلم يرررررررررراربى

و رررررر فيرررررره يلررررررزم كررررررالم
لمررررررا يلررررررزم تررررررم تررررررام
ويررررررا ربرررررره علررررررى الرررررردوام
عنرررررى فرررررى و ررررر الكرررررالم

ؤل أخ طي متوحد ائال  :د يا أبى أعطنى كلمة حلا ]
أجابه الطي  :د اهرب مس الناس وكن ص م ن وأن تحلا ]
وي ول ( ال رديس مرار ا رحح )  :د فروح كرل طرح أعطرح الزهرد
فى الكالم نه ي ربك بلى الثمر دعنا نجبر أنف نا على الزهرد فرى
الكالم وعندئل يلد هلا الزهد فينا طيئا ي ودنرا بلرى الصمـدـت نف دـه ]
ررورم حتميرة

وي ول أي ا  :د بس تر ب المرو بترفة دائمرة
لممار ة التم ]
ــددـ ن  ..بس منفعررة التررم أكثررر مررس منفعررة الكررالم لرريس فررى
الحيام الروحية ف ط بل وفى الحيام العملية
رجررل أعمررال ثررر ،ونرراج ب أنرره كرراس ليررل الكررالم  ،وكان ر
زوجته تحثه دائما أس يتحد  ،حاتة عندما يتعلح ا مر بمو وا
يعرؾ الكثير عنه ولا يوم بعد عودتهم مس حفلة ؤلته  ( :لمرالا
لررم تررتكلم وتحبررر النرراس بكررل مررا تعرفرره عررس هررلا المو رروا لمررالا
ب ي تامتا وكؤنك تعرؾ طيئا عنه بالمرم رؼرم أنره بقمكانرك أس
تحبرهم بالكثير عنه )
فؤجابها  ( :ما أعرفه هو مرا أعرفره  ،ولرللك أنصـدـت لمرا ي ولره
ااحروس سنــرف م يارفونــه )
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مررس المإكررد أس هررلا هررو رربب نج دـ ح هررلا الطررحا فررى حياترره
العملية

الصمت
نالج و طيف
لكثير من أمور
ي ن
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 – 4ســور وبوابـــة
ال أحدهم  :د ل د حلح هللا لك فما وا د ان وألنريس اثنتريس
ت مع أكثـر مما تتكلم
وا لنيس جعلهما مف دو ين با رتمرار أمرا الل راس فعمرل عليره
حاجزيس
والحاجز ا ول  :ـور مس ا ناس
والحاجز الثانى  :بوابـ م فلة مس الطفتيس ]
فالل ،يك ر ال رور ويفرت البوابرة  ،ي رع حافظرا لفمره وبابرا
حتررينا لطررفتيه  ،ويررتكلم كثيرررا  ،فقنرره يؽلررط فررى الكررالم  ،و ررد ي ررول
كلمة رديئة يندم عليهرا رنوا طويلرة  ،أو ينردم عليهرا العمرر كلره ،
وي ول لنف ه  ( :يا ليتنى ما ل هلى الكلمة )
لرررللك ي رررول داود النبرررى  " :رررع يرررارب فظدددـ ن لفمرررى  ،وب بدددـ ن
حتينا لطفتى " ( مز  ، ) 3 : 141فهو يطلب مس الرب ـوران يحفرظ
ل انه وبوابة تؽلح على كلماته لئال تحرم مس فمه كلمة رديئة
لررللك يوتررينا الر ررول يع رروب ررائال  " :بلا يررا بح روتى ا حبرراء
ليكس كل بن راس م ررعا فرى ا رتماا مبطئرا فرى الرتكلم " ( يرع : 1
) 19
رررال ( ال رررديس ا نبرررا أنطونيررروس ) كوكرررب البريرررة  :د الزمررروا
س ال اك م امه عند هللا فى زمرم المالئكة ]
ال كو
ولكس ليس كل تم م بول  ،فهناك أو ا ينبؽى فيها الكالم ،
بل ويعتبر عدم الكالم ت تيرا
حينما ِئ َل ( ال رديس ا نبرا بريمس ) لا مررم  :د أيهمرا أترل :
التم أم الكالم ]
أجاب  :د بس الصمت مس أجل هللا جيد  ،كما أس الكدالم مرس أجرل
هللا جيد كللك ]
والترررم الح ي رررى هرررو ترررم ا فكرررار وال لرررب  ،ف رررد يوجرررد
حترى
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بن رراس يمررارس التررم ظاهريررا  ،ولكررس ع لرره يمرروم بؤفكررار كثيرررم
حاطئة باطلة
الترم وبس كرراس يفيرردنا فررى اكت رراب ح ررس الررتكلم مررع النرراس ،
فهو أي ا يعلمنا الكالم مع هللا
والتم لجام و ،للج د كله  ،للا نر ،الر رول يع روب يع رد
م ارنة بيس لجام الحيل  ،ودفة ال فينة مس ناحية والل راس مرس ناحيرة
أحر ( ،يع ) 12 – 2 : 3
فاسن رراس ي ررتطيع أس يررتحكم فررى الحيررل  ،بو ررع اللجررام فررى فررم
الحتاس فيطاوعه  ،ويدير باللجام الل ،فى يدى ج م الحتاس كله
واسن رراس ي ررتطيع أس يحرررك ررفينة عظيمررة بلررى حيثمررا طرراء ،
بقدارته لدفة تؽيرم جدا  ،وكللك ي تطيع أس يرتحكم فرى ج ردى كلره
بهلا الع و التؽير الل ،ي مى ( الل اس )  ،فقلا لجم الل راس ب جد م
الصمت ين ل نف ه مس جمور الل اس وأحطائه
للك مس ول الر ول يع روب  " :بس كراس أحرد يعثرر
ويت
ُ
جـم كل الج د أي ا " ( يع : 3
ي
أس
ادر
كامل
رجل
فلاك
الكالم
فى
ِ

)2

فاللجررام وبس كرراس تررؽيرا ب أنرره يوجرره رروم الحترراس الهائلررة ،
والدفة وبس كان تؽيرم جردا  ،ب أنهرا تردير رفينة عظيمرة ح رب
تد ائدها  ،ومترى أ راء ا رتحدامها يف رد ال رفينة وكرل مرا عليهرا ،
هكلا الل اس ع و هام فى يادم فينة حياتنا
ول ررد طرربه الر ررول الل رراس بنررار تررؽيرم ولكنهررا تحرررح  ،فهررو
ي رم النار
فالتررم هررو لجررام ررو ،حطرراء الل رراس  ،لررللك ي ررول ال ررديس
( ؼريؽوريرروس ) النرراطح باسلهيررا  :د لي ر للكررالم منفعررة كمنفعررة
ال كو ]
وي ول ااباء عس فائدم التم :
 د تم ا ن ياء تالم ] ( ال ديس مار ا حح )
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 د كثرررم الكررالم تولررد ال ررجر عنررد المررتكلم وال ررامع ] ( البابررا
كيرلس ال ادس )
 د توم الل اس أف ل مس توم الفرم  ،وتروم ال لرب أف رل
مس ا ثنيس ] ( ال ديس مار ا حح )
 د أم ك ل انك بال كو وليتحرك لبك دائمرا بمحبرة هللا ] (
الطي الروحانى )
 د لررريس لنرررا أس نتمترررع بالكمرررال ب بمينددد ء ال دددكوت الهررراد
المفرر لم تنيه ] ( الطي الروحانى )
 د ألس ال اك ت مع مس هللا العجائب ] ( ال ديس ار رانيوس
)
 د رررك أ رريرك فررقلا تكلمرر برره تررر أ رريرى ] ( أحررد
ااباء )
ِ ئ َل طي  ( :لمالا تتكلم )
فؤجاب  ( :بلا كلب أؼ ب هللا  ،وبلا تد أؼ ب النراس
)
وي ول ااباء :
د بس فى تمتك د ا ير ،د ه ب التامتوس ]
د التررم هررو الطررح الوحيررد الررل ،ينرردم اسن رراس عليرره و
يعتلر حد عنه ]

الكالم هو أ ام الا لم ال ضر
والصمت هو ر الا لم اآل
( ال يس م ر ا
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س ال ري ن )

 – 5مدرســة الصمـت
حينما ام البابا ثيإفيلوس ( البطريررك ال  ) 23بزيرارم ال رديس
ا نبررا بفنوتيرروس  ،ررالوا اسح روم نبررا بفنوتيرروس  :د ررل للبابررا كلمررة
واحدم لكى ينتفع ]
ف ال لهم ال ديس :
د بس لم ينتفع ب كو ـ  ،فحتى و بك م ـ ينتفع ]
وهلم الكلما يطابهها كلما الحكمة ال ديمة :
د بس كاس الكالم مس فضـ  ،فال كو مس لهـب ]

نـــزيزى

بس الل ،يتكلم كثيررا يررحا كالمره  ،كمرا ي رول علرم ا تتراد
ل الطلب )
أنه ( بلا كثر العر
بس اللهــب عزيز نه لي ل  ،لللك اعتبر مس ا حجرار الكريمرة
 ،وأتب ؼالى الثمس  ،وهكلا
ن
ن
كما كاس كالم أولئرك ال دي ريس ثميند  ،كراس أي را صدم م ثميند ،
وكاس الناس يتعلموس مس تمتهم مثلما يتعلموس مس كالمهم
ل د عاش آباإنا الرهباس فضي ـ الصمـت الم دس  ،وتم كوا بهرا
كؤ مى ف يلة فى الحيام الرهبانية  ،وكاحتبار مجيد ي رربهم بلرى هللا
ل د حفر ( ال ديس م اريوس الكبيرر ) مؽرارم ررية تبعرد نترؾ
ميل عس مؽارته ليهرب بليها محتفيا مس الناس ليحيا حيام التم
رنوا محتفظرا بحترام
وال رديس ( ا نبرا أؼراثوس ) ظرل ثرال
فى فمه  ،ولرم يحرجهرا حترى تردرب علرى حيرام ال ركو  ،واكت رب
ف يلة التم
هإ ء جميعرا عطر وا الترم مرد ،الحيرام كفل رفة رامية ل رد
دروا يمة الكالم وعلموا جيدا  ،أس كثرته تحلو مس معتية
ل ررد اتبعرروا التررم ات رراء للحطررؤ بالل رراس  ،ومررس ناحيررة أحررر،
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اطررتهوا أس تحرررم مررس أفررواههم ف ررط ( ك مد ال يد م ) ويحرترروس أس
ينط وا ف ط بك م ت النام تطبها ب يدهم الم ي
فالل رراس الررل ،هررو " نررار عررالم اسثررم " ( يررع  ) 6 : 3كررم يجررر
مطكال على تاحبه بلا لم يح س بطه وربطه
ل د ظل ( ال ديس يوحنا ا يوطى ) تامتا لمردم ثالثريس رنة ،
لررم ينطررح حاللهررا بكلمررة واحرردم  ،وكرراس م يمررا فررى مؽررارم ويعطونرره
حاجته مس طا ة
وعنرررردما حرررراول أربعررررة لترررروا أس يك ررررروا برررراب مؽارترررره
لي ر وها ظنا منهم أس لديره أمروال كثيررم  ،ولمرا أم ركوهم النراس
ال لهم ال ديس  :د بس لم تتركوا هإ ء الناس  ،فنعمة الطفاء ترلهب
عنى ] فتركوهم
وكان هلى هرى العبرارم الوحيردم الترى نطرح بهرا حرالل الثالثريس
عاما
ول د فر ( ال ديس يرافيم اروف كى ) على نف ره الترم
الكامررل  ،وكرراس ي ررول  :د يوجررد دد ريب روحررى يمكررس م ارنتررره
بالتم للراؼبيس فى الوتول بلى ال الم ال اخ ]
وي ول ( ال ديس مار ا حح )  :د بس ترم الهراد ترالم س
أفكارى لاتها هى نبض ت إل يد وحركرا الع رل الن رى هرى أصدوات
كن ترتل ريا مزامير لؽير المنظور ]
وي ول ( الطري الروحرانى ) عرس الترام المرتحفظ والحرريا
والمبتعد عس جميع ا حادي أنه يتمترع برالطوبى وال دا م المن طعرة
النظير
ومس أهمية التم وفائدته الوا عنه :
 مس أحب أس يعيش الما فلينفرد عس الناس تامتا
 توم الل اس عس رد الكالم حيرر مرس تروم الفرم عرس لليرل
الطعام وحير منهما توم ال لب عس الترد ،فى ااثام
 بس كاس الكالم مس فضـ  ،فال كو مس لهـب
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 التم هو عبادم بؽير عناء وزينة بؽير حلى
وي ول ال ديس ( مار ا حح )  :د بلا أرد أس تعررؾ رجرل هللا
فا تدل عليه مس دوام كوته ]
التم يعطى فرتة فى الهدوء  ،وي ود فكار رليمة  ،وهرو
لجام للج م الجام

إن أ ببت الصمت طص
فين ي أ يره ب وء
( ال يس م ر إفرام ال ري ن )
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 – 6نعٌـــم الصمــت
كاس أحرد الرهبراس ترامتا و رد طراا ف رله وعلمره  ،فرزارى فرى
أحررد ا يررام اثنرراس مررس الفال ررفة  ،ف ررام وتررلى و ررلم عليهمررا وجلررس
تامتا ي فر الحوا و يرفع نظرى بليهما  ،ف ا له :
د يا معلم انفعنا ولو بكلمة واحدم ننا لهلا أتينا بليك ]
فؤجررابهم الراهررب ررائال  :د اعلمررا أنكمررا أفنيتمررا أ والكمررا لتتعلمررا
فحر الكالم وتح ينه  ،وأما أنا ف رد أهملر العرالم وأتير بلرى هنرا
تنى جودم الكالم بل ال كو ]
فلما معا وله تعجبا كثيرا وانترفا
بنرره نادديم الصددمت الررل ،جعررل ا نبررا أر ررانيوس يعطررح ال رركو
ويحيا فى نعيمه  ،فى عمح التلة باهلل
فلا مررم رال ال رديس م راريوس لره م تف ررا  :د لمرالا تهررب
منا يا أبتاى ]
فؤجابرره ا نبرررا أر رررانيوس  :د هللا يعلرررم أنرررى أحررربكم  ،ولكنرررى
أ تطيع أس أنطؽل باهلل وبالناس فى نفس الو ]
بس ؼالبيررة ال دي رريس ررد ف ررلوا التررم وا ررعيس أمررامهم ررول
الحكيم رليماس  " :كثررم الكرالم تحلرو مرس معترية أمرا ال رابط
طفتيه فعا ل " ( أم ) 19 : 15
وفرررى للرررك رررال ( ال رررديس ار رررانيوس ) عبارتررره المطرررهورم :
د كثيرا ما تكلم فن مــت  ،وأما عس كوتى  ،فما ندم ط ]
فبالتررم يررتحلا اسن رراس مررس أحطرراء الل رراس الكثيرررم مثررل
الكررلب والمبالؽررة  ،وكررالم الريرراء والتملررح والررتهكم والكررالم الجررارر
وال ب واللعس  ،واس اءم بلى ااحريس  ،وكالم اسدانة  ،وا فتحرار
برررالنفس  ،والتبررراهى ومررردر الرررلا  ،والكرررالم البرررل  ،وال ترررا
والفكاهررا الحليعررة  ،وكررالم التجررديؾ  ،والكفررر والتررلمر علررى هللا ،
والتعليم الحاطح
بس هللا لم يحلح الل اس فينرا لكرى يرتكلم عبثرا برال فائردم  ،س كرل
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كلمة بطالة يتكلم بها الناس وؾ يعطوس عنها ح ابا فى يوم الرديس
ب بب كرل هرلا ف رل ال دي روس الترم لريس ف رط لكرى يبعردوا
عس أحطاء الل اس بنمرا أي را لكرى يتري لهرم الترم فتررم وفرترة
للتالم والتؤمل
لهررلا ررال الطرري الروحررانى ( ال ررديس يوحنررا ررابا )  :د ررك
ل انك لكى يتكلم لبك و ك لبك لكى يتكلم هللا ]
و ررال ( ال ررديس مررار ا ررحح )  :د كثيررر الكررالم يرردل علررى أنرره
فـــ رغ مس الداحل ] أ ،أس لب ه فارغ مس مناجام هللا  ،وفارغ مرس
التؤمل والتالم
ولا مرم لهب ( ال ديس ا نب ا بموا ) بلى أحد طيوخ البريرة ،
وطلب منه نتيحة ف ال له الطي ما اله داود النبى  " :لر أتحفرظ
ل بيلى مس الحطؤ بل انى " ( مز ) 1 : 39
فلما مع ( ال ديس بموا ) هلى ااية ال له  :د يكفى أيها المعلرم
 ،تعلمنى طيئا آحر بلى أس أحفظ هلى ااية ]
ورجررع بلررى اليترره ولررم يعررد للطرري  ،فلمررا ابلرره الطرري بعررد مرردم
ؤله عس بب عدم توجهه بليه ليؤحل در ا آحر
أجابرره ( ال ررديس بمرروا )  :د تررد نى يررا أبررى بننررى لررم أتعلررم
الررردرس ا ول جيررردا  ،وظرررل ا نبرررا بمررروا يرررردد هرررلى اايرررة حم رررا
وأربعيس نة  ،حتى أت س التم جيدا  ،حتى يل عنه أنه لم يبكتره
ميرى اعة انت اله ن ك م وا م ق ل ون م ن ي

نـــزيزى

احترس مس أخط ء ال ن  ،با تحدام لج م الصدمت  ،فرقلا أجرد
فن الصمت  ،فعليك بقجادم فن الكالم  ،فال يحرم مرس فمرك ب الكدالم
الطيب الل ،يؤتى بنفع كثير ويكوس لفائدم ال امعيس وبناء نفو هم
وبس كنر تريررد أس تكرروس متحرردثا بارعررا  ،فعليررك أس تكرروس أو
م تمعا طيبا
كثير مس الناس يف لوس التم تفاديا حطاء الل اس
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ح ا بس التم أف ل مس الكالم الرد
وح ا بس الل اس ؼير المن ربط هرو رم ممير  ،ولكرس هنراك
كالم طيب وليس كل تم ف يلة  ،فؤحيانا نداس على تمتنا
ولريس كررل كررالم حطيررة  ،فهنرراك كدـالم طيددب وطررفام ت طررر طررهدا
( بش ) 11 : 4

هناك كالم به يتبرر اسن اس  ،وكالم به يداس اسن اس
بلس فهناك طفام م د ة تحرم منها كلمة حيام وكلمة منفعة
كاس الناس يبهتوس مس كالم الرب ي وا وي ولوس " لم يتكلم رط
بن اس هكلا مثل هلا اسن اس " ( يو ) 46 : 7
ول ررد ل برر الكني ررة ال ررديس يوحنررا ( بددلهب الفددم ) س كلماترره
كان ك لجواهــر
و يرررل عرررس ال رررديس أثنا ررريوس الر رررولى  :د بس رررمع كلمرررة
ثنا يوس ولم تجد ورقــ ن تكتبها عليه  ،فاكتبها على قميصأ ]
ومررا أجمررل الل ررب الررل ،أعطررى لل ررديس ( اؼريؽوريرروس ) أنرره
( الن طس ب إلل ي ت )

ص ي ــ

بلا لم يكس كالمأ أف ل مس كو أ فال كو أولى وأوجب
الوا ع أس الطفل يحتام بلى عراميس ليرتعلم الكرالم  ،ويحترام بلرى
فهل يتعلمه
نمرم ك ه ليتعلم التم
فقلا حرج مس تمتك فؤح س الكالم  ،لئال ينطبح عليك المثرل
ال ائل  :د ك دهرا ونطح كفرا ]
فما أروا الكالم الرل ،يرل عنره  " :تفرار مدن لهدب فرى متروغ
مس ف ة كلمة م ولة فى محلها " ( أم ) 11 : 25
ي ول ال ديس ( چيروم )  :د يجب أس نرتعلم الترم – برل كرل
طح – لكى ن تطيع أس نتكلم – فيما بعد – كالما جيدا ]

م مت ال جن من الكالم ننب ن فؤقطف من الصمت
ين ن
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( اسنب ني ر )

 – 7مبــادئ الحٌــاة
كاس أحد المدر يس طديد الؽ ب  ،ريع ا نفعال  ،يت را فى
اتحال راراته بوحى مس مطاعرى الهائجة
وظل كللك حتى جاء تبار أحد ا يام  ،وكراس ي رؾ فرى طررفة
المدر ة المطلة على الفناء  ،ي رتعر ترفوؾ التالميرل فرى اليروم
ا ول مس العام الدرا ى
وفرى لهجرة حازمرة طلرب مررس التالميرل أس يرفعروا بطا راتهم بلررى
أعلى ب لي اليمن
وارتفع ر ا يررد ،فررى ات رراح وجمررال  ،ؼيررر أس طفررال تررؽيرا
أحطؤ فرفع البطا ة ب لي الي رى
ف رر المدرس أس يكوس حازما معره ف رال لره مرس حرالل مكبرر
التو  ( :ارفع يدك اليمنى أي الغب )
وا طرب التؽير وارتجؾ واهتز لراعه فى الهواء  ،لكنره
لررم ي ررتجب ل ررول المرردرس  ،فانرردفع المرردرس كال ررهم الؽاطررم نحررو
التؽير  ،كى يل نه الدرس ا ول فرى الطاعرة وا دب ولكرى يجعلره
عبرم لكل التالميل
وعندما ا ترب مس الطفل هاله ما طاهدى على وجهره البرر مرس
ا طراب وحوؾ احح  ،ف د كان لرانه اليمن م طون تماما
الرردموا عينررى المرردرس  ،وأحررس بمرررارم فررى حل رره لررم
مر
تلهبها ا يرام وأدرك ول مررم أنره وهرو المعلرم يحترام أس يعررؾ
أطياء كثيرم فى مب ي ال ي م اإلن ني
فؤحل يراقب ك م ه وأحاديثره وعال اتره وأفكرارى  ،فرتعلم الكثيرر ،
وكرراس معلمرره ا ول الطفررل التررؽير الررل ،جرررر مطرراعرى الر ي ررة
بك م ه الخشن

وأتب هلا المدرس يتتؾ بالر ة وا دب والمجاملرة  ،ف رال
عررس نب را دده المشددجا لكررل َمررس حولرره كمررا أتررب عررا ال متزنررا
يت را فى الحكم
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أخـــ ال بيــب

احترررس فررى كلماتررك ورا ررب ألفاظررك بس كلماتررك كثيرررا مررا
تحدد عال اتك بالناس بكلمة يمكنك أس تفرر بن اس  ،وبكلمرة يمكنرك
أس تحزنه أو تؽ به أو تثيرى أو تحولره بلرى عردو و رد ت رول كلمرة
بت را أو بدوس تد فت طر لمحاولة عرالم آثارهرا طرهور طويلرة
أو نوا  ،وربما ت تطيع التئام الجررر الرل ،رببته تلرك الكلمرة
فى نفس الطحا الل ،لتها له
لتكس ك م أ وم فى آلاس الناس
ي ول ال ديس ( يوحنا الدرجى ) :
د َمس ع رؾ ز ت ه ب ط ل ان ه ]
الكلمرة الطائطرة  ،كالعربرة الطائطررة تنطلرح م ررعة وتردمر مررس
حولهرررا  ،فالكلمرررة الترررى تتررردر بررردوس تفكيرررر مرررس طرررؤنها أس ترررإل،
وتجرر
ي ررول الرررب ي رروا  " :كررل ك م د بط لد يررتكلم بهررا النرراس رروؾ
يعطوس عنها ح ابا يوم الديس " ( م ) 36 : 12
هى الكلمرة الحاطئرة ف رط  ،برل هرى أي را
والكلمة البطالة لي
الكلمرة الترى لرريس لهررا ثمررر  ،لريس لهررا فائرردم روحيررة  ،كلمررة تبنررى
نفوس الناس
لم يفهم ال دي وس عبارم ( ك م بط ل ) على أنها الكلمة الطريرم
مثرررل الكرررلب والطرررتيمة والتجرررديؾ واسدانرررة  ،وبنمرررا فهمررروا الكلمرررة
للبنيراس  ،تبنرى نفرس
للمنفعة  ،لي
البطالة على أنها كلمة لي
ال امع و تبنى ملكو هللا  ،لللك تمتوا  ،يتكلموس ب بح اب
 ،حينما يروس أس كالمهم يكوس للبنياس الروحى
فالكلمة البطالة هى الترى لديس ل د نمدل مثلمرا ن رول يوجرد بط لد
فى الدولة  ،أ ،يوجد أناس كثيروس عمل لهم
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هكلا الكلمة البطالة ال نمل ن فص ل

مس ول ال ديس بولس الر ول :
وهلا وا
" تحرم كلمة ردية مس أفواهكم بل كل ما كاس تالحا ل بني ن
ح ب الحاجة كى يعطى نام لل امعيس " ( أؾ ) 29 : 4
للررك س هللا لررم يحلرح الل رراس عبثررا  ،وبنمررا حل رره لفائرردم  ،بس لررم
يإدها يكوس طا ة ماط د  ،فلريس كرل ف رل الل راس انره يحطرح ،
بل بد أس يكوس له عمل ب َّناء
نه هل مس المع ول أس توجد آلة كل فائدتها أنها ت رر أحردا
أم بد أس يكوس لها بنتام مفيد
هكلا الل اس
لللك فالثرثرم تعتبر بحد ،حطايا الل اس  ،نها ا تحدام الل راس
بطري ة حاطئة  ،وربمرا بطري رة مزعجرة  ،كمرا أنهرا ب راعة لو ر
المتكلم وال امع
فلتكس كل كلمة مرس كلمرا فمرك بميرزاس د يرح  ،ولريكس كالمرك
لمنفعة ال امع ،
وتررلكر دائمررا أس هللا بمررا أس يحا ررربك علررى كلماتررك البطالرررة أو
يكافئك على كلماتك النافعة
و د نت ااباء عس تجنب كثرم الكالم ف الوا :
 د تتكلم بل أس ت ؤل ]
 د ت ؤل أ ئلة ي رك ماا بجابتها ]
 د صمت تع به ندامة حير مس نطس ي لب ال المة ]
 بس تعبيرررا الوجرره تررتكلم بتررو أعمررح أثرررا مررس تررو
الل اس ]
 د كتماس ا رار بحر عميح ]
 أفكارك لأ وكلماتك ن يأ ]
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ي ول الطاعر :
يررررا اللررررى بترررررور الكني ررررة
تلررررررربس أح رررررررس مالبرررررررس
والطررررررررررررررياكة وال يافررررررررررررررة
عيررب فررى بي ر هللا ترردردش
دا الل رررراس نررررار مررررس جهررررنم

بررررررررررس أيررررررررررام الموا ررررررررررم
والترررررال عنررررردك طال رررررم
همررررررا دول كررررررل المرا ررررررم
والل ررررراس مرررررالهش عاترررررم
تحررررح الريرررؾ والعواترررم

ربـــ ي ـــــوع :

ما أ هل أس أرو الوحوش المفتر ة
لكنى أعجز عس تروي ل انى
أن وحدك ادر أس ترو ه
تحفظه وت د ه لك
فيحمل كلماتك  ،وينطح بعملك فىَّ

يــــ رب

الك م الطيب ه صم م
اسم ن اللى يجال الاالق ت
اإلن ني م م ب ل وء
وال الم .
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 – 8مصــدر واحـــد
كرراس ( نابررال ) رجررل لو أمررالك كثيرررم فررى الكرمررل  ،ولرره آ ؾ
مررس الؽ رنم  ،و ررد ررام بحرا ررة أمالكرره تلررك للررك البطررل الررل ،تررل
جليا الجبار وحلا طرعب هللا مرس تعييراتره – داود – الهرارب –
مس الطر  ،مس وجه طاول الحا د الحا د
وكاس ( نابال ) يجز ؼنمه وأر ل ( داود ) عطرم ؼلمراس ي رول
له فى أدب جم  ،أس يعطيهم بركة ما وجدتره يردى  ،فنجردى ي رول هرلى
الم وبيتك الم وكل مالك الم
الكلما الر ي ة  " :حيي وأن
فليجد الؽلماس نعمة فى عينيرك ننرا جئنرا فرى يروم طيرب فرؤعط مرا
وجدته يدك لعبيدك و بنك داود " (  1تم ) 8 – 6 : 25
وكررراس مرررس الممكرررس أس يررررف ( نابرررال ) الطلرررب  ،ولكرررس فرررى
أدب  ،أو يتنكر لجميل داود  ،ولكس بال افتراء أو تجرس  ،بنمرا حرد
حالؾ للك  ،فتكلم بحما رة وافترراء كرالم يرزس مفرداتره و يفكرر
فررررى نهايررررة ألفاظرررر ه  ،ف رررر ال َ " :مررررس هررررو داود  ،و َمررررس هررررو ابررررس
ي ى " (  1تم ) 15 : 25
ون ى ( نابال ) أو تنا ى هإ ء ال وم الليس كانوا له ورا لريال
ونهرارا – علررى حررد ررول أحررد ؼلمانرره – وهررو ي ررا تررة ا فتررراء
والتجنررررررى علررررررى م ررررررامع زوجررررررة نابررررررال الحكيمررررررة والفا ررررررلة
( أبيجايل ) (  1تم ) 16 ، 15 : 25
ل د ابل ( نابال ) حدمرة داود وحرا رته مالكره بح رة بالؽرة ،
يفتررر ،ويتجنررى عليرره  ،ويتررفه بؤنرره عبررد يت رراءل فررى حبر عررس
أتله  ،ويتنكر لرجاله
داود م ررري الررررب الراعرررى ا مررريس الهرررارب مرررس وجررره طررراول
الحا د  ،ل بب ب نه تل جليا الل ،عير تفوؾ طعب هللا
داود ا ميس الل ،كاس فى م دورى أس ي تل طاول الملرك  ،ولكنره
فى ب الة الطجعاس يم ك يدى عس بيلائه
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بس هلا ا فتراء والتجنى الرل ،مر لرب ( نابرال ) كراد أس يف ردى
حياته لو حكمة زوجتره الفا رلة ( أبيجايرل ) الترى ا رتعطف لرب
داود
ل رررد امتتررر ( أبيجايرررل ) بك م ددد الرقي ددد ؼ رررب داود ك رررول
الروحى اسلهرى  " :الجرواب ال دين يتررؾ الؽ رب والكرالم الموجررع
يهي ال حط " ( أم ) 1 : 15
ا ررتطاع ب ددالوم ل د ن ورجاحررة ع لهررا  ،أس تو ررؾ داود عررس
بتيرراس الرردماء  ،يدترره بك م د ت النام د  ،وا ررتطاع بر ررة كلماتهررا أس
ترجعه عما هو م ْدِم عليه
" ف وء ال ن طجرم حيام " ( أم ) 4 : 15
بس كلماتهرررا كانررر طددددر شددد م ن و ددددم ن أطررربع لررررب داود
وأطفرررؤ نيرانررره  ،برررل أحجلتررره وفرررى أدب عجيرررب وبحتررره ولكرتررره
بر ررالته  ،كرراس حررديثها بليؽ را جرردا و رراحرا  ،رررب برره علررى أدح
وأرح ا وتار فى لب داود
تكلم ( نابال ) بكالم حما ة فكاس المو أمامه
وتكلم ( أبيجايل ) بكالم الحكمة فكاس داود نتيبها
ـ ن  " ..فم الجاه ل َمهلَ َكة له وطفتاى طر َرك لنف ره " ( أم 7 : 18
)

و ـ ن  " ..بكالمك تتب رر  ،وبكالم ك ت داس " ( م ) 37 : 12

وهلا هو عجب الل اس  " :بس نفح فى طررارم اضدطرمت وبلا
تفل عليها انطفـؤت وكالهمـ من فمـأ " ( ى ) 14 : 28
لررللك نررر ،مررس حولنررا أس الكثيررر مررس الحترروما والكراهيررة ،
اطتعل وانتطر ب ررعة البررح ب ربب ا رتحدام ال رىء للكلمرا
دوس ح اب
بس لكلمة واحدم مفاعيل متعرددم  ،فهرى رد دريم و رد ادب  ،رد
بن و د م  ،د ص و د غرس
فال ا ررى حرريس يررتلفظ بررالحكم مررس فرروح منتررة ال رراء  ،للتررو
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تالحررظ مررس تعلررو صددرخ ه  ،بينمررا رنرريس الزغ ري د يرتفررع مررس جهررة
أحر ، ،فبينمرا يرمرى ب ال د م طحترا  ،ينطرح بد لبراءم علرى آحرر ،
وبينما يري أ را عديدم  ،يزم بؽيرهم فى ؼياهب ا لم والمط ة
كلمة يل يها ا ى بن و م فرى نفرس الو ر لرلا ي رول الروحى
اسلهى  " :مس الفم الواحد تحرم برك ولان " ( يع ) 15 : 3
وي ول أي ا  " :الموت وال ي م فى يد الل اس " ( أم ) 21 : 18
مررس طررجرم واحرردم نتررنع ماليرريس مررس أعررواد الكبري ر وبعررود
كبري واحد نحرح مالييس ا طجار
 بس الماء يحيى ويمي
فلو طرب الماء ار ويت
ولو أل ي بنف ك فى ماء البحر غرقت
فالطح ون ي ه يتدراس مس مص ر وا
 مس متدر واحد للكهرباء
رارم .
بلا وتلنا منه لك على المدفئة تنبع
وبلا وتلنا نفس ال لك على الثالجة تنبع برو م
فالحرارم والبرودم يتدراس من مص ر وا
 أ يحد أنك نفخ مس فمأ فى يدك ل د فه مرس البررودم فرى
فتل الطتاء
وبنفس الفم وتلك النفخ ت تل يها على كوب احس فى يدك ل بر م
فمس الفم تحرم الكلمة ال ا ية التى تفجر بركاس الؽ ب  ،ومرس
الفم تحرم الكلمة اللطيفة التى تطفح لهيب نار الؽ ب
ل د حلر ااباء كثيررا مرس أحطراء الل راس وأوتروا بالعمرل علرى
تجنبها ف الوا :
 د أ لل مس الكالم تبعد عس المالم ]
 د أكتم الناس لل ر مس كتم ر نف ه ]
 د ربة الل اس تحطم العظام ]
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 د كو الل اس المة لإلن اس ]
 د الناج يحتار في ول والفاطل ي ول كيفما كاس ]
 د ربَّ تلمي بب تجري ]
 د يتكلم كثيرا الطحا الل ،ليس لديه ما ي وله ]
 د المة اسن اس فى حفظ الل اس ]
 د العا ل بس ِئ َل أجاب  ،وبس نطح أتاب ]
 د ت ل بؽير تفكير  ،و تعمل بؽير تدبير ]
 د ت ل للناس ما ت تطيع ماعه ]
 د ل اس العا ل وراء لبه  ،و لب الجاهل وراء ل انه ]
 د ما أكثر الكالم لكس ما أح نه بلا أتاب ]
 د َمس أ را فى الجواب أحطؤ فى التواب ]
 د َمس جالس الجهال ا تعد ل يل و ال ]
 د َمس ال ما ينبؽى مع ما يطتهى ]
 د َمس كتم رى ملك أمرى ]
 د َمس كثر كالمه كثر مالمه ]
 د َمس يعرؾ متى يتكلم يعرؾ متى يتم ]
 د الكالم بال تفكير كرمى ال هام بال تتويب ]
 د الحررروار الهررراد لؽرررة الطرررركة  ،وفرررر الررررأ ،طريرررح
الفر ة ]
 د ؤله  :ايه رأيك فى كالم ل ،الرتاا
أجاب  :وبيه رأيك فى جتة ل ،النحاس ]
 د بلا أرد أس تطاا  ،فاطلب ما ي تطاا ]
 د ينبؽى أ ت ول كل ما تعررؾ  ،ولكرس ينبؽرى أس تعررؾ
ما ت ول ]
 د كثيررر الكررالم ي ررول كررل مررا يعرفرره  ،والطررائش ي ررول مررا
يعرفه ]
 د الكلما الطائطة تحلؾ جروحا دائمة ]
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أخـــ ال بيــب

التررزم الد ررة فررى أحاديثررك فررى معامالتررك وحينررلاك ررتتبيس
أنررك كنرر ت ررلؾ ااحررريس بالحجررارم برردوس رربب ح ي ررى  ،وبنمررا
كمحاولة منك لتحطريم َمرس يعترر طري رك أو َمرس يواف رك علرى
أهوائك وميولك
د ح فى أحاديثرك فرى معامالترك حترى تتحررر مرس هرلا الرنه
فتجد نف ك وتجد عادتك وت ترد وجودك وكيانك الرل ،يمجرد
هللا
أي مـ أفضـل  ..الصمـت أم الكـالم ؟

حدث منا طة بيس مجموعتيس مرس الفال رفة حرول أيهمرا أف رل
التم أم الكالم
و دم كل مجموعة منهما الحج والبراهير س الترى تإيرد رأيهرا
وانته المنا طة  ،ب ول المجموعة التى تف ل الكالم بؤس الر
للمجموعة التى تف ل التم :
د أنتم أيها الفال فة ب لكالم تمتدحوس التم ]
ح ا بس هناك أو ا تحتام بلى الكالم  ،وهناك أو ا تحترام
بلى التم
فللكالم و  ،ولل كو و

الك م الطيب ه ال واء الم ي
لألنص ب والمرطب لجف ف ال ب
وال ن .
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 – 9قــوة الكلمــة
ربح

كتب ( انتوس ) أحد وزراء ( لنكرولس ) رئريس أمريكرا ا
ت ريرا  ،يتؾ فيه الرئيس ( لنكولس ) بؤنه رجل ج هل أحمح
ولما عرؾ الرئيس ( لنكولس ) للك ال عس وزيرى :
د بس ( ررانتوس ) رجددل ن قددل  ،وبس كرراس ررد ررال بنررى جاهررل ،
فحير لى أس أف ـص ل ـ ]
ح ررا لرريس الع ررل أس نعاتررب النرراس نهررم ينت رردوننا  ،بررل أس
نعاتب أنف نا لمالا نفعل ما ينت دوننا عليه

ص ي ــ ال ــ ري

ابل َمس يلمك بثال طرح :
اسول  :كس هادئا س انزعاجك يبرهس على تدح َمس يلمك
الث ني  :عش عيطة تكلب ما ي ال عنك باطال
الث لث  :تكلم ح نا حتى عمس يلمك  ،فتظهر بللك للم براءترك
مس كل التهم الملت ة بك باطال
هناك أطرحاا يريحروس ؼيررهم المتعبريس  ،برل علرى العكرس
مرررس للرررك يتعبررروس المرتررراحيس فهنررراك َمرررس يجرررد للتررره فرررى الرررتهكم
وال ررحك علررى ؼيرررى ويتحررلى مجررا لل ررحرية والفكاهررة والت ررلية ،
ؼير مبال بجرر مطاعرى
ومطرراركة النرراس لرره فررى جعررل هررلا اسن رراس أ ررحوكة لهررم
وبحاتة بس كاس ي تطيع الدفاا عس نف ه
هلا ال احر هو بن اس يجد للته فى تعب ؼيرى نف يا
بس اسن رراس الم ررتهز يررزرا الحتررام  ،والنررزاا والحررز ( ،أم
 ) 15 : 22ويطعل ؼ ب الناس ويهي رحطهم ويثيرر الفتنرة بيرنهم ،
بعكررس اسن رراس الحكرريم الررل ،يطفررح نيررراس الؽ ررب بل ررانه الحلررو
وكلماته الطيبة
" النرراس الم ررتهزئوس يفتنرروس المدينررة  ،أمررا الحكمرراء فيترررفوس
الؽ ب " ( أم ) 8 : 29
كثيررا مرا تكرروس كلمرا 
 31الث يررل وال رحرية طرديدم التررؤثير
المرزار
علررى الررنفس  ،وكؤنهررا كال رريؾ الررل ،ي رربب جرررور عمي ررة عديمررة
الطفاء  ،بعكس الكلما الحكيمة التى ترري الرنفس وتطرفى ا عمراح
" يوجد َمس يهرلر مثرل طعرس ال ديف أمرا ل راس الحكمراء فشدف ء " ( أم
) 18 : 12

ي رررول ال رررديس ( با ررريليوس الكبيرررر )  :د الرررليس تميرررل نفو رررهم
للمزار وال حك  ،يحيدوس عس كالم الحح الم ت يم  ،وينحلروس مرس
الفكررر الثاب ر العررالى  ،وي ر طوس فررى الكررالم ال برري  ،ثررم فررى حفرررم
الطر  ،س النفس يمكس أس تكوس متي ظة فيما هلل  ،وهرى منطرؽلة

ل ك م ت قوم ي تهاس بها  ،فهى فى بع ا حياس تكوس ر ي ة
ك لن ددم ت  ،وفررى أحيرراس أحررر ،تعتررؾ ب َمررس أمامهررا كمررا تعتررؾ
الري بور ة تؽيرم
ل ك م ت قوم أس تطيب ال لب كالبل رم الطرافى للجرري  ،كمرا أنهرا
وم جارحة تحفر ندوبا فرى أعمراح الرنفس  ،مرس الترعب أس تحتفرى
مع مرور الزمس
ل ك م ت قوم د تمزح العال ا  ،و د تعيد بناء الج ور  ،كما د
تدفس أ راب ال ماس بداحلنا  ،و د تحلح بنا كالن ور
  32ال ا رية  ،وللكلمرا روم أرح
الترفعا
ل ك م ت قدوم أعنرؾ مرس 
مس اللم ا الحانية
ل ك م د ت قددوم لف ر المنازعررا وحررل الحترروما  ،ولهررا لا
ال وم حتالح المتائب وزرا المطكال
ل ك مد ت قددوم أس تحررول الوجرره المررتجهم الملررح بتجاعيررد الحررزس ،
بلى وجه مبت م م ح  ،وت تطيع اي ا أس ت ترل الب رمة فرى مهردها
 ،وتحرح الفرحة على الوجوى
ل ك م ت قوم لرب ا عرداء وتحرويلهم بلرى أترد اء  ،وهرى لاتهرا
ال وم ال ادرم على تؽيير ا تد اء وتحويلهم بلى أعداء ،

الك م الطيب ه بي أ
إل ق وب الن س
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ررررى الررررردكتور ( چررررروس برررررراوس ) ليكررررروس راعيرررررا لكني رررررة
دعِ ر َ
( هرراونجتوس ) فررى ا رركتلندا  ،فا ررت بله الطررعب بحما ررة بالؽررة ب
رجررال واحرردا كرراس معار ررا  ،ف ررال لرره ( بررراوس )  ( :يررا أحررى أنررا
أعرؾ أنك معار لوجود ،فى الكني ة )
ف ال له الرجل  ( :نعم نى أعت د أنرك ل ر أهرال لمركرز كبيرر
كهلا )
فؤجابرره ( بررراوس )  ( :وهررلا ه رو رأيررى أنررا أي ررا  ،ولكررس مررالا
نفعل بزاء ببروطية كاملة تحالؾ رأينا )
ف حك الرجل وبدأ تدا ة بيس ا ثنريس وا رتطاا ( برراوس )
ب ب ق ه أس يك ب معار ا وحيدا له
ررمع ( أفالطرروس ) لا مرررم  ،أس ترردي ا حميمررا لرره تكلررم عنرره
وءا  ،ف ال ( أفالطوس )  :د بننى متؤكد أنه ما كاس يفعل هلا لو لرم
يجد ببا لللك ]
ن  ..بس أح س الناس هو الل ،بلا مدحتره حجرل  ،وبلا هجوتره
كت

نـــــزيزى
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تهتم بما ي وله الن س عنك  ،ولكس اهرتم بمرا ي ولره هللا عنرك
يتررد هم أحررد فيمررا
بلا تكلررم النرراس عليررك بال رروء  ،فعررش بحي ر
ي ولوس
عندما نحيا أمام عيس هللا نحاؾ طفاى الناس
بس كراهيررة ا ل ررس الطررريرم التررى تحرريط بقن رراس تررال  ،هررى
ب كملء فم مس الدحاس يرنف فرى جروهرم  ،رد يحفرى جمالهرا
لي

فمس المطاهد عموما أس أ

ن الف ك

هى التى تتعر

دوما لمن رار

الطيور
بس أ رروال الملمررة المؽر ررة هررى طرررارا تنطفررح مررس لاتهررا بس
تنف فيها
كن
وأف ررل طري ررة ت ابررل بهررا مررليع الملمررة  ،هررو أس تمي ر ملمترره
بالمثررابرم بالعمررل التررال وحيررام الف رريلة  ،والتررالم بلررى هللا لكررى
يعمل فى لب َمس يتكلم عليك بال وء ويطوى معتك ويرإل ،تريتك
ت ابل الملمة بالملمة  ،بل رد على كالم الملمة بكالم اللطرؾ
والمودم والحب
مررررررس الترررررررلوا العمي رررررررة التررررررى نترررررررليها فرررررررى ال ررررررر داس
( ا ؼريؽور ) ،ن ول  :د و ع فىَّ موهب النطس ]
نعم فهى موهبة عظيمة وهبها هللا لإلن اس  ،وتميزى عس ب ية
المحلو ا
ولكس ما أكثر المواهب التى أ اء اسن اس ا تؽاللها  ،فاسن راس
بف اد لبه حول كثير مس هلى المواهب مس نعمة بلى ن مة
ع يمرة
فال ت ابل الملمة بالملمة  ،و تورط نف ك فى مجاد
 ،ف ررد يكرروس الحررح فررى جانبررك  ،و ررد تظررل مح ررا دائمررا فررى جرردالك ،
ولكس محاولتك الؽاء رأ ،الطحا ااحر ترائرم بلرى ع رم مإكرد
تماما كما لو كن محطئا
فى كل طح
ل د اعتاد الكثيروس الدحول فى منا طا ومجاد
لطبعوا ( حب الظهور ) بؤ ،ثمس  ،حتى لو كان طري ة مجاد تهم
تحلو مس اللوح وآداب الحدي
بس هناك طري ة واحدم لكرى تك رب جردا وهرى أس تتجنرب هرلا
طراء34أو زلرزا مردمرا  ،نره يمكرس
الجدال كما لو كاس حية ر

أس تفوز ط فى جدال  ،نك واء انتتر أم ه ِزم فؤن حا رر
فى الحالتيس
وجهرا

هب أنك فنرد أ روال الطرحا الرل ،تجادلره وحطمر
نظرى  ،و فه أ واله  ،فما الل ،يحد
ررد تحررس بالر ررى وا رتيررار  ،ولكررس بمررالا يحررس هررو بعررد أس
جرح مطاعرى وحدط اعتبارى

رب ك م بت نام
وربم ك ن ال كوت
جواب ن
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لهب ( حنة ) وترل ترالم حرارم ملتهبرة أمرام الررب  ،وهرى
كانر مررم الرنفس
عينها إا
وفى 35
تائمة تحمل فى لبها كالما 
لكس تالتها كان ترحة مكتومة  ،فدموعها كانر تت را ط مرس
عينيها بؽزارم  ،و لبها ينب بترحا تامتة
رآها عرالى الكراهس فظنهرا ركر ، ،فترار بهرا معنفرا  " :حترى
متى ت كريس انزعى حمركِ عن كِ " (  1تم ) 14 : 1
بنهررا كلمررا جارحررة احتر ر لبهررا  ،ومررع للررك لررم تؽ ررب بررل
رد عليه بكلما مملحة بم م النامد  ،وتكلرم ل رانها مرس نبرع لبهرا
التررافى  ،فؤحجلترره بح ررس كالمهررا وحررالوم فمهمرا  ،وأدب وطهررارم
ل ررانها  ،ون رراء لبهررا  ،وانتزعر البركررة مررس طررفتيه  ،فكرراس ترروته

فالل اس ما هو ب أدام للتعبير عما فى داحل لب اسن اس  ،ومرا
الفررم ب برراب ال لررب  ،لررللك ررال الرررب ي رروا  " :كيررؾ ت رردروس أس
تتكلموا بالتالحا وأنتم أطرار  ،فقنه مس فض ـ ال ب يرتكلم الفدـم
اسن رراس التررال مررس الكنررز التررال فررى ال ددب يحرررم التررالحا
واسن اس الطرير مس الكنز الطرير يحرم الطررور " ( مر 34 : 12
– ) 35

لهلا ا تطاا اليهود أس يتعرفوا على بطرس مس كالمه أنره أحرد
أتباا ال يد الم ي ف الوا له  " :لغ ــأ ظ ـرأ " ( م ) 73 : 26
علينررا أس نتطرربه بمعلمنررا التررال الرررب ي رروا الررل ،كرراس يررتكلم
ب رررلطاس وي رررمعه النررراس وكرررانوا " يتعجبررروس مرررس كلمرررا النعمرررة
الحارجة مس فمه " ( لو ) 22 : 4
بس لغ ــأ ظ رأ وأ اليبك فى الحدي تبررزك  ،وبكلمرة واحردم
د يحكم لك أو يحكم عليك
 36
كم مس الكلما الحلوم 
لروب الجائعرة للعطرؾ والحنراس ،
تطبع ال
وما أكثر العطاش للحب فى زمس الجفاؾ والكلما المررم الجارحرة

الك م الطيب ريم النفس
و ا ال ب و با الخص م
و اي ال ب والوه م
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ك اس أحد المديريس يراجرع رجل الحرواد الترى ت رع فرى مترنع
كبير فالحظ أس العمال فرى أحرد ا رام برللك المترنع  ،يترابوس
فى عدد كبي ر مس الحواد يزيد بكثير عس المعتاد فرى ب يرة ا رام
وعنرردما طلررب مررس المطرررؾ ا جتمرراعى درا ررة المو رروا ،
أس ال بب هو وجرود مفرتش ي رتفز أعتراب العمرال بطري تره
ات
العنيفة فى التعامل  ،وأ لوبه ؼير المهلب فى انت ادهم والبح عرس
أحطررائهم وعنرردما تررم ببعرراد هررلا المفررتش عررس للررك ال ررم وقفددت
ال دوا ث فيره علرى نحررو طربه كامرل  ،ب رربب هردوء أعتراب العمررال
وارتياحهم لمعاملة المفتش الجديد الح نة

ق رهــ الازيــز

ا خ م وم الكلما الحارجة مس فمك ل بن ء رب ل انك على
ا رررتحدام المترررطلحا البنررراءم المطرررجعة  ،وتحلرررا مرررس الكلمرررا
الهدامة
و نه مس ف رلة ال لرب يرتكلم الل راس  ،فرام لبرك وع لرك بهرلى
الك مد ت البن د ءم وانطررح بهررا فلؽررة التطررجيع لؽررة جديرردم محتلفررة عررس
ائر اللؽا الحية
فهرررى عبرررارم عرررس با رررة مرررس الكلمرررا طيبددد الراه دددـ  ،يطرررتاح
ااحروس بلى ا تنطا ها
 32 
فا تحدام الك مد ت البند ءم مرع زمالئرك يجعلهرم يطرعروس با مراس
نحوك  ،ويرتاحوس بليك
ا تحدم كلما التطجيع مع الجميع  ،فرئي ك فرى العمرل يحترام
لكلما التطرجيع منرك  ،حترى يطمرئس لنجرار بدارتره  ،وحترى يطرعر
بم اندتك له
وكلما التطجيع لمرءو ريك مهمرة نهرم ينتظرونهرا با رتمرار

فهررى ترردل علررى نجرراحهم الررل ،بلا أطررعرتهم برره  ،ف رروؾ يررزداد
طموحهم لتح يح نجار أكثر  ،وبللك تتولد طا ا جديدم فيهم
احتار الكلما المنا بة للتطجيع وأنطح بها
كلما التطجيع تطلح الطا ا ا بداعية فيك وفيمس حولك
كلمررا التطررجيع تنبررع ب مررس الررنفس التررى تعلمر أس تحررب ،
فالتطجيع منبعه الحب  ،والتطجيع بدوس حب ي مى ( نفا ا ) نره
يعكس ما بداحلنا  ،فالتطجيع هو الكلما التادرم منا عس ا تناا
وك م ت ال شجيص هى أحد فنون التعبير عس الحب وا حترام
بس كلمة تطجيع واحدم تزي هما ث يال  ،فال تتردد فى أس تطرجع
بها َمس يحتام بلى تطجيعك كلمة التطجيع مس الكلما الطيبة الترى
تفرر ال لب فلمالا ت فرر ااحريس مس حولك
كلمرررة التطرررجيع هرررى المعررريس علرررى بنررراء الث رررة برررالنفس لمرررا فرررى
التطررجيع مررس تركيررز ودفررع علررى العمررل بال رردرا البنرراءم  ،وت يرريم
وا عى للنفس  ،وت دير لما يبلل مس جهد فعلى  ،وما يح ح مرس ت ردم
كلمة التطجيع تولد ال درم على العطاء  ،والر ا عس اللا
كلمرة التطرجيع تردفع نحرو اسح راس بالم رئولية وا عتمراد علرى
النفس
كلمررة التطررجيع ت رراعد علررى التفكيررر فررى الت رردم نحررو ا ف ررل ،
وترطيد المجهودا التى تبلل لتح يح للك
يؤتى التطجيع الح ي رى مرس اهتمامرك الفعلرى بالطرحا ورؼبترك
فى جعله يت دم ل مام
ما أحوم كل بن اس بلى كلما التطرجيع  ،فهرى تبر ا مرل فرى
النفوس اليائ ة  ،وتعيرد الرجراء بلرى ال لروب الحرائرم  ،وهرى تعطرى
اسن اس وم على اجتياز المتراعب وهرو ؼيرر هيراب وهرى تفجرر
الطا ا الكامنة فى اسن اس سنجاز أعظم ا مور
كلمررا التطررجيع تحررول الك ررول بلررى مجتهررد  ،والالمبررالى بلررى
متحمس  ،والمتراحى بلى منت ، 38والحائؾ بلى م تحم للمحراطر
وهو يدوس عليها بؤ دامه
الحائفوس مهزوموس برل أس يردحلوا أ ،معركرة  ،وفاطرلوس برل
أس يجتررازوا أ ،امتحرراس  ،لررللك فهررم يحترراجوس لمثررل هررلى الكلمررا
المطجعة
بننررا جميعررا نحررب الجميررع أس يطررجعونا  ،ولكننررا كثيرررا مررا نن ررى
أننا أي ا مطالبوس أس نطجع ااحريس مس حولنا
رب بهررا الكترراب
بس كلمررة ( ونددظ ) فررى اللؽررا ا تررلية التررى ك ِتر َ
الم دس تعنى ( شجيص )  ،لللك فعندما تطجع طحتا محبطا  ،فقنرك

الك م الج ر ربم كون بب ن ف
اء .
والك م الطيب ربم كون أفضل من
أى واء .
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بينما كاس ا ديب الرو ى الطهير ( تول رتو ) ،لا يروم نراز
مررس بيترره  ،ابلرره طرراب بررائس اعترراد أس يؤحررل منرره م رراعدم  ،فو ررع
( تول تو ) ،يدى فى جيبه فلم يجد كيس ن ودى  ،فابت م للطراب و رال
له  ( :معلرم ي أخــ  ،ف د ن ي كيس ن ود ،فى البي )
ف ررال الطررراب  ( :ترررد نى يرررا رريد ،أنرررك أعطيتنرررى أكثرررر ممرررا
أعطانى كل الناس  ،حينما ل لى ي أخــ )
 38 
ح ا بس الناس مس حولنا فرى أطرد الحاجرة بلرى الك مد الطيبد ،
فهى عندهم أعظم مس كنوز الدنيا كلها لما لها مس تؤثير عميرح فرى
داحل نفو هم
ت ول ا م ( تريزا )  :د الك مـ ت الرقي ـ يمكس أس تكوس تريرم
و هلة فى الكالم  ،لكس أتداإها تنتهى ح ي ة ]
 فررى أ ررطورم هنديررة ر ِئلَ آلهررة ال رروم  :د أن ر ِ أعنررؾ مررس
الريار  ،وأ و ،مس ا موام  ،فهل هناك ما هو أ و ،منكِ ]
أجاب آلهة ال وم  :د الك م الطيب أ و ،منى ]

الك مـ الطيبـ تجعل النراس ادـ اء بؤنف رهم  ،وتردحل الفدرح فرى
لوبهم
ي ول الحكيم ليماس عس لب الرجل أس " الك مـ الطيبـ تفرح ه
" ( أم ) 25 : 12
وي ررول أي ررا  " :الكددالم ال ددن طررهد ع ررل ددو للررنفس وطررفاء
للعظام " ( أم ) 24 : 16
فما هو هلا الكالم الطيب الح س الحلو الل ،ي تدى
بنه الكالم الر يح الل ،يفي حبا وعطفا وحنانا
بنهررا كلمررا كطررهد الع ررل  ،ي ررول الرررب للررنفس اسن ررانية التررى
تفرري طررفاهها بمثررل هررلى الكلمررا  " :طررفاتاكِ يررا عررروس طددران
ش د ان " ( نررش  ) 11 : 4بس الطررفتاس اللترراس ت طررراس طررهدا تك ررباس
حب الناس  ،وبالحرب تبنريهم وتفرت ا برواب المؽل رة أمرامهم وهرلا
الطهد يكوس فى نوا ولهجة الكالم وروحه وأ لوبه
مررس الكررالم الطيررب كددالم المنفاــددـ  ،والنرراس يررؤتوس مررس أ اتررى
ا ر بلرررى آبررراء البريرررة لي رررمعوا كرررالم المنفعرررة وأ ررروال اابررراء
وبرطاداتهم الروحية النافعة لبناء نفو هم
ومرس الكرالم الطيرب كدـالم البركـددـ  ،لرللك ي رول الررب " بد ركوا
 40 
عنيكم " ( م ) 4 : 5
وي رررررول ال رررررديس برررررولس الر رررررول  " :بددددد ركوا علرررررى الرررررليس
ي طهدونكم باركوا و تلعنوا " ( رو ) 14 : 12
ومررس الكررالم الطيررب الكددالم المددريم الررل ،يطمررئس ويعررز ، ،مثررل
كلمة أب روحى ي دم حال لمطكلة أو يري لب حاطح يائس
ومس الكرالم الطيرب كدالم ال شدجيص والمردي  ،فهرلا ا رلوب فرى
الكالم ي ر الناس ويم لوبهم حبا ور ا
ومس الكالم الطيب ك م ت ال ف ع

أو تتررور طفررال يوبحرره جميررع أفررراد أ رررته  ،ثررم تحت ررنه أنر
وت ول فيه ك م طيب
مالا يكوس طعورى نحوك
ل ررد دافررع الرررب ي ررروا عررس المرررأم الزانيرررة وهررى ت ررؾ لليلرررة
محطمة و ط بهانا وتعيير وتح ير وتطهير المحيطيس بها
ودافع عس المرأم الحاطئة ورد على اتهاما الفري ى لها
ومس الكالم الطيب  ،كالم الشكر واالن دلار  ،فالطركر دليرل علرى
الت دير والعرفاس بالجميل وعدم ن ياس الحير
وأي ا كالم ا عترلار يطيرب لرب َمرس أ رؤ بليره  ،ويردل علرى
حرتك على بر ائه وبراحة نف يته وتطييب مطاعرى
ومررس الكررالم الطيررب كددالم ال د ير واال ددرام  ،تكلررم مررع الجميررع
باحترام  ،لتنال محبة الكل
ومس الكالم الطيب كالم ال ر يب والكالم المملوء ات اعا
ومس الكالم الطيب ك م ت الم بـ التاد ة والمجاملة

ص ي ـــ

بس الك م الطيب هى بيلك بلى لوب الناس
ف لك م د الطيب د تمررد جررلورها فررى أعمرراح ال لررب وفررى أعمرراح
الررنفس مررس الررداحل  ،ي رررترجعها اسن رراس برريس الحرريس وااحرررر و
ين اها  ،بنها تعمر فى لبه وتر فى لاكرته
بنها كلمة حية با ية حالدم تن ى
الك مدددد الطيبدددد تك رررربك العديررررد مررررس ا تررررد اء تررررلكر أس
الناجحيس فى عال اتهم اسن انية يإمنوس ب وم الك م الطيبد وتؤثيرهرا
فى النفوس  ،و درتها على عمل المعجزا
الك م الطيب تو ؾ الؽ ب وتجنب ا زما
الكلمررة الطيبررة هررى الوحيرردم ال ررادرم علررى أس نب ررى أتررحاء ،
فهى الؽلاء الرئي ى للحيام  41 
الك م الطيب هدية ؼير مكلفة
الك م الطيب هى طفاء وأمل وعزاء
الك م الطيب

تفت كنوز العالم

ي ول ااباء :
 د مس ن كلمته وجب محبته ]
 د الكالم الزيس يحفؾ الديس ]

الك م الطيب ه جواز مرور
ل وب من ولأ

 – 14إذا تكلمــت
حررم رجررل مررع أ رررته ليررؤكلوا فررى أحررد المطرراعم  ،وطلررب مررس
رتة أعرروام أس يتررلى بررل ا كررل ،
ابنرره التررؽير البررالػ مررس العمررر ر
42
فتلى ائال  :د نطكرك يارب مرس أجرل هرلا الطعرام  ،ونطلرب منرك
يررارب أس تر ررل لنررا ( آيررس كررريم ) بعررد ا كررل يررا أبانررا الررل ،فررى
]
ال موا
وبعررد ا نتهرراء مررس تررالته  ،فوجئرروا ب رريدم تجلررس علررى م ربررة
منهم ت ول بد كم  :د يجرب أس يعلمروا ا طفرال كيرؾ يترلوس تحيلروا
أنه يطلب مس هللا ( آيس كريم ) ]
وهنا انفجر الطفل فى البكاء فؤحلى والدى بيس يديه ليهدئره  ،ف رال
له الطفل وهو يبكى  :د هل أؼ ب هللا هل ل طيئا ؼلط ]

لتكس ر التك فى الحيرام هرى تطرديد ا يراد ،الم رترحية وتثبير
الركب المحلعة
انفررر فرررى كرررل فتيلرررة مدحنرررة لتطرررتعل  ،وأعترررب كرررل تررربة
مر و ررة لت ررت م  ،وا ررند ال ررعفاء الررليس حولررك وطررجع تررؽار
النفوس فاسن اس المت ايح ل لره كلمرة طيبرة  ،والمنكروب رل لره
كلمررة علبررة تب ر فيرره ا مررل  ،والحررزيس ررل لرره كلمررة تعزيررة تحفررؾ
أحزانه  ،واليائس ل لره كلمرة تمنحره الرجراء والتائره رل لره كلمرة
منفعة ترطدى بلى هدفه  ،والمتراحى ل له كلمة تطجيع تدفعه للت ردم
تبحرل بت رديرك علرى النراس  ،و
وتطد مس أزرى وتنه همته
تهمل الكلمة الطيبة ولئك الليس ي تح ونها

نـــــزيزى

إلا ك مددت  ..كررس وا ررحا فررى كالمررك ترراد ا فررى ألفاظررك
رتعمل الكلمرا المطاطيرة ظانرا أس
ؼير ملتو فرى تعبيراترك و ت  43
هلى مهارم وحنكة  ،وبها تحررم مثرل الطرعرم مرس العجريس  ،س هللا
ير ،ما فى لبك ويرتد ما هو فى ل انك
إلا ك مت  ..ليكس كالمك للبناء للهدم للتطجيع للتؤنيب
للتعزية للتجري
إلا ك مدددت  ..احفرررظ ل رررانك فالل ررراس هرررو الحتررراس الرررل ،بلا
ألجمترره أطاعررك وأوتررلك ب ررالم  ،وبلا أرحي ر لرره الحبررال طرحررك
أر ا بؽير ح اب
ي ررول ( لررورنزو رركبولى )  :د تررتكلم عررس جررارك أو عررس أ،

الك م الطيب ه ب م ش ف و ي ر ن يناش
الوج ان ويرطب النفس وق يوقظ الضمير
وي فص إل اسمل .

 – 15بحــر الكلمــات
منرل أكثررر مررس عطررريس عامررا م ر  ،لهررب أحررد أمنرراء الحدمررة
للحلوم بؤحد ا ديرم  ،وبعد انتهراء فتررم حلوتره و برل مؽادرتره الردير
بد ي ة واحدم  ،فوجح ب دوم أحد الرهباس  ،وا ترب منه وهرو حرزيس
جدا  ،و ال له عس بب حزنره العميرح وهرو أس طراب حلروم رال لره
بتهكم كلمة جارحة جدا وهى  :د أن راهب أن ]
ثم ؤل أميس الحدمة ائال  :د فما رأيك بس كن أنرا ل ر راهبرا
 ،فهل أرور عند أمى ]
أجرراب أمرريس الحدمررة  :د النرراس بررتحكم ح ررب الظرراهر أمررا هللا
فيحكم ح ب الباطس ]
ف رؤله الراهررب  :د وبس كراس الظرراهر هرو نف رره البرراطس أرور
عند أمى ]
أجرراب أمرريس الحدمررة  :د النرراس ت ررول لررك رور عنررد أمرك أمررا
الم ي في ول  " :اتركها هلى ال نة أي را حترى أن رب حولهرا وأ رع
زبال " ( لو ] ) 8 : 13
فان كب تعزيا هللا فى لرب للرك الراهرب ورجعر ا بت رامة
لتطرع مررس وجهرره  ،وظهرر عليرره عالمررا البهجرة والفرررر  ،وأحررل
أمرريس الحدمررة فررى ح ررنه و َبَّلرره وأركبرره رريارم الرردير ليؽررادر هررلا
المكاس الم دس ب الم
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وبعررد ررنوا ليلررة ترهررب أمرريس الحدمررة فررى هررلا الرردير  ،وهررو
يطعر فى داحله أنه ي تحح أس ي ؾ بجروار هرلا الراهرب المجاهرد
جنبررا بلررى جنررب علررى منجليررة واحرردم فررى الت رربحة اليوميررة  ،لتنطلررح
كلما الت بي مس فميهما و لبيهما

نـــــزيزى

يمتلك بنو البطر رتريدا
اللؽة

رحما مرس الكلمرا الترى تمر معراجم

وتتميز هلى الثروم ال رحمة برؤس أترحابها يودعونهرا البنروك
– كما فى وح المال – لكنهم ي تحدمونها فى حرية كاملة
وكما ينفرح البطرر أمروالهم فرى حكمرة ووعرى أحيانرا  ،وينف ونهرا
فى حما ة وجهل أحيانا أحر ، ،فقنهم يفعلوس للك بالكلما أي ا
فالبع يتوغ مس الكلما قاله الجم ل وقصد ه ال دب  ،ي رعد
بها ال لوب
والرربع يتررنع مررس الكلمررا قددلاهف ال جددريم وأشددواأ اسلى ،
يوحز بها النفوس
والكلما مرآم النفس  ،فرقلا حرجر برال تجميرل  ،فقنهرا تعكرس
طباا الناس  ،وتظهر مكنوس ال لوب  ،لكس أؼلرب النراس يتجملروس ،
ويحتجررررزوس الكلمررررا التررررريحة الحطررررنة  ،ويطل رررروس العبررررارا
( الملو ة ) الالمعة  ،والوا ع أننا كثيرا ما نتوى فرى روح الحرروؾ
 ،ونؽرح فى ب ر الك م ت
ف لك م ت الطيب  ،مهزومة فى داحلنا  ،ؼار ة فى أعما نا
والك م ت الخشن تطفو فوح ال ط  ،وتبادر با تحام الطفاى
وكثيرررا مررا ننت ررى الحطررس والجررارر وال برري  ،ونترررك الر يررح
والناعم والمري كلماتنا الر ي ة تب ى عاطلة فى أجوافنا  ،وكلماتنا
الجارحة تتزاحم وتنطلح
الكلمررا الحطررنة هررى مثررل الطيددور الج ر د  ،رديئررة الحلررح ،
تعرؾ اللوح  ،وهى لللك ت تحم ا ل رنة والحنراجر  ،دوس دعروم أو
مار فال ت بطها الطفاى  ،و تحكمها بطارا الع ل وال مير
أما الكلما الطيبرة الر ي رة فهرى كرالنبيال ك ريدا ال ترور ،
ت تحم و تزاحم الكلمرا المهلبرة حجولرة متواريرة راكنة فرى
جنبا النفس
الكلمة الحلوم ت ر ،كا حالم  ،وتن اب كالن يم وتلمع كالند،
فما كل هلا ال جي الل ،تحمله الكلما مس حولنا
وما كل هلى الطل ا الحطنة التى تطل ها ا ل نة

الحروؾ 45

على حالوم ال نيس
ولمالا تطؽى مرارم
اسجابة هى :
اال يــ ج الش يـــ ل ط ــير ال ــوب ..

م

فال لب هو الينبوا
إلا ص ـــم كاس ماإى طفاء
وإلا ف ـــ كاس ماإى ما
أمررا ا ل ررنة فهررى ب د ل البهددر التررى تحرررم مررا فيرره مررس طررفاء أو
مس ينبوا لبك يتكلم ل انك للا أحرا على ن راوم لبرك حترى

الك م الطيب مثل
الشجرم الجي م المثمرم
ي م ص بثمره
ال هل والم

 – 16صـن لسانــك
فرررد
رريدم تطرركو ابنهررا التررؽير سحررد ،الراهبررا
أحررل
عليها الراهبة و ال  :د بالعكس بنه يبدو طيبرا جردا هادئرا جردا
كالمك ؼير مع ول ]
وظلرر تررتكلم بكلمرررا حلرروم وتتررفه بترررفا طيبررة عديررردم
اندهش لها الطفل جدا
و د أثر كلما تلك الراهبة جردا فرى هرلا الطفرل  ،لدرجرة أنره
الهدوء 46

والطيبة وي لل كثيرا مس طر اوته
بدأ يعيش بالفعل فى حيام
كطفل  ،ويوجه طا ته كلها فى الطريح التحي
وبعرردما كبررر هررلا الطفررل تررار راهبررا فررى و تنررا الحا ررر بؤحررد
ا ديرم
انظروا فعل الل اس وتؤثير الكلمة الطيبة فى النفوس  ،وفاعليتها
فى تؽيير مجر ،حيام الناس

ص ي ــ ال ـــ ري
ابح

دائما عرس طرحا و ردم لره لم رة طيبرة لحياتره

ردم لره

نــــزيزى

تر ،فى ااحريس ما ي تحح الت دير فعليك أس تبح
بس كن
عررس الصددف ت الطيب د فرريمس تعاملرره ف ررتجد أنرره يحلررو مررس تررفة
جميلة  ،فعليك بت ديرها
فقس مس طؤس كلمة الت دير أس تجنى مس ورائها ثمرا الترال
اسن انية ال عيدم
تترك فرتة تمر دوس أس تبرد ،لتردي ك أو زميلرك بعجابرك
به
داود :
أجمل
بنررررررررره ثعبررررررررراس
النبىؼ َّنك
التى ي ولها لكيلررررررررردَ
النتيحة ررراس
تلكأيهرررا اسن
ررانك ،
ما ل ر
احفرررظ
"
نــأ
ل
صـن
"
كانررر تهررراب ل ررراءى الطرررجعاس
كم فى الم رابر مرس تيرل ل رانه
وي ول الطاعر :

ي ررول ال ررديس ( مررار ا ررحح ال ررريانى )  :د أف ررل لإلن رراس أس
ي ط مس مكاس مرتفع  ،و ي ط بل انه ]
بس الكالم الطيب يترؾ الؽ42ب ويحل المطاكل
يجررب احتيررار الو ر المنا ررب للكررالم " فالكلمررة فررى و تهررا مررا
أح نها " ( أم ) 23 : 15
ويجررب عرردم التحاطررب مررع الؽا ررب  ،بررل يإجررل الحرردي معرره
حتى يهدأ
ويجب التكلم بهدوء  ،وببطء  ،وبتردح  ،وعردم م اطعرة الؽيرر
فررى كالمرره  ،وعرردم الت لررب مررع كررل رأ ، ،وعرردم الثرثرررم  ،وعرردم
الكالم فى التوافه

مرا أجمررل تلرك النترريحة التررى ي ولهرا لنررا ال رديس ( يوحنررا لهبررى
ي ررتحدم
الفررم ) عررس رربط الل رراس بل ي ررول  :د بس الون د ء ال دلهب
ل طياء الح يرم لؽلو ثمنه  ،فكم برالحر ،الفرم فهرو أثمرس مرس الرلهب
والمرجاس  ،فال يجوز أس ندن ه بالطتائم وطعس ااحريس ]

الك م الطيب
مثل ش الا ل ..
و الملاس ل هل
ومفي ل ص
.
وشف ء ل م
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 – 17تضمٌـــد الجـــراح
بس الليس دموا ( المرأم الزانية ) بلى الرب ي روا لريحكم عليهرا
 ،د أو عوها هزء وتعيير وأطبعوها ف يحة وتطهير

ولكنها رد تثبر هرلى ال تربة  ،فتترب عمرودا فرى هيكرل البطررية ،
ف رررد تكررروس كلماترررك هرررلى رررببا فرررى أس يترررب هرررلا الطرررحا نافعرررا
لمجتمعه
عليررك بتلطيررؾ المعاملررة  ،وتح رريس ظررروؾ النطررح اليررومى
 48اللوم والتؤنيب
ا تحدم الكلمة الطيبة بد مس كلما
بس كلم ا المودم والتعاطؾ والتواتل اسن رانى ت ردر برثمس
 ،فهى تحفؾ مس آ م النفس وتعيس على الطفاء
كلما ليلرة حلروم رد يكروس لهرا ترؤثير عميرح فرى الرنفس  ،فمرس
الحدي ما يطرول ولكنره يحفرر فرى الرنفس حنرد ا عمي را ومرس
الل اء ما يتجاوز الد ائح ولكنه يتجاوز العمر والزماس والمكاس
ي ول ااباء :
د الكلما يجب أس توزس و تعد ]

الك م الطيب رطب جروح
النفس

 – 18أخطــاء اللســان
بينما كاس ال ديس ( م اريوس ) ي ير فرى الجبرل ويت دمره تلميرلى
لرريال ت ابررل التلميررل مررع كرراهس وثنررى كرراس يجررر ،حررامال بعرر
الحطب  ،وكاس الو حوالى الظهر
فترخ نحوى التلميل ائال  :د ي خ م الشيط ن إل أيدن جدرى ؟
]
فؤثررار هررلى الك مد ت الج ر دـ ؼ ررب الكرراهس الرروثنى فا ررتدار
وانهال عليه ب ربا طديدم  ،ولم يبح فيه و ،ليل مس نفس  ،ثم
حمل ما معه مس حطب و ار فى طري ه
ولمررا ابتعررد لرريال ت ابررل مررع الطوبرراو ،ال ررديس م رراريوس فررى
الطريح  ،ف ال له ال ديس  :د ف ص بـأ الماونـ ي رجـل النشـ ط ]
فتؤثر الكاهس الوثنى جدا 
50ال ديس وك م ه الطيبـ
بتحية
و ررال لل ررديس  :د أنررا بل تررؤثر بتحيتررك عرف ر أنررك تنتمررى بلررى
اسله العظيم ]
وأم ررك الكرراهس ب رردمى ال ررديس و ررال لرره  :د لررس أدعررك تم ررى
حتى تجعلنى راهبا ]
فؤحررلى ال ررديس وجعلرره راهبررا  ،وعررس طري رره تررار كثيررر مررس
الوثنييس م يحييس
وكاس ال ديس م راريوس ي رول  :د بس الك مد ت الشدريرم تحرول
الناس ا حيار بلى أطررار ولكرس الكدالم الطيدب يحرول ا طررار

" انزا عنك ال واء الفم  ،وأبعرد عنرك ان دراف الشدف ين " ( أم : 4
) 24
" كلما فم الحكيم نامـ وطفتا الجاهر ل ب ا نده " ( جرا 12 : 15
)

نــــزيزى

للتجررديؾ  ،للطرركر
اجعررل الل رراس فررى فمررك للت رربي
للكلمة الجارحة
للهدم  ،للكلمة المعزية
للتلمر  ،للبناء
احفظ ل انك يحبك الناس
إن أخطــ ء ال ــ ن مس التعب حترها منها :

 – 1خط ي الكبري ء :

مثررل ا فتحررار  ،وتبريررر الررلا  ،العنرراد  ،الم اوحررة  ،م اطعررة
ااحريس أثناء كالمهم ليتكلم هو  ،الحدي بؽطر ة

 – 2خط ي الكراهي :

مثرررل كرررالم الطرررتيمة  ،وال رررب  ،واللعرررس  ،والنرفرررزم  ،وبدانرررة
ااحريس  ،وتح يرهم  ،والتهكم علريهم  ،وم رك ريرتهم  ،والؽيبرة ،
والنميمة  ،والد ي ة  ،كللك ألفاظ التهديد والتعيير  ،وبفطراء أ ررار
النرراس  ،والتطررهير بهررم  ،وبل رراء الم ررئولية علرريهم  ،والهررروب مررس
الم ئولية  ،ونطر الطائعا

 – 3كـالم الكـلب  51  :

مثرررل الكرررلب الترررري والمبالؽرررة وبنتررراؾ الح رررائح والحرررداا
والت ليل والتلفيح والؽش والمكر والمؽالطة وطهادم الزور

 – 4الكـالم ال

ـ :

مثررل اللفررظ الجررارر  ،والكررالم الموجررع الررل ،يبررالى فيرره ائلرره
بمطاعر ال امع  ،كللك ألفاظ التحويؾ والتهديد وما بلى للك

 – 5الكـالم المُاثــر :

مثررل ال تررا البطالررة  ،وا ؼررانى العابثررة  ،والعبررارا ؼيررر
العفيفررة  ،والفكاهررا الماجنررة  ،والكررالم المكطرروؾ  ،والكررالم ؼيررر
المهررلب  ،وكررالم اسؼررراء  ،وا ررلوب الررو  ،ومررا ت ررتحى ا لس
المحتطمة مس ماعه

 –6أخطــ ء ن ي يــ :

مثل كالم التجديؾ  ،وكالم التطكيك  ،وكالم البردا والهرط را
 ،وتطويه الفكر بالحرافا

 – 7أخطــ ء صغـر النفـس :

مثررل كررالم التملررح  ،والمرردي الزائررؾ  ،ومجررارام المحطئرريس فررى
أحطائهم  ،وال لوك بل انيس  ،ومرع كرل رير  ،والنفراح  ،والريراء ،
وكثرم الطكو ، ،والتلمر  ،وعبارا الحوؾ واليؤس

 – 8أخطــ ء مك وبــ :

وهررى ا لفرراظ التررى ي ولهررا الطررحا بل ررانه  ،ولكنرره يلفظهررا
علررى ورح مكترروب بنهررا نفررس الحطايررا  ،س الررل ،ي ررجل علررى
نف ه كتابة ألفاظا مس هلا النوا  ،بنما يردل علرى ا رتهانته بم رئولية
هلى ا لفاظ
رررياس أس تطرررتم
ررل فالحطيرررة هرررى نفرررس الحطيرررة
وعلرررى كر ا
اسن رررراس بل ررررانك أو تطررررتمه علررررى ور ررررة الطررررتيمة هررررى نفررررس
الطرررتيمة  ،وا رررتهانة بالطرررحا و نف ررريته هرررى نفرررس ا رررتهانة ،
والدوافع النف ية فى الحالتيس هى نفس الدوافع  ،بل د تكوس الكتابرة
أ ررهل مررس المواجهررة  ،بل يجرررإ بن رراس أس يكتررب ألفاظررا تررعبة
يجرإ أس ي ولها مواجهة
بس بط النفس مفتاحه بط الفكر والل اس
باب لره و أ فرال
 52كمثل بي
ال ( ا نبا مو ى ا ود : )د
 ،يدحل بليه كل َمس ي تدى  ،كللك اسن اس الل ،ال يضبط ل نـه ]
و ال ( ال رديس ا نبرا أنطونيروس )  :د تكرس م راتال بالل راس ،
اجعل كل أحد يباركك ]
وي ررول ( ال ررديس بطرررس الر ررول )  " :س مررس أراد أس يحررب
الحيام وير ،أياما تالحة ف يكفف ل نه عرس الطرر وطرفتيه أس تتكلمرا
بالمكر " (  1بط  ، ) 15 : 3وهى نتيحة عملية جديرم بالتنفيل نهرا
تادرم للنفس مرس الررور ال ردس ومرس طرحا محتبرر اثرار الكرالم

 ن لــم اإلثـــم ..
س الل اس هو الع و الل ،يحاول أس يجعل الطرر جرلابا  ،وبره
يجعل المرر حلروا  ،والررد ح رنا  ،ويحراول اسن راس تبعرا لرللك أس
يبرر لاته  ،ويدافع عرس رلوكه ال رح وبالل راس يمكرس أس يحرر
ويؽو ،ااحريس لعمل الطر
 شــر ال يضبــط ..
ي ررتطيع أحررد مررس النرراس أس ي رربط ل ررانه  ،و ي ررتطيع أس
ي رربط ل رراس ؼيرررى  ،بالترهيررب  ،و بالترؼيررب ب بمعونررة هللا
وعمل النعمة فى حياته
 مم ــوء مــ ن ممي ــ ن 53  ..
مس موم الل راس بر الؽيررم والح رد والؽرش والتكبرر والحرداا
والكلب والطك في ول الر ول برولس  " :حنجررتهم برر مفترور
بؤل نتهم د مكروا م ا تالل تح شف ه م وفمهم مملروء لعنرة
ومرارم " ( رو ) 14 – 13 : 3
ي ول ال ديس ( مار بفرام ال ريانى ) عس أخط ء ال ن :
د ال وس ي ر الثوب ويتلفه  ،ك لوقيا التى تدنس النفس ]
وي ول أي ا  :د الرل ،يؽ رب ريبره بك م ده  ،ك َمرس يكردر عريس

أ ن الكالم ..
م ص س فيه ق ه ه
وان فص به ماه .

 – 19كلمــة تشجٌــع
جلس ااباء وا مها مع أو دهرم فرى فنراء المدر رة ا بتدائيرة
فى الحفل ال نو ،لتوزيع الجوائز على التالميل المتفو يس
وأل ى ناظر المدر ة كلمة بهرلى المنا ربة  ،ثرم أحرل ينراد ،علرى
التلميل المتفوح  ،في ؾ هو وأمه وأبوى بيس تترفيح الحا رريس  ،ثرم
يتجه الثالثة بلى المنتة لمتافحة الناظر وا تالم طهادم ا متياز
ولما انتهى ناظر المدر ة مس تالوم أ ماء ا وائل مرس التالميرل
 ،ناد ،على ا م التلميل  ( :ا حح نيوتس )
ولررم ي ررؾ أحررد فررى برراد ا مررر  ،بل لررم يترردح التلميررل ( ا ررحح
نيوت س ) ألنيه  ،لم يتتور أنه مس الممكس أس يت رلم طرهادم امتيراز ،
ف د كاس ال ميل الو ي الل ،ر ب فى جميع المواد
ولكس الناظر عاد يناد ،علرى التلميرل ويطلرب منره أس يت ردم بلرى
المنتررة  ،ومطررى التلميررل الترررؽير ( ا ررحح نيرروتس ) متعثرررا بلرررى
المنترررة  ،وبل بنررراظر المدر رررة يترررافحه بحررررارم وي رررلمه طرررهادم
التلميررل ر ررب فررى جميررع المررواد
امتيرراز  ،ثررم ررال النرراظر  :د بس هررلا
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ومع للك فهو ميل مم د ز  ،فهرو أنظدم تالميرل المدر رة خ د ن  ،ومرس
أكثرهم ليب ن
بننى فخدور برؤس يكروس هرلا التلميرل فرى مدر رتى  ،ففرى كرل يروم
كرراس ي رررب مررثال لزمالئرره فررى اسخددالس ال ددن  ،وأنررا مررإمس بؤنرره
برؼم ر وبه هلا العام فى جميع المواد  ،فقنه وؾ ينجم ب فوس فى
العررام ال ررادم بل أس تلميررلا بهررلا ال رردر مررس الخ ددس  ،ررادر علررى أس
يتؽلب على الفطل و ادر على تحويله بلى نجار ]
وهب التالميل وااباء وا مها وا فيس يتف وس بعجابا باهتمام

النج ار
وبف ل هلا الكرالم الطيرب المطرجع  ،راهم هرلا النراظر فرى أس
يتحول الطالب الرا ب فى جميع المواد بلرى واحرد مرس أنظدم ن مد ء
ال رررس الثررامس عطررر فررى الفزي يررا والريا رريا  ،وترراحب ررانوس
الجالبية العام و وانيس الحركة
ما أجمل ك مدـ ت ال شجيدـص الطيبدـ الحلروم  ،الترى تنتطرل اسن راس
مس اا الفطل وتتعدى بلرى مرة النجرار  ،وتؤحرل بيردى لتحرجره مرس
هرروم اليررؤس وتبر فيرره رور الرج ر اء  ،وتبعر فيرره ا مررل فررى حيررام
أف ل
تكلم أيها الحبيب بكالم طيب
تكلم بكالم حلو كطهد الع ل
تكلررم بكررالم الحيررام س " فررم التدي ر ح ينب ر وا يـددـ م " ( أم : 15
) 11

ف لك مدـ هدـ ب دـر عميرح مترامرى ا طرراؾ  ،لل رباحة فيره لرلم
ونطرروم حاتررة  ،بلا لم ررتها لم ررة م رس ال ررماء  ،كمررا يت ابررل ا فررح
البعيد مع تفحة الماء التى ت تطيع أس ندرك أعما ها
الك م  ..بس لم يكس لهرا عمرح أر جفر  ،ولكنهرا أي را تنمرو
مثل حبة حردل  ،متى كبر تتآو ،فيها طيور ال ماء
الك مـددـ هد قددبس نـددـور  ،متررى حرجر مررس لررب يفرري بمحبررة
الرب  ،ي ر ،طعاعها بلى أعماح الظالم
والك ب تر ى فى عرالم ال رمو مترى تنزهر عرس النفعيرة ومحبرة
اللا
وهى ؼالية أؼلى مس اللهب والحجرر الكرريم  ،حينمرا تهربط مرس
فوح مس عند أبى ا نوار
وه قوي َ ..مس ي ؾ أمامها حينما تكوس حرم
وه ريا َ ..مس ي عؾ اندفاعها حينما تكوس ملتوية
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وه غنيد  ..تثرَ ،مس ي تني ها كاتبها و ارئها و َمس عاطرها
 ،و َمس تلو ها
وه ينبوع رقراس  ..ترو ،الظمؤ ،بعلوبة ر تها
حفظ مس أعيس الناس لي دم ل ؼلرى

وه ن ر ين  ..كثير الثمس
مس الناس
وه غري  ..أت أتواته مس دهر بعيرد
طجى  ،وألحانه ر يا
ـأ هـ الك مــ ..

بعيرد  ،زادهرا نؽمره

الك م المشجا ك طرات
ن ى ن شف ظمآن

 – 21مـن هـذا فـروا
لا مرم بينما كاس ال ديس م اريوس حارجا مس الكني رة  ،رال
للرهباس  :د فروا يا بحوم ]  56 
ف ال اسحوم  :د أيها ا ب كيرؾ نهررب أكثرر مرس مجيئنرا بلرى
البرية ]
فو ع ال ديس يدى على فمه و ال  :د مـــن هـــلا فــــروا ]
وهو ي تد أس يف روا مس كثرم الكالم التى تحلو مرس معترية
 ،حتى يحموا أنف هم مس أحطاء الل اس

أخـــ ال بيــب

بس م رم هللا أس يكوس ل انك ينبوع ي م " ألعل ينبوند ن ينبرع مرس
نفس عيس واحدم الادلب والمُدر هرل ت ردر يرا بحروتى تينرة أس تترنع

لكررى نررتحلا مررس أحطرراء الل رراس ونتالطررى الو رروا فيهررا علينررا
ااتى :

 – 1اإلبطـ ء ف الكالم :

تت را فى الكالم حاتة لو كن فى حالرة انفعرال أو ؼ رب
 ،فربمررا ت ررتطيع أس ت رربط نف ررك  ،و أس تررد ح فررى ألفاظررك ،
فتكوس عر ة للحطؤ  ،وربمرا ت رتطيع معالجرة نترائ هرلا الحطرؤ
وتلكر ول الر ول يع وب " ليكس كل بن اس م رعا فرى ا رتماا
مبطه ن ف الد ك م مبطئرا فرى الؽ رب س ؼ رب اسن راس يترنع
بر هللا " ( يع ) 25 – 19 : 1

 – 2مران م مش نر اآلخرين :

كثيررر مررس الرإ رراء أو رجررال الررديس أو اابرراء بح ررب الج ررد ،
يعطوس الحح نف هم فى الكالم برال رابط أو برال مراعرام لمطراعر
ررهمح و ررا أزيررد ممررا يجررب  ،و
الؽيررر وكثيرررا مررا يعطرروس أنف 52
يراعررروس فيهرررا بح ا رررا َمرررس هرررم أترررؽر مرررنهم رررنا أو مركرررزا ،
محتجيس بؤس لهم الحح فى أس يوبحوا وأس يرؤدبوا وأس يعلمروا نا ريس
أس كل هلا ينبؽى أس يكوس بليا ة وح ب ترتيب (  1كرو ، ) 45 : 14
ونا يس ول الر ول بولس  " :لتتر كرل أمروركم فرى محبرة " ( 1
كو  ، ) 14 : 16ونا يس أس ثمرم الرور " لطؾ " ( ؼل  ) 22 : 5أنره
أمر محزس  ،أس يف د – الكبرار – أبرديتهم فرى تروبي َمرس هرم أترؽر
مررنهم – وأمررر محررزس أي ررا أس يظررس – الكبررار – أنرره رف َِعر عررنهم
التكررراليؾ وأس هللا لرررم يعرررد يطرررالبهم بالوداعرررة والتوا رررع والر رررة

وأس ن رس ا نتهار بالفكر الل ،ير ى هللا
فرررقس ال تلرررة ي رررتعملوس ال ررركاكيس فرررى طرررع أع ررراء النررراس ،
وا طبرراء هررم أي ررا ي ررتعملونها فررى للررك  ،لكررس ال تلررة يم رركونها
بؽ ررب و لررة رحمررة  ،ليعملرروا بهررا أعمررا مرلولررة  ،وأمررا ا طبرراء
فيم كونها بحوؾا وطف ة  ،وي رتعملونها بفكرر ترال  ،ليعملروا بهرا
أعما نافعة وكللك الليس يعرفوس ا نتهار بفكرر ح رس  ،وبم ردار
ح ي ررى وير ررى هللا  ،فررقنهم ينفعرروس الررليس ينتهرررونهم ويحلتررونهم
مررس ترروانيهم  ،وبنمررا الم رربوطوس بررؤلم الؽ ررب يفعلرروس مررس هررلا
طيئا ير ى هللا ]

 – 3الصمــــت :

دي وس كثيروس وجدوا أس التم عالم نافع حطاء الل راس
لرررللك ي رررول ال رررديس ا نبرررا ( أر رررانيوس )  :د كثيررررا مرررا تكلمررر
فندم  ،أما عس كوتى فما ندم ط ]
حاول أس تدرب نف ك على التم  ،وبس تكلم فليكس كالمك
لل رورم  ،وبقحتتار وح ب حاجة المو ؾ  ،و بتو هراد
ف د يل عس الرب ي وا أنه " يحاتم و يتري و ي رمع أحرد
فى الطوارا توته " ( م ) 19 : 12

 – 4الصــــالم :

رربط الل رراس ح ررب

علينررا أس نتررلى لكررى يعطينررا الرررب نعمررة
وعدى التادح  " :أعطيكم فما وحمة " ( لو ) 15 : 21
نتلى أس يعطينا الرب ات اس فن الصمـت وفن الكدالم ونعرؾ أس
58جا) 7 : 3 
" لل كو و  ،وللتكلم و ( " 
وأس نعرؾ متى نتكلم ومتى نتم

الك م الطيب ف م اسبواب
المغ

 – 21انـتــق األلفــاظ
بس الرب ي وا مع المرأم ال امرية وحطاياها المكطروفة أمامره
 ،يلرررت ط جانبرررا ترررؽيرا مرررس بجابتهرررا المراوؼرررة ويف ررررى لترررالحها
ممتررردحا ترررد ها مرررس أجرررل تطرررجيعها  " :ح رررنا لررر ِ هرررلا لررر
بالتدح " ( يو ) 18 – 17 : 4
بس الرب يريد منا أس نتمثل به ونتبع حطواتره  ،ل رد نظرر الررب
بلى الطح الح س فى هلى المرأم وهو الص س  ،فمردحها علرى صد ق
ولم يوبحها علرى زن هد ل رد علمنرا الررب أس تكروس عيوننرا ب ريطة
تلمررر ف رررائل النررراس ب ررررعة وتمتررردحهم عليهرررا وتتؽا رررى عرررس
هفرررواتهم و تجررررحهم عليهرررا ي رررول ( ال رررديس مرررار ا رررحح ) :
د الررل ،ي تنررى الترروم والتررالم والن ررك ولررم ي ررتس حرا ررة ال لررب
والل اس يعمل فى الباطل ]
فكررم مررس أنرراس كرراس كالمهررم الج رارر ررببا فررى تعررب وأحررزاس
الكثيريس لللك ي ول الحكيم  " :كثيروس ر طوا بحرد ال ريؾ لكرنهم
لي وا كال ا طيس ب ال ن " ( ى ) 22 : 28
ولللك ينترحنا رائال  " :اجعرل لكالمرك ميزانرا ومعيرارا ولفمرك
بابا ومز جا " ( ى ) 29 : 28
ؤل ديس تلميلى الل ،تام عس أكل اللحم ثالثيس رنة رائال لره
 :د وهل تم عس أخط ء ال ن ]
وأمل التررى تجرررر
ءررس الكلمررا
شفرم ع
الطيب ولنتر
راء الل رراس ،
أحطرم
فلنتررم عررسالك
مطاعر النراس  ،ولنرتكلم دائمرا بمرا يرطرب نفو رهم ان دس اسلفد ظ ،
ونزاء دد يثأ  ،فررالت ييم ي ررود بلررى
فالكلمررا تعبررر عررس طحترريتك قدديم
الت ويم راع رد فعل م تمعك وتجنب ما ي اي ه كن دلران عنرد
حروم الكالم مس فمك س عثرم الل اس أطد مس عثرم ال دم
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 – 22اللــوم والتأنٌــب
بالرؼبة فى ان أطفالك وتوجيه ك م ت ال وم لهرم
بلا أح
فلس أنهاك عس فعل للك  ،بل أرجو ف ط أس ت ررأ هرلى التحفرة ا دبيرة
الحالدم الترى كتبهرا ( لفنج رتوس رنرد ) برل أس تنت ردهم بنهرا م الرة
نطِ َر أول ا مر فى مجلة ( بيبولز هوم جورنرال ) ثرم نطِ َرر بعرد
للك آ ؾ المرا بعنواس ( بابا ين ى )
وما زال هلى الم الة تنطر منل أكثر مرس ت رعة عطرر عامرا فرى

ثم أعد الكرم فى الم اء
ففيما كن أعبر الطريح لمحتك جاثيا على ركبتيك تلعرب و رد
ظهر على جواربك ث وب فؤلل أ أمام أتد ائك
بل يرتك أمامى بلى المنزل زين ن ب كي ن
بس الجوارب يا بنى ؼالية الثمس  ،ولو كنر أنر الرل ،تطرتريها
لتوفر على العناية بها والحرا عليها
أفتتتور هلا يحد مس أب
ثرم أتررلكر بعررد للررك وأنررا أ ررأ التررحيفة فررى ؼرفتررى كيررؾ جئر
تجر دميك متحال وفى عينيك60 
عتاب تام
فلمررا نحي ر التررحيفة عنررى  ،و ررد رراح ترردر ،ل طعررك علررىَّ
حب ر ل حلرروتى و ف ر بالبرراب مترررددا وص دـت ب دـأ أ ررؤلك  ( :مررالا
تريد )
لم ت ل طيئا ولكنك اندفع بلرىَّ وطوقدت نن د برلراعيك وق َّب ند
وطرردد لراعيررك التررؽيرتيس حررولى فررى عاطفررة أودعهررا هللا لبررك
الطاهر مزدهرم  ،لم ي و حتى اسهمال على أس يلو ،بها
ثم انطل مهرو تتعد ال لم بلى ؼرفتك

ف د بدا لى هلا فى جالء مس العاطفة المهمة التى حرد برك بلرى
أس تندفع بلىَّ وت بلنى بلة الم اء
طح يهم الليلة
ي د بن د  ..ل ررد أتي ر بلررى محرردعك فررى الظررالم وجثررو أمامررك
موتوما بالعار وبنه لتفكير عيؾ أعررؾ أنرك لرس تفهرم ممرا
أ ول طيئا لو لته لك فى ي ظتك
ررؤكوس زمرريال وترردي ا
ولكنررى مررس الؽررد ررؤكوس أبررا ح ررا
ؤ حك عندما ت حك
ؤتؤلم عندما تتؤلم
و ؤنض ل ن بلا اندفع بليك بكلمة مس ك م ت ال وم والا ب
و رؤرد علرى الردوام – كمرا لررو كنر أتلرو ترالتى – مرا هررو ب
طفل
لطدم ما يجز فى نف ى أننى نظر بليك كرجرل ب أننرى وأنرا
أتؤملررك ااس منكمطررا فررى مهرردك أر ،أنررك مازل ر طفررال وبررا مس
ال ريب كنر بريس لراعرى أمرك ي رتند رأ رك الترؽير علرى كتفهرا ،
و د حمَّلتك فوح طا تك

أخـــ ال بيــب

وال ؤنيدب لمرس حولنرا برال
بننا كثيرا ما نوجه كلمرا ال دوم
 61

و رابط
ل د كاس ( داود ) رد احترارى الررب ليكروس ملكرا علرى ا ررائيل ،
ولكنه لم يكس يل ى أ ،كلما تطرجيع مرس احوتره  ،برل علرى العكرس
عنرردما ررمع ( داود ) عررس تعييرررا جليررا الجبررار ورأ ،أس رجررال
ا رائيل هربوا منه وحافوا  ،طلب أس ي تل جليا ويزيل العار عرس
بنى ا رائيل و ال بكلمرا ممتلئرة برالؽيرم علرى الررب  " :نره َمرس
هو هلا الفل طينى ا ؼلرؾ حترى يعيرر ترفوؾ هللا الحرى " (  1ترم
) 26 : 17

رابط

مرع مرس حولنرا  ،عنردما نجرد أحرد
بننا كثيرا ما نفعل نفرس الطرح َ
بحوتنررا متحم ررا مررر طيررب ررد ننتهرررى برردعو ،أس هررلا ا مررر ؼيررر
ممكس التنفيرل أو بعيرد المنرال  ،أو أنره لرس ي رو ،علرى تنفيرلى  ،أو رد
نهزأ مس فكرته بد مس تطجيعه وم اعدته للتفكيرر معره فرى أف رل
طري ة للوتول بلى هدفه  ،ومد يد المعونة له

كم ق
ك م لم

رص ص أط
لإلإم ا فظت
ب
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 – 23خلـــف النافـــذة
فى بحد ،الم تطفيا كاس هناك مري اس عجروزاس فرى ؼرفرة
واحدم  ،كالهما متاب بمرر مرزمس  ،أحردهما كراس م رموحا لره

نرراد ،الممر ررة  ،و ررؤلها بس كان ر هررلى هررى النافررلم التررى كرراس
تراحبه ينظرر مررس حاللهرا  ،فؤجابترره بنهرا هرى فالؽرفررة لريس فيهررا
و ،نافلم واحدم  ،وعندما حكى لها عما كاس يترفه لره تراحبه
تعجب الممر ة جدا  ،بل ال له  ( :ولكس المتوفى كدـ ن أنمدـ )
ي ل اجب ..

 63 

يترراب

ل ررد أراد هررلا العجرروز الت ررى أس ي ررعد ترراحبه حتررى
بالملل واليؤس مس حياته فيتمنى المو لنف ه
اسن رراس الروحررى يكررؾ عررس كلمررا التطررجيع والمررإازرم ،
وبنهررا النفرروس الك رريرم وبطرراعة الرجرراء فررى اليائ رريس وتطررديد
المبتدئيس والب طاء والمتعثريس  ،وب ا مل فى الفاطليس
تجعلوا يومرا يمرر علريكم دوس أس ت ردموا سن راس كلمرة لطيفرة
أو ر الة تعزية

َمن ي ك م أوالن ثم يفكر ث ني ن
يارف مان الن م

 – 24كلمـات النعمــة
هاجم ر أفكررار الطررهوم راهررب طرراب بطرردم و ررراوم  ،وعنرردما
تررارر أبيرره الروحررى ا ب ( تومررا ) بهررلى ا فكررار  ،رد عليرره أبيرره
بك مد ت صد رم ق دي كال رريؾ  ،طعر حبرال رجائرره ومز ر لبرره
المتعب  ،ف ال لره  :د يرا ابنرى أنر لرم تحلَرح للرهبنرة لمرالا تعرلب
نف ك الهب بلى العالم وباب الدير مفترور الهرب ترزوم برامرأم
ت ية ]
وأعلمرره بررؤس لديرره ؼرائررز ملتهبررة  ،وحيررال جررام  ،وأنرره أحطررؤ
بمجيئه بلى البرية  ،وكاس يلزمره أس يترزوم وأنره يترل للرهبنرة
ونتررحه بترررك الرردير فررى نفررس الليلررة و بررل طررروح الطررمس  ،وأس
يتزوم بؤكثر رعة
 64محطمررا يم ر ى اليررؤس العميررح ،
حرررم الراهررب مررس عنررد ا ب ،
ودحل اليته و لبه ملتهب نارا  ،ودموعه تنهمر بؽزارم  ،يعرؾ
رراعا كؤنهررا ررنوا طويلررة مملرروءم ظالمررا
مررالا يفعررل ان ر
وهو يلوم نف ه  :د كرم مرس المررا طعر عهرودا أ أفكرر ب فيمرا
هررو طرراهر كررم مررس المرررا أللل ر ج ررد ،با ترروام وا ررهار ،
و ي أو اتى أتؤمل فى ال راءا الم د ة لكس رعاس مرا كنر
أن لب تهيم أفكار ،وتؤحلنى أ يرا للطهوم
عود بلى العالم
بلس حرم مس بيس تفوؾ ال دي يس
وداعا يا اليتى يا َمس مع ِ أنينى وطاهد ِ بهجتى

د تار حديردا وال رماء نحا را وت رلل
أحس وكؤس ا ر
مس اليته فى منتتؾ الليل ليترك الدير كما نتحه الطري  ،و رار
كحيرال ليرل  ،فرلهب بلرى الكني رة و بَّرل عتبتهرا والردموا تن رال مرس
عينيه وحرم مس باب الدير وهو يعلم أيس يلهب
وأثنرراء ررريرى فرررى البريرررة  ،بل بترررو أحرررد اابررراء المتوحرررديس
ال اكنيس حارم الدير يناديه عس رب َ ( :مس هلا ال رادم فرى الظرالم
) بنه تو أبونا ( مر س المتوحرد ) ا ب المحتبرر فرى الحيرام
الروحيررة والررل ،ررما فررى ال دا ررة فعرفرره الراهررب بنف رره  ،وعررس
ررربب حروجررره مرررس الررردير  ،وأنررره أترررب فري رررة لحررررب ا فكرررار
والطهوا  ،وأس أبيه الطي نتحه بترك الدير والزوام ب رعة
فو ع المتوحد يدى على كتؾ الراهب و ال له :
 يا ولد ،هناك فر ا بيس الحرب وال وط  ،بنك برالرب تجاهردفتؽلب وتكلل
= بننى لم أؼلب
 بس كراهيتررررك فكررررارك وجهررررادك فررررى التررررالم وا تررررواموا هار مس أجلها هى ؼلبة
= لكس الحرب لم تفار نى يا أبى
 كيررؾ تفار ررك وأن ر جنررد ،للم رري تحررارب حروبرره بننررىأحارب أكثر منك وأنا طي م س
= كيؾ يا أبى أتحارب مثلى
 نعم يا ولد ،لنرجع ويا بلرى الردير ونجاهرد حترى الردم ونهرب مس المعركة
 65 
ل ررد طررددى ا ب المتوحررد و ررواى وأعطرراى الرجرراء بك م د ت النام د
الترى حرجر مرس فمرره  ،ورجرع برره بلرى الرردير ليجاهردا معررا ويم رركا
ب الر اسيماس
فهدأ الراهب وا تراح نف ه ودحرل اليتره  ،وهرو يحرس كؤنره
ولد مس جديد  ،و د أ اء فى لبه نور الرجاء " هلا هو اليروم الرل،
تنعه الرب فلنفرر ولنبته فيه " ( مز ) 24 : 118

فجؤم مزح كوس الليل ررا حفيرؾ علرى براب اليتره  ،وعنردما
فت وجدى أبيره الطري ا ب ( تومرا )  ،الرل ،بمجررد دحولره ررب
ميطانيرررة للراهرررب الطررراب معترررلرا لررره رررائال  :د أحطرررؤ يرررا ولرررد،
امحنى
ل ررد كن ر ا رريا عليررك لررم أكررس أعرررؾ رروم الحرررب ب عنرردما
كطؾ هللا لى
ل ررد برردأ أنررا ابررس ال رربعيس عامررا أس أحررس بحرررب الطررهوا
الحرب التى لس تثر د ،منل زمس بعيد
و جد مررا برال عردد ترلي
رع جبهتى فى ا ر
لكررس ا فكررار كان ر تل ر علررىَّ أكثررر
ترررح وبكي ر
وتؤوه ر
فؤكثر تر كتبى مراهرح كنر أتمررغ فرى الترراب ررر
أس أهرب مس الدير
وما هى ب حطوا  ،وبلا با ب ( مر س المتوحرد ) أمرامى
ررؤلنى مررا الررل ،أحرجنررى فررى الظررالم فؤحبرترره بكررل طررح  ،فررؤعلمنى
بؤنه جاء بلى اليتى  ،ورفرع ترالم مرس أجلرى  ،لكرى أترلوح مررارم
الحرب و وتها و ال لى  :د ل د حكم على الراهب الطراب أنره
ف رد حرول
يتل للرهبنة جررب نف رك و رل بس كنر تترل
هللا الحرب مرس الطراب بليرك هرا أنر ابرس ال ربعيس ت َحرارب برنفس
حروبه ألعلك ظنن أنك بلؽ الطهارم بجهدك اللاتى
اعلم أنه ب بب رعفك وعردم ردرتك علرى الجهراد لرم ي رم هللا
لك ب بحرب على در احتمالك فلمالا ت و على أحيك ]
بعررد أس اعترفرر لرره بحطيتررى وجهلررى  ،تررلينا معررا ورفررع هللا
الحرب عنى  ،فؤدرك أس العفة منحة مس هللا
ااس عرف يا ولد ،لمالا ال الر رول برولس  " :لريس أنرى رد
نلررر أو ترررر كرررامال  ،ولكنرررى أ رررعى لعلرررى أدرك الرررل ،جلررره
أدركنى أي ا الم ي ي وا " ( فى ] ) 12 : 3
بننا جميعا فرى رحلرة الحيرام وم ريرتنا نحرو الملكرو نحترام أس
نطجع بع نا بع ا

فلنطدد البرائس وال رعيؾ  66 
والمنكروب والمؽلروب علرى أمررى فرى
معارك الحيام وظروفها التعبة
فلنتجنررب الك م د ت التررارمة ال ددي التررى ت طررع حبررل الرجرراء ،
وتمزح لب اسن اس  ،ولنتكلم بك م ت النام التى تري النفس
اعلم أيها الحبيب أس الكلمرة الطيبرة الترى ت ولهرا اليروم  ،ربمرا
أينات ثم ره ؼدا
تدح ما يل عرس اسن راس أنره ي رتطيع أس يعريش علرى رؼيرؾ
الحبز يوم ن وعلى الك م الطيب أنوام ن
الك مدد الطيبدد بلا حرجرر مررس عمررح لررب المررتكلم تلمررس لررب

ف ررد اعتل ر كلمرراتى الكالبررة ل ررانى وطررفتى  ،فكثيرررا مررا نط ر
بالتالر بينما الباطل ي كس فى مير،
لللك أجح بليك اليوم معترفا تائبا أت ررا بليرك بكلمرا
تنط ها الطفاى كلمرا برال هجراء و حرروؾ تنهيردم لرب مث رل
باللنوب
فا بل توبتى يارب
أن لنى مس رياء الطفتيس وأكاليب الكلما الجوفاء
أن لنى مس أتوا ال الل الحان ة  ،وا معنى كلما الحيام
الحمد 62
ع على ل انى كلما 
والت بي
و ع فى لبى ي يس ر اك
ي ارب

ي زمن أن نارف  ..م
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 -9إلٌك أنت (الجزء
 -31تلٌفون السماء .
الثانً)
 -32أنشودة الحٌاة .
 -11إلٌك أنت (الجزء
 – 33مــاذا
الثالث)
زرعــــــــت ؟
 -11أشواك الــــورد .
 – 34ما هى رسالتك ؟
 -12آالم الزمان .
 – 35اتبعنى أنـــــــــت
 -13طرٌق األرض .
.
 -14ما هً حٌاتك ؟
 – 36صـوت
 -15أٌام العمــــــر .
صـــــــارخ .
 -16وأنا حملتكم .
 -17على أجنحة النسور  – 37 .ذئاب وحمـــــالن
إلــــى
 -18سفٌنة الحٌاة  – 38 68  .التفـــــــت
َّ
.
 -19زمن الحــــــــــب .
 -39من أجلـــــــــك . .
 -21نبع الحـــــــب .
 -41لســـــان وآذان .
 -21ما أجمـــلك ؟
 -41فن الصمت والكالم
.

