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 مقدمة المترجم
 

تعاااني تكتنتنااا العربيااة  بلاتااة الكتاان الر كيااة ن فااام  نياارام  ف ع اا      

وص ال ه ااة تكتوبااة بالللااة السااريانية  لاااا ً يااَّ لناتااام  لااي       ااو  النفاا

بترج ااة  كااد النفااوص لكاتاان تتفااور   ااديف تشاار ي  ااا  فااي ال اار  

 السابع ال يالدي  اال  هو االس ف اسحق النينوي. 

 

إننااا بحاجااة تاسااة اليااو ك لسااد ولااة الاان ت  حاتااة بعااد اجتيااا  ال وجااة     

عشرين وات الطابع العل ي  ال ادي   التي تُهّ ا  العاًتة لحضاًة ال ر  ال

بعيدام  ل تا ي اَّ الاا الر كانياات بفالة   ادا تاا يلاد  اوراكاها. اال  ر 

تن ولة تعرض ال  افات ال حلية للشاعو  الفاليرة الاا تيااً العول اة الااي 

 يحا ل تهرها كتا لو ادى ولة الا انهياً ال ي   االحالق.

 

لا ج يع الناك ين في جا ً االي ا   شف  ا ال  لاا  ا  تن الواجن      

الكناو  الراععاة  ال عناارة  ان حفوتااية الحيااة الر كياة فااي بالدناا  التااي 

تهت  بها   يرا الد اعر ال  افية في تلتلف شعو  العال    ولة لتأ يد جوانن 

االي ا  الن ي آلباعنا  نر التاًيخ  فننني  ياننا الر كي  لا تلرة اي اانه  

 ن نتطلع الا تست نل ت لوء بالرجاء. نح

 

   ااا ينااد  لل اااًيء العنياان  فاننااا ا ت اادنا  لااا نساالة تطنو ااة بالللااة     

االنكلينيااة   ل ااام ا  النشاار اال ل  ااا  تاان تلطونااة بالسااريانية لاا  نع اار 

 ليها   ا  الناكث بر ك ا ت د  لا نسلة ننعَّ في الهند باهت ا  الد توً 

 .0995تاً افرا  سنة  ًيفد جا و  تدير تعهد

 

نعت د با   د  اال ت اد  لا الللة األتلية في الترج ة سايف د العدياد تان     

الكل اات ال عناا ال ااراد ك اام تاان  نال الكاتاان  لااا نعتاااً  ان ولااة فاي كالااة 

  ً د بعض الكل ات ال ه ة الحتفاتي الر كانيات.

 

اآلبااء الكرتلياو  باأد   تن الجادير بالاا ر االهت اا  الكنيار الااي يوليا      

اآلباااء ال شاار يين   تاان بياانه   ديساانا هاااا  سااواء   ااا  ولااة فااي الجاناان 
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الر كي    الر كاني  حفوتا في تدًسة تاً ايليا للفالة   تاا ي دتونا  

 في  لية بابل  في تعهد الت  يف ال سيحي.

 

تاوفير شكر  ت دير   دت  إلا تكتنة  لية بابل الكنسية ل ساا دتها لاي فاي     

 ال فادً الحدي ة 

 

شكر  ت دير إلا األ  الد توً لويف ساا و ل نولا  االناالل  لاا الانت     

  نل نشره

 

 شكر  ت دير إلا األخ سلي   تيشا ال ن ح الللوي لتن يح  النت  ربيام.    

 

  حياارام  ت نااا    تهاات  الكنيسااة بجديااة فااي ج ااع    ااال اآلباااء  األدباااء     

للدتة األجياال الفاا دة  حاتاة  نحان نعاي  تاا يُس ا ا السريا   توفرها 

  فار االنفجااً ال عرفااي  فهال ساانعي  الياو  الاااي ن ار  فياا  هااه الكتابااات

 ؟  اللالدة تن  لا شاشات الكوتنيوتر

 

 

 71/8/0222كنيسة مار كوركيس                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 01 

 مقدمة الباحث
 

 ت لاوء هو شالت يُعرُر والنام      ا الّسرياني اسحق    وي النين اسحق    

  هاو ال يالدي الساابع    ال ر  في ال شرق.  ا   نيسة   ناسة فهو .بالتّنا ض  

  ليلة   ف نا َسنَوات   .التّأًيخ   في آحر     َّ    ي تن تأثيرام     ر ًب ا ال ر    هاا  في

  تلتلفة. للة  شرة اثنتي تن ا  ر الا  تابات  ترج َّ

 

   دت تفار  فاي آثاو،  جنال فاي الرهناا   ناد ال فضالة     الا   تعتنار    

 الع اود  حاالل ال نطياة   األًثد  ساية   الكنيسة   في الّرهنانيَ  اإلكياءَ  إلا     ال 

  اإليطالياة   الفرنساية   فاي الحدي اة   الترج اات    تان حاالل  .ال اكاية ال ليلاة

ُر فةتَ    تابات   تنحَّ    اإلنكلينية ك ن   ُّدًت  يضا  ع   حاًج تن العديد   نل ت 

 ينت ي اسحق إليه   تالم...  التي الّرهنانية   الّد اعر  

 

فنعاد   اَّ  .داع اا ُتشّجعة ل  تكنَ  كال   ية  لا تَعلي    إ لا الفعل إ  ًد د    

  لاا بااال تراض اللاتاة  نيسات  الجهات تن بعض  حات   توت   فير تن

  تاباتا   النااً ين  ًفاض  كاد العل ااء الحاكار   ال ار    ي فا تَعلي     س  تن

 بالَكل  ات :

 

كياث انتكساَّ   الّساودا ي ة ال يلنلولياا  )نّريق   كدثام باً ام في في  " نرى    

ًجعيااة   لاا  تساات ر    تندهاار كتااا  ه جيااة    ساا  ال ساايحية فااي ال شاارق  

 الفلسفة". 

 

  اساحق يشاير   بوكاو  إلااالياو   الناا،      كتاا اآل  فاا  العدياد تان    

   الشاهادة   . رناام   شارَ   ثالثة   لا اتتداد  تناشر بشكل ل  دًت   لا التكل  

ن  دتَّ لهاا  النليلة ا تنساَّ   الااي تالير    يونااني    ًثد  ساي   ًاهن     نل ت 

ن  َ ل  ات   فاي جنال   ساتافر ًنكيتا ّديار    تان باسايليو،  االًش ندًيَّ   نل ت 

 :2 ثو،

 

 يَتجاا  ُ  تاا شاياام  بطولياام   ك ي ياام  تااَ  شاياام    َجدُ  .الّسرياني اسحق اَ  ر ُ   نا    

اعرُ  . النتاا  الفضااء  الجانء   فاي يَار     الااي الّفاوتُ  تارة  أل ل هناا  باأ ّ  اَش 



 00 

  بعيد  ني بالجسا    ن   لو اآل . كتا  الاي  جهل   ياني ال للق تن األ  ق  

 تعاي  ياتَكلّ َ   فانا   هادع اة  في لح اة   .الر كيلكن  يأتي تناشرة الا تسكني 

      األحرى   األشياء   تن  َر ُت الك ير  نني  لو .بجانني  يَجلفَ 

 

 هنااك الياو    ّ   تاع اآلحارين  الناا،   تان   يارام العدياد  َابلاَُّ   نناي  لاو    

يشو َ  اآلحر  ُ   .دام جا تعر فاام   ال  تاا َ اا َ   داه   كد فا  ال كولي   الاين يَع 

  داه ال اكد    يجعل   فضل  الطري ة     بهاه  نفسي با  فَتح   داه  كد ال  َ   

 ي  نفساي  ولاة انا  كا ن    الحوياة   الطري اة الودياة هااه ت ال فاي  اادني 

 فضااء إلاا يَف اتحُ  الااي الناا  الناا     هااا ت ال هناك النشرية  الطنيعة  ك ن

  فاع ة ال تو ّعة وير الح ي ة   بهاه نرنياح   داه   كد  ال  .تحد د  وير تفتو 

 .الّرجل   إلا يَُعودُ  الّداحلي    ال ي   كيث ا   اتل الوتف  

 

 الُكتّاا     ليلاة   كالا   حاال  ادد  تان  اساحق   إ  ال علوتاات  ان كيااة    

  السابع . في ال ر   اآلحرين  الناً ين الّسريا 

 

ِ  العرباي   تان   لاا كالياام   طار  تنط اة   فاي  اا  تولاد اساحق      الللاي

ال فترض    يكو   د تل ا تدًين  هناك  لا الحياة الرهنانية  التربياة  فاي 

 الحيااة   فاي  الع  ااء الُكتّاا   الساريا   اليوناا   تاع  تألوفام    الم  َسيكو ُ  كين

  تا اًيو،    إيفلريف   يوكنا ال توكد ت ل: تاً افرا    الر كية  ًجال

 .الخ…     الّراهن  تر فإشعيا   الننا

 

  أسا ف    نادتا تا  تكريسا   َ اا  كياتا  إ  الفاتال النتناي الوكياد فاي    

ان  )ال وتاال ألبرشاية نينااوى   َ ااا َ  الااي   يااوً يف     ناال الجاثااليق ت 

  680 -660ال ّشرق  تن سنة  نيسة بطريرك

 

ان   نن  "بس  اكدة  تلتفرة  كال   ية  لا الكنسية   اسحق   انَّ تهنة     

   شاهر  ح ساة بعد     ن كيات   اكدة ت  إثناتهاف   " )  الك ة  هللا  رر

 العاراق جناال   فاي تاا  فاي تكاا   العاي   ناساة   تَ ا َد   ارً اإلداًة ف   في

 اا  هنااك    َنا  يناد    .شاابوً الرباا  ديار   في ت اا، تاع الشر ية  الجنوبية
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  اد تااً، الر كيين  َك ِّ  لتالتياه ف     تن حالل  ًب ا   ا  فترة نويلة 

 الر كية.  للحياة   ال لتلفة   ال  اهر   تن تَعلي    لالة  تيحَّ ل  الكتابة للعديد

 

   ل  )جانء  فاي تَ عُ  الحية ت  ن لهاك فإ     ال اسحق  الاي األشكال  تن    

 لا    َ اا َ  تو  اة    ث اانين اثنتاين يَتضّ نُ  الاي األ ل  الجنء  .  )جنء ثا 

 الج ا اات فاي التاساع  ال ااتن ين تابات  ت ر  في ال رن    َ ا َ   اسع   تدا لُ 

  ال ة  لا  نيست  الشلفية.   األحرى   الكناعف   تن الّرهنانية  

 

تااً ساابا  ّديار   فاي اليونانياة   الاا تُرج اَّ     َاد    ال اوا      هااه   ولان  إ     

   نفاوصُ   ح ساة  حق اسا   سا  تحاَّ فلساطين   ُساجلَّ   فاي األًثد  سي  

ان بال  ًبعاة تنهاا هاي   :بواساطت  الح ي اة   في تنها لَيسَّ   هاو  آحار        نال ت 

يوكناا الشايخ  ال شارق  ياد ا  تنا  فاي  نيساة     لايالم  اكاد   ًاهان   اتان

  ال و  اة اللاتساة  بين اا   دالياثاا تان يوكناا    ساابا   يوكنا   يضا )َ ررَ 

    العاال  الر كياة فتعاود الاا الحيااة   فاي الة  لرسا ُتلتََفار  التاي هاي  شاكل

  . 523في  ال ننجي  ال توفي  فيلو سينو، الّسري اني األًثد  سي  

 

الوساطا باالساتناد    د  نجانت حاالل العفاوً   ا  العديد تن الترج ات    

 ثاا   تاان) فااي الللااة الجوًجي ااة   العربيااة  اليونانيااةك الااا هاااه النساالة 

 فاي األحارى   التّرج اات    السالوفانية   اا إ  بعاض  تينياة الال   االثيوبياة

  .السريانية تن ن لَّ تناشرة  َد   العربية  

 

 إلاا تا  ترج اة    اال ال اديف اساحق  يضاا   شار   السااد،  فاي ال ار     

 التّرج اة     لاو . النرتلالية     الكاتاالنية    اإلسنانية    اإليطالية   الفرنسية  

 شار   فلا  يكان الانت  السااد، ال ار  فاي  ادة تارات   ن عاَّ  نُ   َاد   الالتينياة

اان إو كاارً   0771اليوناااني ا ل شااكل يطنااع كتااا  ااا    ًاهاان     ناال ت 

 لسوء اليوناني   النّت   هاا إ  ..NIKIPHOROS Theotokisثيوتو يف نيكيفوً  

 التاي  تانحَّ ترجعاام   الف يارة   ال تاأّحرة   ال لطوناات    لاا اساتند الحا 

 الر سااية )ساانة    0780ساانة )الّر تانيااة   فااي الالك ااة   لتّرج ااات  ا أل  اار

 اليونانيااة الحدي ااة )ساانة      0901اليابانية )ساانة   إلااا   تنهااا  ك0854

اليونانياة    الطنعاات    0984 )    اإلنجلينية 0980 ) الفرنسية    0870
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  اساحق   تاباات    ال ي اة   لاو إكاافة الاا اال تناساات  . ال تعاّددة   الحدي اة  

ن  التي َج عَّ   الّرهنانية   األدبية   ال لتاًات  شر   الحادي ال ر  في تُضّ نَّ    ت 

تاا   فاي يُ هارُ  بواساطت  فاال شايء  Paul Evergetinosإفيرجيتيناو، باول   نال

اان  التااي َكااّرًتَ   Philokaliaالفيلو اليااا يَعاارَر باا   St نيكودي ااو،   ناال ت 

Nikodimos   بعاد اثنتاي      لكان0782فاي  اا     جنال آثاو،ال  اّد، ) للجنل

ً   بعاد  شرة َسنَة  اة  ظهاو لل اديف اساحق    اليونااني   للانّت    النسالة ال طنو  

  .ف  

 

َِ  كاال   ياة  لا الليا    هاا     الفيلو الياا بالللاة الّر ساية   ننعاات  فاي ُ اول

 اإلنكلينياة   التّرج اة   تلاة الّسااب ة   تان   اا     0980 ) الالتينياة    0884)

  ً ان ال شات ة النّفاوص   إلحتيا فيلو الياا  تان ال نّكارين اآلبااء   فاي اساحق   نال ت 

(0954.  

  

 للجانء   السارياني األتالي الانت  كتاا  اا  بنشار  0919 لا  تاأت   سانة    

 تنهاا   اا  الساريانية  للنّفاوص    بيجاا   الناشار النشا   باولف األ  األ ل  

ان  ياساية  ال اإلنكلينياة   التّرج اة   اي . ي الهولنادي   العاال      نال ت     ينساينة  .ج 

 .. 0923) التي ك  َّ سنة  

 

 نهاياة   بيجاا   الااي فاي تان  نال تسان ا ُ ار رَ   َاد   ال ّااني الجانء   ا   جود    

   ان   ت تطفااتَ  بضاعة   طااَ  األ ل   للجانء   الكاتال   الّسارياني   للنّت   ننعت 

 هاو   إيرا   ور  ش ال في   ًتيا في  دي ة   تلطونة   هاا تن ال اني الجنء  

    ر.  يَعطي  َ    تََ ّكنَ  تن لعد   الو َّ نفف  يعنر  ن ندت  في

 

ً   فاي َشاً َّ   ال لطونة   إ  هاه الواكح تن     لل سايحي ين فاي  الحانين ال اد

 بعد فترة  فيرة تن الع دين السااب ين   كال   ية   لا .0908سنة     ًتيا

 يااً    اإل ليريكاي )ا  الكااهن في اا بعاد   كياث  اا  0896 فاي سانة  ي  

 ضاوام فاي ال جلاف      ًتياا تان تنط اة  هو تاوانن  Yaroo Neesanنيسا  

  اانتربري  بع اة    ساا فة   لحساا  ًعايف يع  الُ  االس في االتريكاي الااي َ اا 

    َاد    ًتياا فاي ت ر انت    التي ال ّشرق   اآلثوًيين في  نيسة إ لا التّربوية 
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  بودلياا  تكتنة   الع ل  إ لا لنفف األحرى   ال دي ة   ال لطونة   الح  لحسن ب يعَّ  

  .  سفوًد   في

 

 لالة  ولة  بعد  ر  بعد  ل  تكن لتعرر كتا ال لطونة   إ   ه ية هاه     

     لاو  .النشار  الترج اة ناوً ف   في اآل  هي  الجديدة   ال وا     هاه فا  

ف د   هاا تن  الرو   لا  لكن   ا  اليونانية  نهاعيام   يتَرجَ  إلال   ال ّاني الجنء

    تا  إكيااء ت تطفاات   تنا  األًثد  سية   الّد اعر   الّسريانية في في   ُر ىء 

 ساانَّ  ااثرين   ديار تكتناة    دي اة فاي ساريانية تلطوناات  بضاعة تنا  فاي

 التّرج اة   فاي ا يضا  نشارت  جاناء تنا  األ ال آحر  لاا تكاا   فاي بسايناء 

 .العربية  

 

ال الاث    نفااُ    ًبعين  اكد تن تج و ة   ال ّاني  فان  يَتضّ نُ    تا الجنء    

 تان   تكاو  تان تج و اة  الح ي اة   فاي  هاو بعياد  كد إلا تنها هو األنول 

  نفاار   اوال فاي ال فاير تع  هاا فاي تتضاّ نُ   ناا ين      سالسل    ًبعة

    .الر كية ال عرفة   توكول  

 

إ لاا  اول  هوشاير  النتنااه  إًيناي الفرنساي  جلان العاال  بعياد  هاد تناا    

ًَ  ال ّااني الجانء   تان انتنلَ   َد   َ ا َ  بأن  َكد َ   اكد   الاي تّففيلي   ان ال لتاا  ت 

 هنا:  اتالم  نوًد نف  .األ ل   الجنء   ننعت  نهاية   في بيجا    نل

 

وق اإلنسا   فل اوا  ساا هللا الكل اة إوا  ا  الح ا،  د توفق في إ راً ك     

نفس  بالجسد تن اجل    يرجع بالعال  إلا  بي   تساتلدتام اللطاف  اإلوالل  

 ل اوا ُتد   لا الفلين ألجل اللاناين   سل  جساده ال  اد، لل عانااة نياباة 

  ن العال   .
 

فاي   ول  ناك إ  هللا   ل ولة ال لسنن آحر إال  اي يجعال نفسا  تعر فاام     

 ال   ال حنو    هدف  هو  ننا نتيجة لحننا الكنير ننهض  فق هاا اإلدًاك  

ًب ااا ليأساارنا بحناا   ناادتا يهاايء تناساانة االكتفااال بإظهاااً  اادًة تلكااوت 

  ي ب عنا توت ابن .– تض ونها ال حنة  –الس ا ات 
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 بتأ يده اللالص    تاًيخ   إلا هنا اسحق ال ترا  الكاتل ا  الفحوى    

 الجانء   فاي ال دهشاة  الففاولَ    نار تن  اكدة تعتنر هللا   تحنة لا 

 يُجاادلُ  هااا كياث فاي .سار جهان  توكاول   إو تا  تكريسا  إ لاا ال ّاني  

ًَ ا الااين  نياف بشاكل  الّسارتدي    الع اا    تُتضاّ َن     جهان  تَفاّو

 هللا   تحناة   تدق  فاي فها   ي تع  ليام  تتواف ةُ  الجناعي  فهي كسن  وير

 هي:  إ  ن رة ال ديف اسحق  تّدبيره ك
 

كتا في توكول العاابات   ل ة جهن  فإ  هناك شياام تن السار اللفاي      

كيث  ُحات  ن نريق الفانع الحكي  )هللا   ن طاة بداياة أل  تسات نلها ) ي 

هو كفيلة فجوً  فعالنا   وننا  نيدين  فيستع ل هاا  طري ة لجلننا   جهن 

الااي يلفيا   ان ال العكاة  النشار   هاو تلفاي … بيره اإللهي إلا   ال تد

 يضام  ن   لاة الاين يعا نو   سواء   اانوا شايانين    بشارام.  فهاو تلفاي 

 نال ا هو يسيطر  لا الفترة ال  دًة تن النتن.
 

 : لا  حرى  فَ َرات
 

ا  تااا يجاان    ن ولاا     نعت ااده هااو إ  توكااول جهاان  لاايف فااي الوا ااع     

 ام ت لوءام بال حنة  ت ن جام بالشف ة   سيكو  ً ينا ت تلاام بالتجديف توكو

لاا الحارق ألجال إيالتناا  اإلهانة إلاا هللا ًبناا إوا  لناا انا  سيسال نا بعدالاة إ

  اال  شاكال العلاال. فاانحن ننسان إلااا الطنيعااة ال دساية  اادا ة نحااو   تعاايننا

  اعنات  ا لة حل ها بالنع ة.

ن ااول اناا  يع اال    يعت ااد بهاادر النكايااة  اللاارض   ااالة الحااال  ناادتا    

الح ود    ا لو  ا  ينت   لنفس . ف ن بين  ل  فعال  ال شيء  دا انا  ًكاو   

  تحن   شفوق  ليام:  هاا هو تض و   ال ت  بنا تن النداية  كتا النهاية.

 

ن  053ال   لأل وال ال فيرة  الحالي إ  االحتياً       تن تأحووة اسحق   نل ت 

 الجنعين. هاين  تسلسلَ   هي تتنع  ال ّاني  الجنعين  األ ل    ال

 

ارت    َد   اسحق لحك ة   األ لا ا  الطّنعة     ان الهناد  ياراال  فاي  وتاياا   نُش   ت 

    ب  دتاة  0995  فاي سانة SEERIال سكونية ) لألبحا   فرا  تعهد تاً   نل

   فر .
 0997  سفوًد              بر ك سيناستيا 
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 اسحق أخرى ألعمال القديس  ترجمات

 

 األول الجزء 

 

 (فصالا  80)األعمال الكاملة 
 

اي .*  ي  ك0923 تساتردا     النيناوي   سارية الساحق  ًسااعل  ينساينة  .ج 

 الّسرياني    .  ن0969) يسنادين   ننا ة إ ادة

 ير  التجلاي باد- تارج َ  الّسرياني  اسحق لل ّديف   النسكية ال وا   تللر  .* دي

نُ   .ت تا ةُ  ت دتةُ  يَحتوي اليونانية ك  ن . 0984)بوستو     بأ ّ  ياُلك َ   َ    يَج 

 الاي في الّسريانية    ولة  ن ت اتام  تلتلفُ  اليونانية   في الففول   ترتين

ي  اليوناني ة  ن) .0980)باًيف  السرياني  اسحق توًيل  .* ج 

 

 ال لتاًات
 

  الفيلو الياا تان  تنّكار   آبااء باال ير  .إتا  .إي . جاي  ادلوبوفسكاي .* إي

  الّر سية فيلو اليا  تن ترج َّ    ا تناسات   281 -083)ص  ..0954لند    

 االتاا        الحياة الر كياة الّفالة   في الّسريانيو  اآلباء بر ك  .بي .* إ،

-15)  ثااني  الففال  الجنء ك22  ل الففل  )جنء   310 -242)ص 0987

  ال الجنعين.  تن  فيرة  ت تطفات ك14

إ . اي    ريساتو د.النساكية   كيااة   فاي  -النيناوي   اساحق  هانسانري  .* إ 

 .6-0  الففل 0989

 61[. 0991)يابانياة   ترج اة ك0989لناد     الّشفوق ال لن الشين  .إ  .* ي

 ] فير إ تنا،

   38-0الففل ).0984ً تا      اسحق النينوي بيتيولو  . بي والو .* إ 
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  ففالم  40)ال اني  الجنء
 

  الّسارياني الساحق تنشاوًين ويار نفاا   'بار ك  .باي .إ،  2-0* الففل 

 7-33  ص 0997 )09   الّشر ية د ًية الكناعف

 اساحق النيناويبيتيولاو   .باي :)   يفالياا تج و اات   ًباع  3* الففال   

  لاا بعاض تَحتاوي ال ّانياة الطّنعاة ] .0990)  2; ننعة 0985)تاجنانو    

 ال ّاني الجنء   تن األحرى   اإل تناسات  

الجاانء   اسااحق النينااوي )الساارياني باار ك  .بااي .إ،  40-4* الففاال 

 .0995 لوفا     C S C Oال اني سلسلة 

 )06ً ا     الّشار ية الكنااعف د ًياة  الّسارياني اساحق تاالة '5* الففال 

 .20-31   تفحة.0994
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 حكمة القديس اسحق
 

 

  واتاة  فاي   اق  فُلات    فاي نفساة.  فياة تلفاي  ال لكاوت إ لا  إ  الّسلّ -0

عد   َ    التي يُ كنُ  الدًجات َستَجدُ   هناك اللطياة   ن بعيدام   بها.  تَف 

 

 األفكاااً ال لريااة  تُ ااتَحن بهااا   ناادتا   لااة فااي األًكاايات   تَلتناار ال-2

 تَتللّانَ  هااا  فاناة لَان   تَعَ الُ  بين اا   نا   تليّال ها.  ال لوثاات التاي تشاابه

  يفانحُ  اإلًبااك   ي كن    ي اع فاي  الطري ة بهاه  الحكي  فحتا  بواسطتها.

 َتف تُونام بها.

 

هللا  َساتُهينُ  فاناة  إال هللا   إ لاا التاي ترفعهاا الطّلناات   فاي  افء وير تَُكن   ال -3

 .جهلةَ  بسنن

 

يشاعر  ًّ     فاا  ولاة الّشالت   ك ال     تيار نيطلان شالت تا  نادتا -4

  إكاافة إلاا    األتيار سايتعرض إلاا اإلهاناة نتيجة لهااا الطلان  باالكت اً

روناات ال ان   كاد  نادتا ينحاث نفف الشيء   الة بسنن هاا الطلن اللني. 

 بالفالة. يةالجسد

 

 فوًامك شئ  ي   تن تَستل ُ  نفل  ند سؤالة نلنةَ  إجابة   في بطياام   ا  هللاَ  إوا -5

 .هللا   تن  فانة لسَّ    ل تتكّدًام  تَُكن   الف

 

 بعد  تجده تا    كيث تَحفل  لي  بسهولةك ستف ده بسهولة  يضا  شئ  ي -6 

َر،ُ  الك ير   الع ل    .تةي  ب َسيُح 

 

بَ ا  إلا يسول   ألنة تتوق-7 ًُ  سيسكرَك ب حنت . فان  

 

  ال تعا   الكاال ُ  تكتسان كرياة  ال هللا  يُادًُك شاأ  ال التجااً   باد   -8

 في النفف.  ال تتجاً تحنة هللا   الر كية  تعرر الحك ةُ 
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فعُ   إال فاناة ًب اا  الّفاليرة   األشياء  اهت  بالتأتل في  -9 جانناام األتاوً  ساتَد 

  .ال ه ة

 

تنفار  إ  ال اوتف   اا الر كية  األتوً   اتت حا  تَ   َُّ   ال تل ة ال عدة  -01

 العفة .  ن حد    تن الت

 

 ال لان   فاي  يُو اد إلاا هللا لَان     التاأّجِ ال نلّل   ال تنشن في الحطن   النّاً -00

 .الشهوات يَحن   الاي

 

بشاكل   يتاأّجِ بفعال الفضايلة  إي انا  يحاي ام ّشلفا الّشاريّر يَارى  نادتا -02

ع    ادةُ  فان ُ    ي    تن اجال     الّشلت   ولة  نّريق   في الّشديد   اإلوراء  يض 

 .الفعل   هاا يليف   ينعده  ن 

 

 يَ  نالَ  لَان   فانا  األتاوً  بعض ألجل  تليرة  تعدنية    لة  هللاَ  إ  داينََّ -03

  لؤلؤة  وكام  نها.   تنة

 

إ  العناياة اإللهياة تحاي   ال الكيااا  اإلنسااني فاي  ال األ  اات   لكنهااا -04

اآلثاا     يكاو  هللا فاي  ن ا  ابعاد ا  نفساه   الااين تان   لااة  ف ا  تشااهد  

 لح ة .  ل  فكره  

 

ََّ  بَة  يَهت    هللا   ّ  ؤتن نَّ ت إوا -05 كياتاة  بشاأ   ال لق إلا  ب حاجة   فانة لَس 

  بها كياتَة.   يَ ُود التي الطرق   ا تشار  بشأ   ال  تهت  كاجة  ال الجسدية 

ة   لا  ية كال       هللا   بنفسة بد   تَعتني  َ     تُريدُ  هللاَ   ناية   في إوا  نَّ تَش 

 ي كن تليل . بؤسام  األ  ر الّشلتُ  فأنََّ 

 

  تعتنيام ب .  هللا   الف راء  يجد ي ُفي دُ  الاي الّشلت -06
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 يَكتشفُو  هدر هللاَ  الاينُ  ُتناً و  ه    لاةتريُضام  ل: "  تكو   ندتا -07
فاي سانيل  ال رض   هاا  د  هو ي  .يرسلها لفاعدتنا ال  هللا   األشياء   ولة  في

 ". افية النفف

 

   لة. ننين  ن  نل    تس   تريضام  ابحث -08

.     تهااج   لياة الّفاعوبات      نال        يجايء   اَّ   نادتا  كياث تالِّ

  بالجواَ .  ستَنّ د ك  هي الفالة   َستَكتشفُ   الكآبة  

 

    جها    .يانه يع   الر   توج  تناشرة نحو ال تواكاعين  اي  لنَ  إ ّ  -09

   يوكعه .  ي الفلوًين  كد

 اإلي ا   ويا  ال لن ال اسي  كيث إ   باست راً   شف ةم  يال ي  ال تواكع    

  .باست راً  النهاعيةَ  تعوبات   يُواجها   

 

عرُ  ال -21 في ال اريض  ألناة  يضاام تكساُو  ترّ ل ترض   ألي  باش انا  تَش 

 بالجسد.

 

 حشية  يوبه   بسنن تَحت ره   ال   فض    اله . ً  لكن  كنن اللطاة  -20

 آد   نتاناة   فاي  تُشاًكُ  بأنّة  تاّ ر    .تجربام بنفف الطري ة ت اتام  نفسة تَجد   

  انة  يضام ت تلة كعف . 

 

 لراكة.ل حن   ال الجس    في تحل  ال هللا  إ  تعرفة -22

 

 النهجاة  تعطاي التاي رةال ّ  الحنلا ال ر ة ال لاض تلد  بعد  ف   إن    ا -23

 لكان  الة تع النفف  كيث إ  تعرفة  ساراً هللا ت انح الاوالدة تان حاللهاا 

 بعد الع ل ف  . 

 

يناد  الع ال  تان  لكان باسات راً  و ياة  ام يضاعو  حططَا  ناا،ُ  هنااك  -24

 .بها !!
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"ب لناين ")بان سايراخ  تنا  تَ تر ُ   ال جيد  تن  ل  لنة  فعل   بكل  شرل -25

الرجااء  كاول يشاة  لناةَ  تَت ركُ  ال الحياة    في هاه  نَّ تُسافرُ    بين ا  .28: 0

   لاةَ   جهاد جاد ى د   َسايَُكو ُ  فعنااككَ   إال  الااي تان دك با  نع اة هللا 

لايكن لادية إي اا  فاي  لناة باأ   باألكرى   ك ال ث يالم  لية.  لكن   َسيَكو 

أ الاين  ان  يعطي نع ت  أل لاة هللا  طوُر    استنادام إلا   لنا  لَيف  لون يَس 

ب . " ليكن لك ا بحسان اي انك اا   استنادام إلا ال حنة في  نفسنا  إي اننا  لكن 

   29: 9" )تتا 

 

 .بكل   ل في سنيل الفر  باهلل ابد  -26

 

  الك يفاة ك بسانن اللي اة   األًض    ان  كياناام   تلفية الّش ف   إ   شعة    ا -27

 ساطول    الر كية  تان الّراكة   ر  الشلت للح ة تن الة  د يحت ل    يح

لالة  ل  جالاة باد     اي الشالت  هو وي ة الولع .  إ  سنن هاا  :النّع ة  

  ستعود ب  إلا الوًاء.

ُِ  األًض   إ  سطح   ا       االة  اللياو   تلترق  ندتا  الّش ف    بأشعة   يَنته

 ..اآلال  الّس يكة بعيدام  ن النفف  ت ود وي ة  َ    ت دً  الّفالة   َ ل  ات

 

  بالتعجان  داع اا  الانفف ال  دساة   ساي ألُ    إ  التأتال ال اباَّ بالكتان– 28

 في هللا.. -ًو   ونه ا وير  ابلة للفه  – النهجة 

 

نُ  باألل    ال لن  ال ال يشعر الجس  فيها بالعناء   تالة    ل -29  ا تناًها يَج 

   ليدام تيتام.

 

د ُ الشي -31 إو   ساياام. جيادام     َ ا   سواء  الع ياء   بالّفدفة    للشلت ء يَح 

 يلطائ ال   تار  لاي تنا   اكد  لكل العال   هاا  يَ ُودُ  الاي ال دبر هللاُ  إ  هناك

  الاي ي  ت  ال ترحا  ال تضعف. شيء  بأي

 

ن    هو  طوُر  إ  هللا -30  .لعطاع  الّسننَ  نَُكو َ       يُريدنا لكن  يَعطي.  َ    يَح 

 . كدنا الفالة الحكي ة ي د  ل   ندتا فرك    هكاا  
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 لَايف  الح ي اة ك  ان اإلنساا  انحارار يُؤّشارُ    سا   هاو "الشايطا "  -32

 تف ي ام لكيا  ننيعي.

 

ُِ  الااي اللنان   تن تسر ًام   يكو  الُ ناًل -33  لكان    .  لا  تان  ارق    يُنات

    .إال بعد    تن نل   لا ال طرات الشنعك  ي نح الح ي ي ال اللنن

 

 ال حنة  يكاو  كد لإلث   الفادً نتيجة ال لن يستولي  لا الاي إ  األل -34

 ا  ر كدة تن ب ية العاابات.

 

35-   ً سيع   اللطر  ندتا تتعرض  الفليرة   إ  كعف الفنر بوج  األتو

ً   ا لا تحات الم التللان لَايفَ  ألنا   إلاا تجرباة  نيارة  ل ارة  اكادة    الّشار 

 تلير   لا األتوً ال فسدة. انتفاً بد   الع ي ة  

 

 الجسد.  يُعا     تا ل   يسول تع الر  يُ ّجدَ  لَن   إ  الفكر-36

 

    ال لان ك  سوة بسنن   ّتا  يَجيءُ  حطر    ل  اكت  اً إ  شجا ة ال لن   -37

 ال لن.  تضال  ي  ال ان يُراف ُ  الكنرياء   فاأل ل   .باهلل    فير   إي ا    تن

 للجسد. حادتام  العندُ  يَُكو َ       تعن شيء إن  -83

 

 ال لتلفاة   ال رعياة   الجسا انية   النّشاانات   تان العدياد  تَتضاّ نُ  ال الفضيلة -39

 السلي ة.   فعال  النية   تُرافقُ   الاي الحكيُ   يرجو ال لن    تا  في لكن

 

فاي   ال تكاو  الجسا    ياث إ   ياو األساراً ك إ لاا النّواباةُ  هاو  اإلي اا  -41

 ال  تادة حفياة  ان باالكنو    الة تاع اإلي اا    ال حسوسة   ال ة تع األشياء

.  يو     الع ل 

 

  واااء   نَساتل ُ  الّسا ا َي  اللنانَ  نَأ  الُ  ال حناة  ا تشافنا    َاد   نكاو   ندتا-40

لواهن الحياة  ا الّس اء   تن النا لَ  هو الّس ا ي اللننَ  أل ّ     تعن.   ل بد  

  . 25: 78)تن    ال العكة   هو نعا ُ  ف هاا  . 33: 6للعال  )يو
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 فاي  ال ال سايَح  السايد  هاو ولاة الااي يَأ ال  ال حناة   ا تشاف  الااي إ      

 .ففا دام  الحين  ولة تن  حالدام   يفنح األ  ات 

 

  ال حنة. حننَ      ل يسول  الاي تناًك الّشلتُ  -42

 

ناارُ  كين ااا -43 اانُ  بحاارَ  نَع  باحرتنااا التوبااة   ًبانهااا  تُكااو َ   َ    العااال ك يَج 

 الو اً  ال حنة هي ترفأها اإللهي.

 

 .التواكع إلا  ّ ة  اللاص ك يَفلُ  كعف  يعرر الاي إ  الّشلت -44

 

هللا. فالنع اة تساكن فاي  تان بر اة يَساتل ُ  يشكر باسات راًك  الاي  الف َ   إ ّ  -45

 .ال لن ال  تن داع ام.

 

شلت   ي  الاي ال يعا ن  هللا بشن   الحكي   هو  ال ست ي  إ  الشلت -46

     لاا نحاو  اوي    الّشالت  اي يكاو   ف ا  لكان حطيااة    لا ألجل ال أً

 اآلحرين. يحت ل ليردل 

 

  س    في  تر نام   َ جدَ   شلفام  يشن   الر كية الحك ة ا تشفَ   الاي الع ل -47

 هااا بحار   تان يَح  لا  تتنا    لاا يفنح  تاتجهنام بفوًة جيدة:   ند النحر  

لن  العال      العال .   جنيرة   إ لا  يَج 

 

تحجاان النااوً الاااي   الك ياارة   ال حادثااات الّشاا َف  تلطّااي  اللي ااة -48

  .ستست نل  النفف بالفالة التأتلية

 

ً   هاي  لاا  وير الناكجة ال  اً -49   ترفوكاةُ   ث ااً كاتضايةُ  األشاجا

ال    تناسانة لَيسَّ  هي  ال تّا ق  ند   .الّشا ف   تان تكتسان الحاال ة كتاا لألَ  

   ترفوُكاة التوباة األ لاا  كياث هاي تاّرةُ  تكاو     اال  الان   نفاف   لا

 تان ال كتسانة يَكتسان الحاال ة   كتاا ًاكاة    ي الناساة تعطاي  هاي ال جادام 

.   التّأتل 
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في اا بعاد   الّشا فَ  نلكا  رص الش ف  تَلطّي  َ    الفليرة  لللي ة يُ كنُ  -51

  .تشرق بكل ل عا 

ا نار الكال    الفار  الااي يليا  لكان الانفف  يَلطّاي  َ    يُ كُن   ليل  ا تاا     

    هو فر  ت لوء بالنهجة.

 

  نلن تالة بد   تن آيات الكتا  ال  د، ال  لوءة  سراًا  تَ تر ُ  ال -50

  .هللا   تن ال سا دة  

    ":    ا تنر الفالةَ  "   الَكل  ات . في  دًك ال وة  التي يا ً  ا طني      ُل 

 ال  ّد،. الح ي ة  التي تتض نها آيات الكتا   في إلا التنّفر  ال فتا َ 

 

 ال رين. بواسطة تحنة لل لن   يعطا هللا    طايا إلا   إ  ال فتا  -52

 

 هي تحطي  النفو،.  إ  نتيجة الراكة  التسيّن -53

 

 هللا   في  باالوتنان     توكول ًجاعها  في بالنهجة    نففال تسكرُ   ندتا -54

 كتا  لو اجنر   يرام  لا التواكع. سيدًك ال آسي سريعام  فا  الجسد

  

  .تافيام  كدي ة األ ل دل  لا تافيام   لنام  تَ تلةُ  ال  نَّ إوا كتا -55

 

بسار ة سيجلن  لنا    في سنيل هللا    إسهاتام في الكفا  الشلت األ  ر  -56

  إلا كرية الحديث تع  تن حالل الفالة.

 

نُ   -57   هاا ال ّل ة  )الر كية   في ال نن ن ِ بشأ  الو َّ  ندتا نكو    يَج 

 بهااا  تروان  هللا أل   ناياة ال ّل اة   تلاة ساننَ   ل  نكن نحان إوا  حاتةم  ته ُ 

 يدً ها هو  كده. لألسنا   التي

  

  األشياء ال فيدة.  تن    ر  )الر كية ال ّل ة     َّ يعتنر السجود في  -58

 

انُ    ت ل اة بااًدة  اناَّ تشاا رنا إوا كتاا -59 ود.   لاا نُ اابرَ   َ    يَج  اج  الس 

 نفالّي   َ    نساتطيع ال  نحان األ  اات   هااه ت ل  كتا لو  ا   لننا تيتام في 
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 فعلا ضّرل.التّ      الّفالة َ ل  اتُ   ندتا ال تحضر إلينا  نَ ُول تاوا نَع رر  ال

انُ    ال هااا تان الارو    جوهناا  فاي الن ااء سااجدين  لاا نَسات ر    َ    يَج 

  تاتتين.

 

  وهن و        ي     ت ابل في ال وا ين   تُو  َ  لَن   الّرتل   إ  كنة     ا -61

 بفكر ت اً    ندتا  تو   ت ابل شف ت .   ندتا هللا   هكاا  يضام هي كالةُ  دالة

تل   هي  شن  بحفنة    وي جسد  ل فآثا  هللا    النحر.  ل يَّ في ًّ

 

ان  تا ُ نعُ  ال  بوفرة  الُ تَدفِّ ة    ا    النافوًة -60  هكااا  ونااً    نال كفناة  ت 

 .َحل ه   الاين   لاة  تُللَن بسنن فجوً ال الّفانع   ًك ة

 

 االبتسااتة   ل اات الاود  كاجاة ك دل فاي  كاد   إلاا تاا شاياام    طياَّ  إوا -62

نقُ  ا      . طاَءكَ  لتّشجيع  ل عاناته  تس 

 

  هللا   تيتام تان نفسة ا تنرُ   تا شلت  س عة لتُشّوهَ   ف ةَ  تَف تحُ  اليو  الاي  -63

  فاًوام تن  ل األ  ال.

 

ال  اّد،     اا ي اول الكتاا  االشراً   جل تن تاتَ  ال سيح   السيد    تاّ ر   -64

     ليف تن اجل الفالحين.6: 5)ً   

   ااتالم   األشاراً الناا،  ان نياباة تعااني    تناره شاياام   ي اا  وناة     

 تن اجل ال ست ي ين. هاا تعَ ل  َ    تن  لللطاة  الفال 

 

 سا .   سه  هو كيث   الاي يند  بالحسد   َ بّخ   -65

 

طَه دام  -66   .ُ ن شلفام ُتضطَهَدام بدالم تن    تكو  ُتض 

 

الشالت اآلحار بطري اة  تُعاتالَ   َ     لا   تانب  نفساة تَُعاتال      فَّضال   -67

 ظال ة.
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 ال  هاه هي  التة   يَن كو   الاين   تع    بة   يفركو   الاين    تع   فر  -68

.  الّففاء 

 

ََّ   نَّ إوا كتا -69  الشلن. تُكن  ت ير ال األ ل  لا سال    تانع لَس 

 

 ُ نُ   تيل   س عة   يشّوه الاي  الّشلت   ف     ولق  نَّ ال ت لة  ساعل إوا -71

 شريك . تُفنح    حشية  لا نفسة  كاًسام   األ ل  لا

 

تُ  ار التفكيار النفساي ال سات ر  التي هي الفالة  ال شّوشة وير  الفالة -70

  باهلل.

 

ُن  ال  -72   :ال ساعل بعض في  ندتا نلطئ نَُكوَ  تفرنين باالنن اج   َ    يَج 

  نكو  تست رين بالعَ ل.  ندتا  ف   ال لق   فهاا االنن اج يسنن

 

ره  ال -73 ألناة تشاعر بااهلل فاناة تحياا   إو  .اللانئ  ألننا ج يعناا تااننين تَك 

اُن   الّشالت.  ل ااوا لاالة إوام    باة    في سانيل   رها    َ    يَج   ناَّ  ًب اا      تَك 

ره آثات . بَ اا  اي الّشالت   تلِّ إو  تن اجل ولاة  تَك   حال ساي تشان  السايد ًُ

  تن  جله . َتلّا لكن  لا اللاناين  ل  يَلضن الاي

 

 ًو  انة ال تستح ها. ناظرام لتدبيره لة بنع ت     هللا   بشيرام بنع ة    ن -74

 

. نحاو الّسالّ     لاا حطاوةُ  هاي  ال عرفاة -75  إوا  تال  كاده  إلاا   اإلي اا  

 ة  نول.. َ    يَستع َل ال عرفة لفتر  اإلي ا    فهو  ليف  بحاجة إلا

 

ا    ن  تَ تنع ال  الّدنيوية    الحكوتات حناعن كتا -76  تليرة تعدنية   لة  َح 

 تن او فنعيادام  ان ال طارات الفاليرة    : تال هاا تن يَد    َ    تن اجل شحاو   تن

ً    الهاعلةَ   الينابيعَ  هناك  الع ي ة . لألنها

 

 يساتطيع  كاد      فاال33: 06تلينام يوتيام )يو  يَتضّ نُ  هللا   إ لا الطّريق -77

عدَ   َ    ررُ  الّس اء بالّراكة . نحن إلا يَف   .لّراكة  ا نريق يَ ُودُ  إلا  ين  نَع 
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 يساكن الار   فايه   لايف    ناد ه  يَن  او   أل لاة الااين الر    تنية -78

 إ لاا بااألكرىَ  لكان الّساهلة   الحيااة   إلاا ناد  وه   َ       الكسال   تعتاادين  لاا

  يَ ّويه  الي  ة   الاي يُعلّ ه  للر    ف ام  الك يرة    ال ها  األ  ال   تن  ة اكد

لنه  التجاً   في    إلا الحك ة.   يَج 

 

   شلت: لكل تفيد التجربة إ    َّ -79

 إلا  يادة  ثر ته   ًب ا يسعو  فال جتهد       

  ال تساهل ًب ا لكي يُحف  تن الضرً  

ين     لاة بَ ا  ام ً كي النّاع    .للسهر   نفسه  لكي يَعّد  َ   ًُ

 تن    يَ تربوا لكي هللا    ن  ه  بعيُد   الاين     لاة

بَ ا لكي  ال رينين  هللا   شر اءُ  ه  الاين    لاة  كواً  يَجياوا بال ر  تن  في ًُ

  .كر

 

. تان   كلاا الحيااة ك تان  كلاُ  الحنّ  -81  بفايرةُ  هاو  سال     ارص العسال 

 اهللَ  الاي تن  يولد  ل كن.ب  تت سكة

 

 ال ساودة  فاي تاا يانال  تشان  نفاام  تابياام  العال  هاا في كياتنا إ  نري ة -80

تُجارى   َ     يُ كانُ  كيث ي كن    يُضار إليا   شاياء    تحاار تنا    :األّ لا

  لي  تعديالت تتا تا  ًدنا.

  الكاتلة  الحاتلة للت تأتي ب  ل هاه الوثي ة  العال   هي  ي في الحياةَ  لكن     

  ي شيء.   نر      إكافة ال لة   كيث ال ي كن 

 

د وناا نل اي ن ارة   نع ال تلييارات  َ    يُ كانُ   كياث  بين ا نحن ال لناا هناا  

 نَُكاو ُ   ياديناا. د وناا فاي  إنا   كياتنا  تا    تا دتنا نسيطر  لا   لا  نفسنا

اَارُ  تُ  جياد كياة  سلو  تتشّو ين ليضار إلي     سالو  كياتناا  ياو  تنا   ح 

 الّساب ة .

 

َجدُ  هللا   تحنة تنها نَكتسنَ   َ    هو  الّفالة   هدرَ  إ ّ -82   ل الّفالة   في ألن  تو 

 الدا ية إلا تحنة هللا. األسنا   
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ة -83 ًُ ف ادناها بعاد ال ع ودياة   نادتا  ناا  التي النّع ة تُجّدد فينا   َ    التوبة  اد

  كياتنا السهل.نريق  نسير  في 

 

نُ  -84  الر كياة الحيااة   كاول يعطاي دًساام   تاا     ندًك بأ  ليف  ال   َ    يَج 

  التفكير الفالح. الّض ير   في تن ية   يفيد  يضا

 

لاو  اا  يطااًد    اا ألنا  اللاتاة  نفسا  ننيانُ  العطاور هاو الشالت -85

  .بريح  وية ت ل ة بعيدة  وي ةم 

 

" ناوبا   الحياة   إلنجيل  ألن   نن ام   هللا    تع  ت تا است  اً هي  الرك ة -86

  7: 5ألنه  سيرك و  ")تتا  للرك اء

 

  نفساة  نادتا تَجادُ   إلا تافاء نفساة  تضياة    اإلتنال سيلدتة  إشاًة -87

   اا  يحتارقُ  ُتلَر  بها    لنة   ثناء االتتحا  ت لوءام ًك ة تجاه  ل إنسا 

ً   لو   بد   ت يين. ت  شل ل فلحة   ل بالنّا

 

   )اآلثاا    تان العدياد  ان يُكفّارُ  النهاد    اال باد   كتاا  التواكاع -88

 اللطايا .

  لكنهاا فاي فاعادة ف ا  ليسَّ بال التواكع  يراف ها ال  التي   النهد     ال    

 . نيرام   وى  الح ي ة تجلن لنا

 

  ل تع اي نحتاج ال التواكع نحتاج  تع  ل  نوال الفضاعل  ت ل ال لح  -89

.  نوال     الطّعا  

 

ر و َ  النا،   بعض -91 فتارة  بيوته    ولاة ي اال فاي  بّوا     ند ًجاءه   يَس 

 الّشيلوحة .

 

ن اَدهُ  الااي الّشلت   الُ َفا    ت ل نحو  الشف ة ي هر الاي  -90  تحاا  جياد    

 العدلية.  ال حا   في
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  في      .   ل ا  تنحَّ تعنيتنا  ال سيح     ل ا   رت فينا آال  السيد-92

 

 ألن  ال يوجاد تااجر يتجاول    تفا  باليأ،  ال إوا س طَّ في التجربة -93

  ل بالتأ يد  يَجّ عُ    ال يوجد ُتناًل اللساًة   بعض يعاني  ًكام ال     بحرام 

  ًَ   .تا بَا

 

يساتطيع  ُتا نَاًام   ال يُفانَح   َ     الع ال ال يساتطيع تحناة ال ريان باد   -94

  التحا ً تع هللا        يحيا ال حنة اإللهية.

 

جّساَدام   الكل اة   هللا   اتانحَ  ألنا   نادتا .األلوهياة  نااءةُ  هاو التواكاع  -95

 ا تسا شلت  ل لالة   ف ام   .اإلنساني جسدنا   بواسطة بنا  تواكع  اتّفلَ 

ًَ   سيشان  ولاة الااي التواكاع ك اام      تا   تاألقَ  تلنااام  األ االي تان انحاد

  ب ن نلت  الوكيعة.  تجده  تلطيام 

 

 تفرف   تا  هللا . لنو ية   نن ا يستناً الشلت -96

 

رفهاا ال تان  تاع  تجادل بلفاوص الح ي اة   ال-97   ت ناع  ان الكاال   ال  يع 

 الح ي ة. إلا تَعرفَة ال تشّوق  الّشلت  

 

 بادالم  بفا تَة   الر كية  ن االستفادة تن ال عرفة العاجن   فد الشلت -98

 الَكل  ات . تن

 

  تا  هللا. العنادة   في  نويالم  تَعتنره هدًام  ضاكك   تام  ال -99

 

 .بالكنريااء   يت ساكوَ     يت سكو  بال عرفاة ف ا   ها   نفساه  الاين  إ  -011

ًسوَ  ا  ر    ل ا يفنحو  ت ل ين    ر. فكل ا يَد 

 

 الااين النا،ُ  تن اجلها  ه   الَعَ ل بد   ال عرفة    يُسرُ و  في الاين  -010

سكو َ  سكوَ   الح ي ة تن بدالم    حرى  بها.  بكل ات يَت    بال  هر . يَت  



 31 

 

بَاة   يحاين   اَّ  كين اا -012 ًَ اُن  ضااء   ال ّل اة    الّشايطا    ُتَحا    اَّ   يَج 

ود الّفالة   في إكافي   ج   األًض. لا    في الس 

 

 ي  اين  ناا  فكااً كين اا نفكار   ولاة إوا  لادينا السالطة  اي نلجا  األ -013

  فاا   ال تان لاالةك  ف اام  الاي يع ل. الجس     لا  لكننا ال ن لة السلطة بشدة.

األُ  ان  ال يحف بأي هوى  نادتا  يَ ُولُ   يهات  باسات راً بااألتوً     بطنا   يَ  

 فان  سيضيع  ليام. ال ادية  

 

 د   نولناا   في   لكنهواءا نا لأل د  إدً يَتضّ نُ  ال  الشعوً  إ   د  -014

 ل .

 

  هاو كار ًيُ  تاا لكان تن الساهل جادام    ن اول ألكادنا:" كن هللا"   -015

نّ . تعرفت  هو:   يف   نح 

 

ً  اإللهياة يَن ر إلا ال الشلت  لالة  تَع ي   الّسهولة -016 بإ جاا    األتو

  حال.  نريق    ت تحن   حيرام في  لكن بدالم تن ولة فإنها 

 

ال سات ر  تان  ب دً  ه ية الرنوبة  للنناتات  ب دً ولة  ه ية الفا َّ   -017

 الر كية. ال عرفة   اجل ن و

 

ان   الااي الّشالت -018 لكنّا   الجسا    الع ال ال يعناي  نّا  ال يحان ًاكاة   يَح 

 الشلت الاي ال ي لة تحنة الهت اتات الجسد.

 

هكاا ي كان  الّسكو   حالل كعيفة تن  النفف في  تفنح العوانف -019

 الجسد بسهولة.  ّشهوات    لا يَتللّنَ   َ     للشلت

 

ن   الاي الّشلت-001 عرُ  لَيف تن إوا ُتد    ال د  يَح  ًَ  يَش   ال د    في بالسر 

  الحفول  لا ال د . الاي ينحث  ن نرق الّشلتَ  لكن  
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د ُ    ندتا كتا هو تن   ليام  ال تواكع   الّشلت-000 يسر بعدل  فان  ال  يُ  

 بالة.

 

   هو اإلي ا  بربنا.  الُحن       ات التجاً    في إّ   وت النفف-002

   ا   وت النفف اللد تة هو تعرفة كعفها.         

 

اشاتياق تاوت الضا ير  إلاا تالء الفاال    يعياقُ  ال الجس    إ  كعف-003

 اإلًادة ال يؤدي إلا الكسل.  إ  ت وية 

 

 ال فا  بال رض . د اء للشلت هو هللا   في النحث  ن  إ  األل  -004

  

ن ُتا  فَّ  هاي  النساُر الااي جيادة   كيااة   نري اة تُراف ُهاا ال التاي  الفاالة-005

  جنحت .

 

 تلاة  الجيادة  ًاء النّياة لكنهاا جيادة    وا  فعاال    نفاالم  لَيساَّ   الفضايلة -006

.  األفعال 

 

ً  بلفا دًدشاة   تان هاي تا َّ الّفاالة    ن اا ة-007  ً   وصاألفكاا  األتاو

  الجسدية.

 

نُ  ال -008 ً   تن تُطهّرُ   كتا تَنت رَ   َ    يَج  لة   األفكا وانُ    تاتة  اي الُ تَجوِّ  تَر 

  في الفالة.

   اًتفاعَ   تانح  ااتالم   اد فكارك بأ ّ  تَرى  ندتا ف   الّفالة   بد ت في  إوا    

 .لَن  تُفلِّ  بدام  فانة   تا ر األتوً العال ية  فوق

 

   .لها ت اككاُ   لَيفَ  ك ام   الح ي ة واقَ   ايال -009

ن  تن يعتنرَ      تااوا تشان   ل  يتعل  كتا اآل    للح ي ة   تتحّ سام   النا،     نل   ت 

ك اساا  كساان  بشااكل ك ي ااي  ثاا  َساايَتو ّفُ   ف اارة يتَعلّ هااا  ك ااام. الح ي ااة 

 تفلحت .
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 سانن   ألي        اآلثاا ل  يكان ليللفانا تان   سيدنا توت    ورض ا   ل-021

  لإلنسا .  هللا ل حنة تدً ام  العالَ   تن اجل    يكو  ف   لكن آحر  

  اللطيااة   تلفرة ف   للرض    د َكدثَّ   الُ ده شة   ال ضية   هاه  ل  إ  َ انََّ    

. الوساعل   بنعض يُعّوكنا  َ     افيام  يَُكو َ   َ    ي كنُ  َ ا َ   األحرى 

 

تُساا ُد ب ااوة الااهَن ال تضاايق به ااو    لتلفاة ال الّفاالوات  إ  تناول -020

 الحياة.

 

ا َع  تان   َ    يُ كانُ  ال تاا  شاياام  َستَكتشافُ    بالّفاالة     جهاد نفساة-022 تَس 

 ّشلت آحر.

 

  اهت اتات الجسد   فكاًه.  هي في االبتعاد  ن  النفف إ  ن ا ة -023

 

 عيفة بلفاوصهو الع ل الاي يستضيف األفكاً الضا  الع ل الطفولي-024

  ً  هللا .  ال تالع     ة إنسانيةُ   يح ل  فكاًام  ال دسية   األتو

  

علَ   َ    تُحا لُ  ال-025  في ال تكن ا نر تن اإلًادة اإللهية   سر ة سنا ة   تَج 

تحاا ل    تحفال بسار ة  لاا التادبير اإللهاي الااي  بأنّاة تَ ُاولُ  باأ   جلاة  

نُ    هنا -ي ودك    تتلهّفام.  تَُكو   َ    ال   ول انة ال يَج 

 

  ااول ل اان يريااد    ت ااق نفساا  باااهلل:  ناا  تاان حااالل ال  ااة  ساايت د  الااا -026

بام   ال يَُكو ُ  األتا    ال يستطيع األل     اللور    يفترساه نهاعيام    ثانياة ُتَعا 

 ب . بالفكر  لعد   جود تن ال يعتني 

 

 فوًام في  لق  نير. فس    شة  كده  في اهت ا  هللا ب    ترة -027

 

  ل تن يلار تن اللطياة  لن يلار تن الشيطا .-028

   ل الاين يشتا و  إلا نع ة هللا  لن يهابوا التجاً .     

  ل تن يؤتن   يدام    إًادة اللالق تسيطر  لا  اتل حلي تا   لان ي لاق     

 بشيء.
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األُ   الح ي اة  إ  تعرفاة-029  الفار  فاي  َّ الشالت ت نا  بالّساال    ال لانَ  تَ  

  ال ّ ة.

 

 ال توجد فضيلة تن د      ت تر  بفرال.-031

 

تع تحنة هللا  سينجا  الشلت إلا ال حنة الكاتلة للكياا  اإلنسااني   -030

فال يستطيع  كد  بدام    يكو   ادًام  لا ال حناة الجاوباة لإلنساانية باد      

 يكو   د اتتلة بجداًة تحنة هللا ال فركة.

 

تناااًك هااو هللا الاااي يسااتلد  باساات راً األتااوً ال اديااة  ااي يجلننااا  -032

  بطري ة سرية إلا تعرفة  يان  وير ال رعي.

 

بسنن اإل را  التي ي هره ال ؤتن في شلف  إلا هللا حالل  الفاالة  -033

فإ  باا  العاو  سايفتح لا    ي اوده إلاا التطهيار تان   –بجس      ل  تعام –

 في الفالة.الن ن ات   االستناًة 

  

 فال ي كن    يها  بال سنن.      راتة هللا تعود إلي  بالطنيعةب ا   -034

 لكننا  نتيجة لعاداتنا وير ال ت نة   تلتلف تفرفاتنا اللاًجية الناك ة  ن 

 الو اً نحفل  لا تو ف   لي ي هُر ا دًاءم نحوه.

 

اداد  ب ي هر سلو ام يتس  بالو ااً حاالل الفاالة:  الاي إ   -035  إ لاا  يديا  إ ت 

َسنُ  األًض   لا  جه   لا بالس ون    تواكع   في يَ فُ   ندتا الّس اء    َسيُح 

م   ال تواكعة. األفعال   لهاه األ الي  نتيجة  تن الك يرة النّع ة تستح ّا

 

 ال ليلة األه ية  ل ع ولة باإلًادة الفاالحة فاي  التّافهةَ  األشياءَ  هللاُ  يَ  نلُ -036

 األفعال الع ي ة  الكاتلة.  ا ي نل سنيل  ت ل
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 تجسده  تعنا ال سيح تَتضّ ن إدًا نا  لربنا يسول الح ي ية   إ  الّركيا -037

لنفاااو النفاايرة فااي  ناتاار     وننااا سااكاًى ب حنتاا     نتيجااة ألجلنااا 

 اإل جا  العديدة ال تض نة في تلة الركية.

 

علنا ليَّ هللا -038 األ  ات  ألن  بواسطتها   ل  يجديرين بتا ق نع ت  ف  يَج 

 ال حي  ب .  تن االندها  ن تر 

 

نُ  -039 ياة  إو ال شاياام سااتيام لللا  ال  ّدساة   الكتان   اراءة      لياة نَعتنارَ   َ    يَج 

ألنهاا  النواباة التاي يادحل بهاا الاا ي إلاا األساراً   ي كن التفاري  بأه يتهاا

 ة في الفالة.ال وة للوتول إلا االستناً  تعطي   اإللهية 

 

 يَلادُ    اكاح هاو  تال النناع الااي بشاكل ال  اّد،   الكتاا    اراءةَ  إ ّ  .-041

 الفالة.

 

 سو  تان كالاة   ال  ك اق ال يرياد  ال يوجد كد  يستوجن إيفاءم  ك ا -040

    يوبخ    ينكَّ نفس .

 

   بعااً  ي ة ته لة: تحَّ ت هر كرية الكال إ  اال ترا  تن هللا بطر-042

ألن  ًب ا ستفاادفنا فاي ولاة الو اَّ بعاض   .ة  هي تسألة تليفة جدام الحري

 الع وبات ال فاجاة. 

 

لو  ا  اللطا،  د  جد لؤلؤة في  ل تحاً  لكا  الكل  د تاً ونياام  -043

  بسر ة. 

 

ياأتي هللا بالعااال  إلااا الوجاود بال حنااة   بهااا ي اوده تاان حااالل  جااوده  -044

التساتي ال دهشة   بها سينّلغ العال  بساره  الدنيوي   بها سيأتي ب  إلا كالة

 الع ي .
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ة التعاابير  ان اللاالق بسنن  تعابير اللضان  الكراهياة  ب ياال يجن -045

       بكراهياة في الح ي ة ان  يع ل  ي شيء بلضان   نتفوً  في التوًاة

 بح ية. 

ات الكتاا  فالك ير تن ال فاطلحات ال جا ياة التاي يساتلدتها هللا فاي آيا    

 هي تفطلحات بعيدة  ن ننيعت  الح ي ية. ال  د،

 

 نر  ل  فعال هللا ال يوجد تا ليف  بديام ت ل تسألة الرك ة  ال حنة  -046

  اللفرا .

 

تن ال حنة ال تأتلة باألكدا   ال تعل ة   نو ام  لَيسَّ إ  تحنة هللا  -047

  بالنتن.

 

 ت ل ا بالاين ل  يس طوا.هلل اهت ا  فردي بأ لاة الاين س طوا  -048

 

يت نا هللا    نتجدد  ل يو    نناد  تارة  حارى بفضااعل تليار اإلًادة  -049

  تجدد الع ل.

 

جادام   هاي  اادة تساعا إلاا  تاالحة   طوفاةُ  ال  ّدسة هللا  إ  ننيعة -051

  لتجعلنا تح ين.  الّفليرة   الوساعل   الع وً  لا بعض

 

   ا ي كن    تتفوً.هللا اش ل بك ير ت إ  ًك ة -050

 

   يتحاد  ك اام إوا  اا   -لل ؤتن  -في توكول النحث  ن هللا: يحق -052

 ونيام ب    بسنن فضيلت  ف   .

 

 هناك   ل في  لنة  كاهن هلل  ي د  وبيحة ناهرة.-053
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 الصالة يَلدُ  واضح هو أصل النبع الذي  بشكل المقّدسِ  الكتاب قِراءةَ  إنّ 
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The Wisdom of 
Saint Isaac the Syrian 

 حكمة القديس اسحق النينوي
 

 

جرررى اهتمررام كبيررر مررن قبررل المجررددين الررروحيين فرري منتصرر  القرررن    

الماضررري بقرررديس القررررن السرررابع، صررراحب حيررراة الزهرررد )القرررديس اسرررحق 

بررروك   سيباسررتيان للرردكتور العلميررة  ، وذلررب بعررد التّحقيقررات(النينرروي

تررم االعتررراف بهررا كعمررل مررن أعمررال ُمهَملررة منررذ فترررة طويلررة   لمخطوطررة

اإلنكليرز، وهرا هري اليروم  وهيأهرا تردريجياا ووفرهرا للقرّراء   اسرحق القّديسِ 

 متوفرة للقراء بالعربية.

ان النص المختار؛ هو مجموعة قصيرة من االقروال التري سربقها برروك     

   عملِه. جزُء مثمر منِ  قيمة، وهي بمقدمةِ 

 القرار  جلرب إنتبرا   تستهدفُ  جملةِ  كل لجعل قةلقد تم انجاز العمل بطري    

  غالباا ما تنير العقل بضوئها. مذهلةِ  بحقيقةِ 

 بشركل للّصوِر؛ لهو رسم  الوضوح الّشديد  اسحق القّديِس  ان استعمال     

 الى التّعليقِ   تستغني عن الحاجةِ  عاّمة   إنسانية وخبرة الطّبيعِة، من مباشر

 النّردمِ  إِلرى القلرب تُحرّرك القوية  لكن يكفي أن النفوس .الفورية الترجمة أو  

 والّصالِة.

 
Fr. Habib H. Alnawfali 

St George Chaldean Catholic Church 
                                                

Baghdad-2000 


