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�سالة البدء  a

   هلم اأيها الروح القد�س،
واأر�شل من ال�شماء �شعاع نورك.

اأيها النور الطوباوي،
اإملأ باطن قلوب موؤمنيك،

اأيها الآب القدير، يا من تعرف �شعفي وحبي، اإني اأ�شع ذاتي 
اأمامَك، طالبًا اأن ت�شاعدني على عي�س الف�شيلة والتوا�شع، بعد ان 

ارتكبُت الخطايا وع�شُت الغرور. ل تدع الياأ�س يتمَلّكني، بل �شاعدني 
تي ورجائي وملجاأي في هذه  كي اأ�شع حياتي كَلّها بين يديك، لأَنَّك قَوّ

ل  َرني، اأنت قادٌر ان تخلقني من جديد، وتحِوّ الحياة.  اأنت قادٌر ان تطِهّ
قلبي اإلى قلٍب ُي�شبه قلبَك الرحوم. فها اأنا اأرفع اإليك ال�شلة هاتفًا:
 »يا ي�سوع الوديع والمتوا�سع القلب، اإجعل قلبي مثَل قلبك«.

لأنه بدون قدرتك، ل �شيء في 
الإن�شان، ول �شيء طاهر.

ر ما كان دن�شًا، طهِّ
اإ�شق ما كان ياب�شًا،

اإ�شف ما كان معلوًل.

لين ما كان �شلبًا،
اإ�شرم ما كان باردًا،

ر ما كان حائدًا. دبِّ هلم يا اأبا الم�شاكين.
هلم يا معطي المواهب.

هلم يا �شياء القلوب.
اأيها المعّزي الجليل،

يا �شاكن القلوب العذب،
اأيتها الإ�شتراحة اللذيذة.

اأنت في التعب راحة،
وفي الحر اإعتداٌل،
وفي البكاء تعزية.

ب��صم االآب واالإبـن والروح الُقد�س االإله الواحد . اآميـــن  †

اأعط موؤمنيك المتكلين عليك
المواهب ال�شبع. اإمنحهم ثواب 
الف�شيلة هب لهم غاية الخل�س

اأعطهم ال�شرور الأبدي.اآمين. 

† اإني اأعترف هلل القدير
واإليكم اأيها الإخوة
باأني خطئت كثيًرا،

بالفكر والقول،
بالفعل والإهمال

واإن خطيئتي عظيمة
لذلك اأطلب من العذراء مريم 

ومن الملئكة والقدي�شين
ا اأيها الإخوة ومنكم اأي�شً

اأن ت�شلوا لأجلي
الى الرب اإلهنا. اآمين

†

†



ال�شلُم عليك يا مريم                 
يا ممتلئًة نعمًة الربُّ َمَعِك، مباركٌة 

انت في الن�شاء ومباركٌة ثمرُة 
بطنك �شيُدنا ي�شوُع الم�شيح.                          

نوؤمُن باإلٍه واحد،
اآٍب �شابط الكل،

خالِق ال�شماء والأر�ِس،
كلِّ ما يرى وما ل يرى.

َد من الروح القد�س  وتج�شَّ
ومن مريم العذراء، و�شار اإن�شانًا.

ِلَب عّنا على و�شُ
عهد بيلط�َس الُبنطّي،

تاألم ومات وُقبر، 

وبربٍّ واحٍد ي�شوَع الم�شيح،
ابن اهلل الوحيد، األمولود
من الآب قبل كل الدهور.
اإلٍه من اإله،  نوٍر من نور،

اإلٍه حق من اإله حق،
مولوٍد غير مخلوٍق،

م�شاٍو للآب في الجوهر، 
الذي به كان كل �شيء.

الذي من اأجلنا نحُن الب�شر
ومن اأجل خل�شنا،

نزل من ال�شماء،
 

ونوؤمُن بالروح القد�س،
الربِّ الُمحيي،

المنبثق من الآِب والإبن،
الذي هو مع الآب والإبن 

د، ُي�شَجد له ويمجَّ
الناطق بالأنبياِءِ والُر�شل.

وقام في اليوم الثالث
كما جاَء في الكتب.

ِعَد اإلى ال�شماء و�شَ
وجل�س عن يمين اهلل الآب،

واأي�شًا ياأتي بمجٍد عظيم
ليديَن الأحياء والأموات

الذي ل فناَء لُملكه.

اأبانا الَّذي في ال�َشَماَوات  
�س اإ�ْشُمَك  ِلَياأِت َمَلُكوُتَك ِلَتُكْن  ِليتقدَّ
َم�ِشيئُتَك كما في ال�َشماِء كذلك على 
الأْر�ْس. اأْعِطنا ُخبَزنا كفاَف َيْوِمنا 

َواْغِفْر لنا ُذُنوَبنا وَخطايانا كما نحُن 
نغِفر لمن َخِطىَء اإلينا. ول ُتدخلنا 

ير.      نا من ال�شرِّ في التجارب لكن َنجِّ
َة والَمْجد،        لأنَّ لك الُملَك والُقوَّ

اإلى اأبِد الآبدين. اآمين

وبكني�شة واحدة، جامعة، 
�شة، ر�شولية. ونعترُف  مقدَّ
بمعموديٍة واحدٍة  لمغفرِة 

الخطايا ونترجى قيامة الموتى 
والحياَة في الدهر الآتي. اآمين

يا قدي�شة مريم يا والدة اهلل، �شّلي  
لأجِلنا نحن الخطاأة، الآن وفي 

�شاعة موِتنا. اآمين

†

††
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تقدمة
�سيادة الِمطران مارون العمار
النائب البطريركي العام عن ِمنَطقة الجّبة

كتاٌب، حين ت�شّلي فيه ت�شعر اأّنك في ح�شرة اهلل. يحمل تاريًخا طويًل من 
الذين  الحقيقّيين  الم�شّلين  ومن خبرة  الحّقة،  والم�شيحّية  الروحّية  الحياة 

اأفَنوا عمَرهم يناجون اهلل ويت�شّرعون اإليه وي�شمعون اإلهاماِته.
يمكنك اأيُّها الموؤمن اأن ت�شّلَي فيه واأنت في منزلك اأو في ال�شيارة اأو في 
الملجاأ الأمين،  اأيِّ مكاٍن عامٍّ تنتظر فيه خدمة، فيكون لك  اأو في  الطائرة، 
خبرات  عبر  الرّب،  �شوَب  ويقوُدك  الكثيرَة  ال�شيطان  تجارَب  به  تّتقي  الذي 

القّدي�شين الغنّية بح�شور الروح القد�س في حياتهم وفي كتاباتهم.
اإّننا ن�شّجع، ل بل نحّث كّل موؤمٍن على ال�شلِة فيه حيَن يكوُن وحيًدا، ل 
يعرُف ماذا يختاُر في ظرٍف حرٍج، اأو ماذا يفعُل اأماَم �شعوبٍة معّينٍة. اأو ماذا 

يقوُل في مجمِع الحيارى اأو ال�شفهاء.
اأ�شعاَف  عليه  وعّو�َس  الكتاِب  هذا  اإعداِد  في  اأَ�شَهَم  َمْن  كلَّ  اهلُل  بارَك 

اأ�شعاف ما قّدمه.

تقدمة
�شيادة �لمطر�ن مارون �لعمار
النائب البطريركي العام عن منطقة الجبة

كتاب حين ت�ضّلي فيه ت�ضعر اأّنك في ح�ضرة اهلل. يحمل تاريخًا طوياًل من 
الذين  الحقيقيين  الم�ضّلين  ومن خبرة  الحّقة،  والم�ضيحية  الروحيّة  الحياة 

اأفنوا عمرهم يناجون اهلل ويت�ضّرعون اإليه وي�ضمعون اإلهاماته.
يمكنك اأيها الموؤمن اأن ت�ضّلي فيه واأنت في منزلك اأو في ال�ضيارة اأو في 
الملجاأ الأمين،  اأي مكان عام تنتظر فيه خدمة، فيكون لك  اأو في  الطائرة، 
خبرات  عبر  الرب  �ضوب  ويقودك  الكثيرة  ال�ضيطان  تجارب  به  تّتقي  الذي 

القدي�ضين الغنّية بح�ضور الروح القد�س في حياتهم وفي كتاباتهم.
ل  وحيدًا،  يكون  فيه حين  ال�ضالة  على  موؤمن  كل  نحّث  بل  ل  ن�ضّجع  اإّننا 
يعرف ماذا يختار في ظرف حرج اأو ماذا يفعل اأمام �ضعوبة معّينة. اأو ماذا 

يقول في مجمع الحيارى اأو ال�ضفهاء.
اأ�ضعاف  عليه  وعّو�س  الكتاب  هذا  اإعداد  في  �ضاهم  من  كّل  اهلل  بارك 

اأ�ضعاف ما قّدمه.



تقدمة
�شيادة �لمطر�ن مارون �لعمار
النائب البطريركي العام عن منطقة الجبة

كتاب حين ت�ضّلي فيه ت�ضعر اأّنك في ح�ضرة اهلل. يحمل تاريخًا طوياًل من 
الذين  الحقيقيين  الم�ضّلين  ومن خبرة  الحّقة،  والم�ضيحية  الروحيّة  الحياة 

اأفنوا عمرهم يناجون اهلل ويت�ضّرعون اإليه وي�ضمعون اإلهاماته.
يمكنك اأيها الموؤمن اأن ت�ضّلي فيه واأنت في منزلك اأو في ال�ضيارة اأو في 
الملجاأ الأمين،  اأي مكان عام تنتظر فيه خدمة، فيكون لك  اأو في  الطائرة، 
خبرات  عبر  الرب  �ضوب  ويقودك  الكثيرة  ال�ضيطان  تجارب  به  تّتقي  الذي 

القدي�ضين الغنّية بح�ضور الروح القد�س في حياتهم وفي كتاباتهم.
ل  وحيدًا،  يكون  فيه حين  ال�ضالة  على  موؤمن  كل  نحّث  بل  ل  ن�ضّجع  اإّننا 
يعرف ماذا يختار في ظرف حرج اأو ماذا يفعل اأمام �ضعوبة معّينة. اأو ماذا 

يقول في مجمع الحيارى اأو ال�ضفهاء.
اأ�ضعاف  عليه  وعّو�س  الكتاب  هذا  اإعداد  في  �ضاهم  من  كّل  اهلل  بارك 

اأ�ضعاف ما قّدمه.



مقدمة
القدي�س األفون�س ماري دو ليغوري
)saint alphonse Marie de liguori(
benoit XVi -بقلم البابا بندكــت�س ال�شاد�َس ع�شَر

اإخوتي واأخواتي الأحباء.
الف�شل  له  الكني�شة،  اأحبار  من  قّدي�س  وجه  اليوم  عليكم  اأعِر�س  اأن  اأَودُّ 
الكبير في م�شمار اللهوت الأدبّي، وهو ملفاٌن ومعّلٌم لنا جميًعا في الحياة 
الروحّية، والمنا�شر الأول للمهّم�شين وال�شعفاء. الكاتب والملّحن لإحدى اأكثر 
الترانيم الميلدّية �شهرًة في اإيطاليا: scendi della stelle Tu )اإنحدرِت 

دة رائعة.  من النجوم(، اإ�شافة اإلى ترانيم ُمتعدِّ
ولد األفون�س ماري دو ليغوري عام 1696 في مدينة نابولي من عائلة نبيلة 
القانون  "بروف�شور" في  �شهادة  نال  اإذ  دة،  ُمتعدِّ بمواهب  ينعم  وكان  وغنّية. 
اأ�شّد  من  كان  عمره.  من  ع�شرَة  ال�شاد�شَة  في  زال  ما  وهو  والكن�شّي  المدنّي 
جميع  في  �شنوات  ثماني  َطوال  باهًرا  نجاًحا  �شّجل  وقد  براعًة،  المحامين 
من  بنعمٍة  اأدرك  الكمال،  اإلى  وتوقه  اهلل  اإلى  عط�شه  بف�شل  لكّنه  مرافعاته. 
جُّ في قلبه ينطوي على ر�شالة هاّمة جًدا. وبالفعل،  الرّب، اأّن النداء الذي ي�شِ
الو�شط  كاهل  اأثقل  اللَذين  والف�شاد  للظلم  رف�شه  ومع   ،1723 العام  ففي 
الق�شائّي يومها، تخّلى عن مهنة المحاماة، وعن ثروة اأهله ونجاحِه الباهِر، 
غم من معار�شة اأبيه. فتتلمذ على  وقّرر اِلنخراط في �ِشلك الَكَهنوت على الَرّ
الكني�شة  وتاريِخ  المقّد�س  الكتاب  اأ�شوِل درا�شة  دّربوه على  معّلمين متمّيزين 
وِعلِم الحياة الروحّية. واكت�شب بذلك ثقافًة لهوتّية وا�شعة اأفادته في كتابِة 



13 مقــدمـة البابا بندكت�س ال�شاد�س ع�شر

ة موؤلَّفات.  عدَّ
الر�شولّي  للن�شاِط  الأبر�شّية  الجمعّية  اإلى  وان�شّم  �شنة 1726  كاهًنا  �شيم 

للقيام بخدمته الكَهنوتّية.
بين  ة  الم�شيحيَّ المبادئ  نا�شًرا  الإنجيل  ب�شارة  في  ر�شالته  األفون�س  بداأ 
الفقراء من اأبناء نابولي المهّم�شين، وكان يتوق لحمل الب�شارة اإليهم، فنا�شل 
كي يعّلمهم حقائق الإيمان الأ�شا�شّية، وكان من عادة معظهم اِل�شت�شلم اإلى 
تح�شين  على  وي�شّجعهم  ال�شلة،  يعّلمُهُم  فراَح  الجرام.  واأعمال  الرذائل 
َق نتائَج باهرة. وتكّثفت اِلجتماعات الم�شائّية، في الأحياء  طريقة العي�س، فحقَّ
م�شتعيًنا  اهلل،  كلمة  في  والتاأّمل  لل�شلة  والمتاجر،  المنازِل  وفي  الفقيرة، 
فراحوا  يده،  على  تدّربوا  الذين  الم�شيحّي  التعليم  واأ�شاتذة  الكهنة  ببع�س 
"كني�شَة الم�شاِء"  يزورون جماعات الموؤمنين بانتظام. ف�شّمى هذه المبادرة 
الجتماعّي،  والتهذيب  الأخلقّية  للتربية  ا  حقيقيًّ م�شدًرا  اأ�شبحت  التي 

رقات والُم�شاجرات والخطيئة. والتعاون بين الفقراء، وابتعَد النا�ُس عِن ال�شَّ
القّدي�س  لع�شر  والدينّية  الجتماعّية  الحياة  تلك  اأّن  من  غم  الرُّ على 
زالت  الم�شاء" ما  "كنائ�َس  فاإنَّ  ع�شرنا،  اأنماِط  عن  مختلفًة  كانت  األفون�س 
"اأَنجلة  اليوم بهدف  ا�شِتلهاُم مبادئِه  ُيمكننا  ال�شالَح لعمٍل ر�شوليٍّ  اُلنموَذَج 
�شين، وذلك من اأجل بناِء حياٍة ُم�شَتركة  ٍجديدٍة" وبخا�شٍة بين النا�ِس الُمهَمّ
اإلى الكهنة مهامُّ الخدمة الروحّية، في  اأُوكَل  ٍاأكثر عدالًة واأخّوًة ووحدة. لقد 
اإنجيلّية  باإر�شاد الم�شيحّيين، فكانوا خميرة  العلمانّيون  بون  حين اهتّم المدرَّ

حقيقّية داخل مجتمعهم.
الملحدين  لتب�شيِر  باِلنطلق  األفون�ُس  فّكَر  والثلثيَن  الخام�شِة  �شنِّ  في 
من النا�س، فاّت�شل بالمزارعين والرعاة في اأرياف نابولي. وفوجىء بجهلهم 
للق�شايا الدينّية، وحال التهمي�س التي ُيعانوَننها، فقّرَر ترَك المدينِة لَيخُدَم 
الأقد�س"،  الفادي  "رهبنة   1732 العام  في  اأ�ّش�س  ا.  وماديًّ روحيًّا  �شين  المهمَّ
على  بعد  فيما  خلفه  وقد  فالكويا،  توما�شو  الِمطران  رعايِة  اإلى  واأ�شندها 
متجّولين  مر�شلين  فكانوا  األفون�س  رافقهم  الذين  �شون  المكرَّ ا  اأمَّ رئا�شتها. 
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اإلى الهتداء  لر�شالتهم، داعين  البعيدة مركًزا  القرى  دون  و�شادقين، يق�شِ
بال�شلة والثبات في الحياة الم�شيحّية. وحّتى اأيامنا هذه فاإنَّ مر�شلي الفادي 
الأقد�س ينت�شرون في العديد من بلدان العالم، موا�شلين ب�شارة الإنجيل ب�شّتى 
يكونوا دوًما  اأْن  اإلى  اإيَّاهم  ا  امتناٍن، داعيًّ بكّل  ُر في هوؤلِء  اأفكِّ فاأنا  الو�شائل. 

اأمناَء لم�شيِر حياة الموؤ�ّش�ِس القّدي�س. 
دو غوتي" َقْدًرا  اأغاتا  "�شانت  اأ�شقًفا على  األفون�س  ُعـّين  العام 1762  في 
ه، اإثر مر�ٍس اأ�شابه، ا�شتقال، باإذن من البابا  تِه وِغيرتِه الراعوّية، لكنَّ لمحبَّ
بيو�س ال�شاد�س، من هذه الخدمة �شنة 1775. وتوفَي عام 1787 فما كان من 
فلقد  بذلك،  مخطًئا  البابا  يكن  لم  قّدي�ًشا"،  كان  "لقد  هتف:  اأن  اإّل  البابا 
َي معّلًما للكني�شة �شنة 1871.  اأعلنت الكني�شة قدا�شة األفون�س �شنة 1839، و�ُشمِّ
ِة اأ�شباب: اأوًل، لأّنه و�شع تعليًما مكّثًفا  وقد تطابق هذا اللقب مع �شخ�شه ِلِعدَّ
بيو�س  البابا  اأّن  لدرجة  الكاثوليكّية،  العقيدة  عن  فيه  ُيعّبر  الأدبّي،  هوت  للَّ
الثانَي ع�َشَر اأعلنه "�شفيع المعّرفين واللهوتّيين الأدبّيين". اإذ كان قد ُن�ِشر 
التعاليم الجن�شينّية  انت�شار  في ع�شره، تف�شيٌر �شارم للحياة الأخلقّية، مع 
)الُمتزّمتة( التي كانت تحثُّ على الخوف من اهلل، وتقّدم وجه اهلل على اأّنه 
َقَة والرجاَء في الرحمِة الإلهّية، على ما ك�شَفُه  �شارم وقا�ٍس، َبَدَل اأْن ُتعّزز الثِّ

لنا ي�شوع.
ففي موؤّلفه الرئي�س "اللهوت الأدبّي" ي�شّدد القّدي�س األفون�س على الأُلفِة 
قلوبنا،  في  المحفورة  اهلل،  �شرائع  متطّلبات   - بين  والمقِنعة  المتناغمة 
 - ر�شميًّا  الكني�شة  �شرحتها  التي  تلَك  الم�شيح،  ِقَبل  من  كاملًة  بها  والموحى 
والخيَر،  الحقَّ  التزامها  بفعل  التي  وحرّيته،  الإن�شان  �شمير  دينامّيات  وبين 

ُت�شاعُد على ن�شِج ال�شخ�سِ الب�شرّي واكتمالِه.
لقد ن�شَح األفون�س مر�شدي الحياة الروحّية وكهنة العتراف باأن يظّلوا اأمناء 
والت�شامِح  بالراأفِة  يتحَلوا  اأن  عينه،  الوقت  وفي  للكني�شة،  الأخلقّية  للعقيدة 
عون في طريق  واللُّطِف، كيما ي�شعُر التائبون باأّنهم مراَفقون ومدعّوون وم�شجَّ
اإيمانهم وحياتهم الم�شيحّية. وكان القّدي�س األفون�س ل ينفكُّ يرّدد باأّن الكهنة 



15 مقــدمـة البابا بندكت�س ال�شاد�س ع�شر

هم علمة مرئّية لرحمة اهللَّ اللمتناهّية، التيحِملُ  المغفرَة للخاطىء وُتنيُر 
راِت فقدان  ر حياَته. ففي ع�شِرنا، ومع ُموؤ�شِّ عقَلُه وقلَبُه، اإلى اأْن يهتدي وُيغيِّ
ال�شمير الأخلقّي، يجب اأن ُنقَرّ باأَنّ هنالك انتقا�ًشا من اأهمّية �شّر العتراف. 

لذا فاإنَّ تعليم القّدي�س األفون�س ل يزال مفيًدا حّتى ع�شرنا الحا�شر.
اإ�شافة اإلى هذه الموؤّلفات اللهوتّية، دّون القّدي�س األفون�س كتابات متنّوعة 
تّمت  وقد  لل�شعب.  �شافية  م�شيحّية  تن�شئة  �شبيل  في  وممتع،  ب�شيط  باأ�شلوٍب 
قراءتها وترجمتها اإلى العديد من لغات العالم، فاأ�شهمت في تعميم الروحانّية 
ال�شعبّية في القرنين الما�شَيين. ول بّد من قراءِة بع�س هذه الن�شو�س باهتمام 
كبير في ع�شرنا الحا�شر كمثل "الدينونة الأخيرة"، و"اأمجاد مريم" و"عي�س 
المحّبة تجاه ي�شوع الم�شيح"، وهذا الأخير هو من روائع كُتِبِه، اإذ ُي�شّكُل ُخل�شَة 
فكِرِه. ُي�شّدد القّدي�ُس على �شرورِة ال�شلة الّتي ُت�شِهُم في النفتاح على النعمِة 
الإلهّيِة، لإتمام م�شيئِة اهلل يوميًّا ومرافقِة قدا�شِة ال�شخ�سِ الب�شرّي. وقد قال 
نناُل  بها  نا  لأنَّ لأحٍد،  ال�شلِة  نعمَة  يرف�س  "اإّن اهلل ل  ال�شلة:  في مو�شوع 
ما  دوًما،  اأرّدُد  و�شوف  واأجيُب  اأقول،  واإّني  والتجارب.  ال�شهواِت  على  التغّلَب 
ال�شهير:  انبثق مبدوؤه  ال�شلة". من هنا  َيْكمُن في  نا  باأنَّ خل�شَ دمت حيًّا، 
لِّ يخّل�ْس نف�َشه" )الأ�شلوب العالي لل�شلة، اأعمال تق�شفّية II، روما  "َمن ُي�شَ
1962، �س 171(. في هذا ال�شدد يتباَدر اإلى ذهني اإر�شاد من �شبقني، خادم 
اهلل الموّقر )القدي�س( يوحنا بول�س الثاني، وفيه: "يجُب اأْن ُت�شبح جماعاُتنا 
اأن ت�شبح التربية على  "مدار�َس" �شلة حقيقّية، وبالتالي ينبغي  الم�شيحّيُة 
مطلع  في  ر�شولي،  )اإر�شاد  رعوّي"  برنامج  كّل  في  اأ�شا�شّية  نقطة  ال�شلة 

الألفّية الجديدة، 33، 34(.
ومن بين اأَ�شكاِل ال�شلِة الحاّرِة الّتي يوحي بها القّدي�س األفون�س، تبرز زيارة 
القربان المقّد�س، اأو كما نقول اليوم ال�شجود، الوجيز اأو المطّول، الفردّي اأو 
الجماعّي، اأمام �شّر القرباِن. كتَب األفون�س: "بكلِّ تاأكيٍد، من بين كلِّ اأ�شكاِل 
العبادِة، فاإنَّ ال�شجوَد لي�شوَع في �شّر القرباِن العزيز عليه، ُيعتبر الأكثَر اإفادًة 
لنا بعد باقي الأ�شراِر، يا له من فرٍح اأْن نقَف اأمام مذبٍح زاخٍر بالإيماِن ونرفَع 
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مة زيارات ل�شرِّ  له احتياجاتنا، كما من �شديٍق اإلى �شديٍق قريب" )من مقدِّ
القربان والعذراء القّدي�شة لكّل يوٍم من ال�شهر(. اإّن الروحانّية الألفون�شّية هي 
�شّر  في  والتاأّمُل  واإنجيِله.  الم�شيح  حول  تدور  بامتياز،  م�شيحانّية  الواقع  في 
ِد الرِبّ واآلِمِه هو مو�شوُع تب�شيِرِه، اإذ فيهما َيفي�ُس الفداُء "بوفرٍة" على  تج�شُّ
ا مريمّيٌة بامتياٍز. ونظًرا  اأي�شً كِلّ الب�شِر. فروحانّيُتُه، بكوِنها م�شيحانّيًة، هي 
ح دوَرها في تاريخ الخل�ِس: اإّنها ال�شريكُة في  لإكرامِه الكامِل لمريَم، فهو يو�شِ
الفداِء والو�شيطُة للنعمِة، هي الأمُّ والمحاميُة والملكُة. ويوؤّكُد األفون�س، اإ�شافًة 
ُم لنا تعزيًة كبرى في �شاعة مماِتنا. لقد كان  اإلى ذلك، اأنَّ اإكراَم مريَم �شيقِدّ
، في دعوِتنا اإلى الُم�شاركِة في التَّعليم  َل في م�شيِرنا الأبدِيّ مقتنًعا باأنَّ التاأمُّ
ُي�شِهُم في العي�ِس بهدوٍء  َة هلِكنا الماأ�شاوّي،  اإمكانيَّ اأو في  اإلى الأبد،  الإلهيِّ 
قِة الدائمِة ب�شلِح اهلِل. والتزاٍم، في مواجهِة واقِع الموِت، مَع الحفاِظ على الثِّ

النفو�َس  اجتاَح  ٌع،  وم�شجِّ رائٌع  نموذٌج  هو  ليغوري  دو  األفون�س  القّدي�َس  اإّن 
مب�ّشًرا بالإنجيِل، مانًحا الأ�شراَر، ُمعتمًدا بذلك طريقًة ممّيزًة ملوؤها الطيبُة 
ال�شلِح.  اللمتناهي  باهلِل  النابعِة من علقٍة حميمٍة  الأناِة  والوداعُة وطوُل 
لقد كانت لديه روؤيٌة واقعّيٌة ومتفائلٌة لم�شادِر الخيِر الّتي يمنُحها الربُّ لكلِّ 
ًة باأمياِل القلِب وم�شاعِرِه، كما بالعقِل، وذلك  اإن�شاٍن. وقد َابدى اأهمّيًة خا�شّ

ِة القريب. ِة اهلِل ومحبَّ للتوفيِق بيَن محبَّ
وفي الختاِم، اأودُّ التذكيَر باأنَّ قّدي�َشنا، وبطريقٍة �شبيهٍة بالقّدي�ِس فرن�شوا 
الديِن  "رجُل   : م�شيحيٍّ لكلِّ  المناِل  �شهلُة  القدا�شَة  اأَنّ  على  ُد  ي�شِدّ �شال،  دو 
والتاجُر  كزوٍج،  والزوُج  ككاهٍن،  والكاهُن   ، كِعلمانيٍّ والِعلمانيُّ  ديٍن،  كرجِل 
... وهكذا لكلِّ فئٍة بدوِرها" )"عي�ُس المحّبِة ِتجاَه  كتاجٍر، والجنديُّ كجنديٍّ

ي�شوَع الم�شيِح". اأعماٌل تق�شفّية I، روما 1933، �س 79(.
واأزمنٍة  اأماكَن  في  وملفنًة  ي�شيَن  قدِّ ُيعطينا  بعنايِتِه  الذي  الربَّ  فلن�شكِر 
حياِتنا  وعي�ِس  الإيماِن  في  النمّو  اإلى  لدعوِتنا  عينها  اللغَة  يتكّلموَن  متفاوتٍة، 
ِم على درِب  ِة، بمحّبٍة وفرٍح، في �شبيِل التقدُّ الم�شيحّيِة في اأب�شِط الأموِر اليوميَّ
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. و�شكًرا. ُل اإلى اهلِل، فرِحنا الحقيقيِّ القدا�شِة، تلك الدرِب الّتي ُتو�شِ

الب�ب� بندكت�س ال�ص�د�س ع�صر
روم� الخمي�س 30 اآذار 2011



الأّباتي اليا�س �سادر
رئي�س رهبنة الفادي الأقد�س في لبنان

بال�شمِت وال�شلِم وال�شفاِء، ُخْذ هذا الكتاب وارتفْع بقلبك نحو اهلل. 
ِل في �شرِّ اآلِم الم�شيِح.  ، واْغَرْق في التاأُمّ �شلِّ

اإقراأ... فاهلُل هنا، يملأُ الوجوَد. وادخـُْل في ُعمِق اأعماِق ما تقراأ.
فبالتاأّمل ينفتُح قلُبَك للم�شيِح، َكلـِّْمُه وجًها لوجٍه.

اإّتحْد بالثالوِث المعبوِد و�َشِبّح مهّلًل: قدي�س قدي�س قدي�س اآت األوهو. 
المحّبِة  نعمِة  مْن  ا  في�شً ومحّبُتُهْم،  والأنبياِء  القّدي�شيَن  اإيماُن  ولي�شكْنك 

والتمجيِد هلِل مدى الدهور.
ْم اإرادَة اهلِل... وحيثما كنَت... انطلْق م�شروًرا، وَتمِّ

ِتها.  اأْوِكل ذاَتَك اإلى راأفِة البتوِل مريَم اأمِّ  الحناِن، ومحَبّ
غي اإلى �شوِت ت�شرعاِتَك، فالتجىْء اإلى حمايِتها. والعذراُء القّدي�شُة ُت�شْ

اطلْب معونَة ملِكك الحار�ِس، وقد اأوَكلْت عنايُة اهلل حياَتك اإليه، فهو يقوُد 
ُخطاك. 

ْد مَع �شاحِب الأنا�شيِد: "لقْد وجدُت َمن يحبُُّه  �ِشْر بالرجاِء والمحّبِة، وردِّ
قلبي، فاأم�شكُتُه ولْن ُافلَتُه")ن�س 3/ 4(

القّدي�ُس  �شّلها  تاأملٍت،  لمجموعِة  دٌة  متجدِّ ترجمٌة   ... الكتاُب  هذا 
األفون�س ماري دو ليغوري وكَتَبها. عا�َشها القّدي�ُس نعمة اهلل الَحردينّي، معلًِّما 
هوِت، وقد َتّوَجْت روحانّيُتها حياَة قّدي�ِشنا الكبيِر �شربل  مبادَئها في معاهِد اللِّ
مخلوف واآباِء كني�شِتنا. فلتتماَه حياُتَك بحياِة مريَم الّتي، في ُهنيهِة الب�شارِة، 

توطئة
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ُل وُت�شّلي. لقد َوِثقْت ُمطيعًة لإرادِة اهلِل. راحْت ت�شاأُل وتتاأمَّ
ٍل يوًما بعد يوم... اقراأه في جوٍّ مَن ال�شلِة على  هذا الكتاُب ... اقراأه بتمهُّ
فوِف،  امتداِد ال�شنِة. ُخْذ وقتَك الكافي لَتغو�َس في �شرِّ الفداِء. �شلِّ بالثقِة وال�شُّ
وَيعرُفَك،  َتعرُفُه  الربِّ كما مع �شخ�سٍ  الم�شيِح  َتكلَّْم مَع  في الحواِر مَع اهلِل. 

لأنََّك محبوٌب منُه �شخ�شيًّا.
جديدٍة،  َانجلٍة  لعي�س  حولك،  وَمْن  يناديَك  نبوّي،  �شوٌت   ... الكتاُب  هذا 

واكت�شاٍف م�شتداٍم ل�شرِّ الفداِء ...
َر الآَن: َمْن هو ال�شخ�ُس  العالُم جائٌع، ظماآُن اإلى َينبوِع الحياِة. فعليَك اأن ُتقِرّ

الذي ِمن اأجِلِه ُدعيَت؟ وما هو م�شيُر حياِتك؟

ِتِه. تبارَك اهلُل الآُب على محَبّ
تبارَك الربُّ ي�شوُع الم�شيُح على افتدائِه لنا.

ِة. ي على مواهِبِه الفّيا�شَ تبارَك الروُح الحيُّ القّدو�ُس الُمعزِّ
للثالوِث الإلِه الواحِد المجُد اإلى الأبد. اآمين

االأب الي��س يو�صف �ص�در
رئي�ُس رهبنِة الفادي الأقد�ِس في لبنان

ميلُد الربِّ ي�شوَع الم�شيِح 2012
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inTroducTion

Dans le silence, la paix et la sérénité, prends ce livre. 

Élève ton cœur vers ton Dieu.

Prie, médite sur la passion du Christ.

Lis en la présence de Dieu, Il remplit l’univers.

Pénètre-toi de ce que tu lis.

Par la méditation s’ouvre ton cœur au Christ.

Parle-lui d’une vive voix. 

Unis-toi à l’adorable Trinité et chante: Saint, Saint, Saint est le 
Seigneur. 

     Que n’as-tu la foi et l’amour des saints et des prophètes, la 
grâce d’aimer et de glorifier éternellement Dieu. Pars heureux, où 
que tu sois, d’avoir accompli la volonté de Dieu. Confie-toi à la 
clémente, à la charitable, à la douce Vierge Marie. 

La Sainte Vierge t’écoute, mets-toi sous sa protection.

Invoque ton Ange gardien, à qui tu es confié par la bonté de Dieu, 
qui te guide et qui t’éclaire. De toute l’ardeur de ton âme porte-toi à 
l’espérance et à la charité.

Répète du fond de toi-même avec les cantiques « j’ai trouvé celui 
que mon cœur aime. Je l’ai saisi et ne le lâcherai point.» (Ct 3 : 4)

 Ce livre est une nouvelle traduction de l’ensemble des Méditations 
de Saint Alphonse de Liguori que saint Nimatullah Hardini, lui-
même, a vécues et enseignées dans les facultés de théologie. Ainsi 
que l’esprit de ces Méditations a habité la vie de Saint Charbel et 
celles des Pères de notre Église. Que ta vie ressemble à celle de 
la Sainte Vierge Marie qui, à l’instant de l’annonciation méditait et 
priait. Elle était confiante sans réserve pour se livrer obéissante à la 
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volonté de Dieu.

Ce livre … Lis-le jour après jour. Lis-le en priant tout le long de 
l’année; prends le temps qu’il faut pour atteindre progressivement le 
mystère de la Rédemption. Prie avec confiance et transparence dans 
un dialogue avec Dieu. Tu parles avec le Christ Jésus comme avec 
une personne que tu connais et qui te connaît parce qu’elle t’aime 
personnellement.

Ce livre prophétique t’appelle, ainsi que ton entourage, revivre 
les Évangiles et le sens perpétuel de la Rédemption. Le monde a 
faim et soif de La Source de Vie.

 A toi maintenant de décider qui est la personne qui t’appelle? 
Quelle conduite as-tu à prendre dans la vie?

Béni-soit Dieu le Père pour son Amour, 

Béni-soit son Esprit Saint, Consolateur, pour ses dons.

Béni-soit le Seigneur Jésus Christ Rédempteur 

A lui soit la gloire pour l’éternité. Amen.

               père elias-Joseph sader cssr
Supérieur pour le Liban

Noël 2012
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الكتاب الأول

وِح القد�ِس ُت�ص�عيَّة الرُّ

النواياتاريخ بدء الُت�شاعية





الكتاب الأول24

مـــة ُمقدِّ
لواِت  ال�شَّ ُت�شاعّياِت  بيَن  مو�شوٍف  بتماُيٍز  القد�ِس  الّروِح  ُة  ُت�شاعيَّ تتفّرد 
�شِل القّدي�شيَن  ْت اأوًل في ِعلَّيِة �شهيون على الرُّ جميًعا، ذلك لأّن ِنَعَمَها فا�شَ
الِنَعِم  بفي�ِس  ِغناها  َترافَق  وقد  القدا�َشِة.  الفائقِة  مريَم  والعذراِء 
ي�شوُع  الربُّ  ها  اأفا�شَ القد�ِس،  الّروِح  موهبُة  ها  اأهمُّ الِنَعم  ومن  والُمعِجزاِت. 
الم�شيُح نف�ُشُه ب�شرِّ اآلمِه. فقد �شبق واأخَبَرنا بذلك حيَن قال لر�ُشِلِه: "خيٌر 

لكم اأن اأذهب، فاإْن لْم اأذهْب ل ياأِتُكْم الُمعّزي" )يو 16/ 7(. 
الحبُّ  القد�س هو  الروح  اأنَّ  َنعَلُم  يقيننا  العميق وخال�س  باإيماننا  فنحن 
ثمرُة  التي هي  ِة،  المحَبّ موِهَبَة  اأنَّ  �شكَّ في  والبن. فل  الآب  بين  المتباَدل 
ر عن ذلك  الّروح القد�س، ت�شمو فوق مواهِب اهلل التي اأعطانا اإيَّاها، وقد عبَّ
تـَُه في  القّدي�س بول�س في ر�شالته اإلى اأهل روما اإذ قال: "اإّن اهلل �َشَكَب محـبَّ

قلوِبنا بالّروِح الُقُد�ِس الذي وَهَبُه لنا." )روم 5/5(. 
وهبنا  التي  اهلِل  ندرَك عظَمَة محّبِة  اأن  علينا  الت�شاعيَّة  فمن ِخلل هذه 
اأعمال  في  النف�َس  ُمْجهديَن  لمتلِكها،  فْلَن�ْشَع  للغاية.  ثمينًة  عطّيًة  اإياها 
لِة، لأّن الربَّ وَعَد مْنَحها للذين يطلبوَنها باإيماٍن: "فما اأولى  ِالتقوى وال�شّ

اأباُكُم ال�شماوَيّ باأْن َيَهَب الروَح القد�َس للذيَن ي�شاألوَنه؟" )لو 11/ 13(.
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األتاأّمُل  الأوُل: األُحبُّ ناٌر ُتلِهب
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *

ُمّتـِقدًة  الناُر  "تبقى  قاَل:  حيَن  القديمِة  ال�ّشريعِة  في  َتظَهُر  اهلِل  ِارادَة  اإَنّ 
با�شتمراٍر على الَمذَبِح ل ُتطفاأ" )لويين 6/6(. وقد اعتبَر القّدي�ُس غريغوريو�س 

ِه فيها بل انقطاٍع.  اأنَّ قلوَبنا هي تلك الهياكُل، واأنَّ اهلَل ُيريُد اأن ت�شتعَل ناُر ُحـبِّ

َم ابَنُه الوحيَد للموِت ليفتَح لنا باَب ال�ّشعادِة  لم َيكتِف الآُب الأزلُيّ باأْن قدَّ
ِه الخالِد  ا الّروَح القد�َس لَي�شُكَن في نفو�ِشنا وُي�شعَلها بحبِّ ِة، بْل اأعطانا اأي�شً الأبدَيّ
ِة. وقْد ك�شَف لنا ي�شوُع ذلك فقاَل: "جئُت لأُلِقَي على الأر�ِس ناًرا، وما  مدى الأبديَّ
اأ�شدَّ رغبتي في اأن تكون قد اّتقدْت!" )لو 12/ 49(. لقْد َدَفعُه ُحبُُّه للب�شِر اإلى 
تنا�شي الّنكراِن والإهاناِت التي اأذاقوُه اإيَّاها خلَل حياِتِه على الأر�ِس، وقد اأر�شَل 

لنا روَحُه القّدو�َس بعد �شعوِدِه اإلى ال�شماِء.

ِعدَت اإلى ال�ّشماِء  فيا اأيُّها الفادي، يا كماَل المحّبِة اللمتناهيِة، اإنََّك، وُمْذ �شَ
َك علينا كما اأحببتـَنا على الأر�ِس حيَن اأَ�شقيناَك  ِة المجِد، ما ِزلَت ُتفي�ُس ُحبَّ باأَ�ِشَعّ

ـًة وَمـرارًة. َمَذلَّ

لقد �شاَء الّروُح القد�ُس اأن َيحلَّ في الِعّلية على التلميِذ: "فظهرْت لهم األ�شنٌة 
َعِت الكني�شُة المقّد�شُة على اأفواه  كاأنَّها من ناٍر" )اأع 2/ 3(. وعربوًنا لذلك و�شَ
نا اأن ُي�شِعَل الّروُح القد�ُس ناَرُه فينا،  ُل اإليَك يا ربَّ اأبنائها هذه ال�شلة: "نتو�شَّ
نا ي�شوُع الم�شيُح على الأر�س وتاَق لو ت�شطرم". تلك  تلَك الناَر التي اأ�شَرَمها رُبّ
نع الُمعجزاِت  هي الّناُر الإلهّية التي اأ�ْشَعلْت قلوَب القّدي�شين، ومنحتهم قّوة �شُ
ا باهلِل. وقد ذهبوا اإلى درجِة حبِّ الأعداء، ُمحتمليَن الإهاناِت، متخّليَن عن  ُحبًّ
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يوًما  كان  ما  فالحبُّ  وتهليل.  بفرٍح  والموَت  الأعِذَبَة  ُمعانقيَن  الأر�ِس،  خيراِت 
ُة هلل  ًة اأن يقول كفى، لأّنه على قدر ما تتفانى الّنف�ُس الُمِحبَّ بّطاًل، ول ُيمِكُنُه مرَّ
غبُة في اإر�شاِئِه، فت�شتحّق محّبـَتُه.  في �شبيل حبيبها، على َقْدِر ما َت�شتِعـُل الرَّ
ـُل فاأ�شتعُل ناًرا" )مزمور  هذه الّناُر الإلهّية تّتِقد في اآونِة ال�شلِة العقلّيِة "اأتاأمَّ
ُّوُن الطوباويُّ  ا باهلل، فلنرغْب في األتاأّمِل لأّنه الأتـ 3/39(. فاإن رغبنا ال�شتعاَل حبًّ

الذي ت�شطرُم فِيِه ناُر المحّبِة الإلهّية.

†  تاأّمالٌت و�سلواٌت
نعَت  يا اإلهي، اإّني، واإلى يومَي هذا، لْم اأ�شنْع �شيًئا من اأجِلَك اأنَت، يا مْن �شَ
العظاِئَم مْن اأجلي. فيا َلـتعا�شتي! لقد ا�شتحققُت اأن تطُرَدني بعيًدا عنَك لكثرِة 

ُفتوري.
قيعَي الُمدِقِع هذا،  ـني من �شَ يا اأيُّها الّروُح القد�ُس، اأ�شِرْم ما كاَن بارًدا، نجِّ
ي اأتخّلى الآَن عْن كلِّ ما  واأ�شِرْم في قلبَي الرغبَة العارمَة في اأْن ُار�شَيك. اإنِّ

ُير�شيني واأقَبُل اأْن اأموَت قبَل اأن اأعمَل ما ل ُير�شيَك. 
لَك  �ُس  ُاكرِّ َانا  فها  ناٍر،  من  َال�شنٍة  ِب�شبِه  للّنا�ِس  ذاَتَك  اأظهْرَت  لقْد  رّبي، 
َم بت�شبيِحَك، واأنا  اُه لأتَرنَّ ل�شاني كْي ل ُي�شحَي �شبًبا للخطيئِة. اأنَت وهبَتني اإيَّ
ُع األًما في  ياِنَك. اإّني اأتوَجّ جعلُت منُه اأداًة لإهانِتَك، ُم�شّجًعا الآخريَن على ِع�شْ
ِدِه على  َتج�شُّ َطواَل  بل�شاِنِه  اأكرَمَك  الذي  الم�شيِح  ي�شوَع  ِة  َمحبَّ فِبَحقِّ  داخلي. 
ِم ِبمديِحَك والّلجوِء اإلى َمعونِتَك  ُف عْن اإكراِمَك والَترُنّ الأر�ِس، اْجعلني ل اأتوقَّ
اإّني  َيليُق بَك.  والَتكلُِّم الدائـِم عن �شلِحَك واإظهاِر الُحبِّ الّلمتناهي الذي 

ُاِحُبّك يا خيرَي الأ�شمى، اأُحبُّـك يا اإلَه المحّبِة.
ِنعمَة  لَي  ا�شتمّدي  للغاَيِة،  المحبوَبِة  القد�ِس  الروِح  عرو�َس  يا  مريُم،  يا 

ا�شتعالي بمحّبِتِه الإلهّيِة...
  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *
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األتاأّمُل الثاني: األحبُّ نوٌر �ساطٌع
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
َلْتنا اإليِه خطيئُة اآدَم اإنَّما هو ظلُم ُعقوِلنا، مْن جّراِء  اإنَّ اأتَع�َس ما اأْو�شَ
غيمٌة  هوُة  فال�شَّ َلـبوؤ�ِشنا.  فيا  زالْت،  وما  اأرواَحنا  اأهلَكْت  التي  �شهواِتنا 
وحجاٌب منيٌع َيمنعنا من روؤية الحقيقة. فكيف نبتعُد عن ال�شّر اإْن نحُن لْم 
داخِلنا. في  الظلُم  ادلهمَّ  الخطيئُة  َاثقَلْتـنا  فكّلما  خطورِتِه؟  مدى  ُندرك 

يغمُر   ،" الطوباويَّ "النوَر  ا  اأي�شً ُن�شّميِه  الذي  القد�َس،  الروَح  لكّن 
ُبطـلَن  لنا  ويك�شف  نفو�شنا،  ويبّدُد ظلَمات  المحّبِة،  وي�شاعُدنا على  قلوَبنا 
الخل�ِس  اأهّمّيَة  ُفنا  ُيعرِّ الخالدة.  ال�شماء  خيراِت  و�شموَّ  الأر�س  خيراِت 
التاّمَة  َتُه  وَمحبَّ نحَوُه،  الواجِب  الُحبِّ  وكماَل  اهلِل  و�شلَح  النعمِة،  وعظمَة 
لنا. "لكّن الإن�شاَن الب�شريَّ ل يقبُل ما هو ِمْن روِح اهلِل" )1 كور 2/ 14(.

معرفُة  ُتمكُنُه  ل  الأر�شّيِة،  الملـّذاِت  اأوحاِل  في  الغائ�َس  الإن�شاَن  اإنَّ 
ُه، وَيبغ�ُس  هذه الحقائِق. فالّتاع�ُس مْن بيِن بني الب�شِر ُيحبُّ ما َيِجُب ُبغ�شُ
الُحبُّ  ُيّها  اأ "يا  قائلًة:  بازي  دو  مادلين  ماري  وقد هتفت  محّبُتُه.  َيِجُب  ما 

الُحُبّ الذي ما كاَن َمحبوًبا!" اأيُّها  يا  َمْعروًفا،  الذي ما كاَن 
اهلَل  "اإنَّ  ُترّدُد:  )الأفيلّية(  تريزيا  القّدي�شة  كانت  ال�ّشياق  هذا  في 
ينفّكون  ل  ي�شين  القدِّ نرى  لذلك  َمعروًفا".  َيكْن  لْم  ُه  لأنَّ َمحبوًبا  َيُكْن  لْم 
يلتم�شون نور اهلِل: "اأر�ِشْل نوَرك وحَقك َفُهما َيْهدياني" )مزمور 43/ 1(، 
َاِنْر ُظُلماتي" )مزمور 18/ 29(، "يا رّب  "لأّنَك اأنَت ُتوقُد �ِشراجي، اإلهي 
ه  فاإنَّ وهكذا   .)18  /119 �شريعِتَك" )مزمور  َعجاِئَب  َر  فاأُب�شِ َعينيَّ  افتْح 
ُر وَن�شُقُط في المهاوي، وبالّتالي ل يمكُننا اأْن َنجَد اهلَل. ِمن دون النوِر نتعثَّ

و�سلوات † تاأّمالت 
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الآِب  مَع  واحٌد  اإلٌه  واأّنَك  اهلُل،  اأّنَك  حًقا  اأوؤمُن  اأنا  الإلهيُّ  الّروُح  اأّيها  يا 
والبِن. اإّني اأعبُدك واأُِقـرُّ باأّنَك باعُث الأنواِر التي �شاعدتني على ك�شِف ُخبِث 
اأ�شكُرَك  ِتَك.  بمحبَّ ُملزٌم  اأّنني  َفـْتني  عرَّ كما  بِه،  واأهنُتَك  اقترفُتُه  الذي  ال�شرِّ 
اأّنك  اأرى  ولكّني  الّظلماِت،  في  تتركني  اأن  م�شتِحٌق  اأنا  اإهانتَك.  على  نادًما 
اأتلّم�ُس  ، واجعْلني  اأُيّها الّروُح الأزلُيّ ا�شتمرَّ بفي�س نوِرك عليَّ لم تتخلَّ عّني. 
ني كي اأحبَّك من كلِّ قلبي. هْبني الّنعمة لتجعَل مّني  �شلحك الّلمتناهي. قوِّ

قّوًة مقّد�شًة وديعًة، فل اأحبُّ اأحًدا اأكثَر منَك.
الأ�شمى،  خيرَي  يا  اأحبَُّك  اإّني  الم�شيِح.  ي�شوَع  با�شتحقاقاِت  ذلَك  اأطُلُب 
َة ذاتي لَك ول  اأكوَن لَك بكلِّّيتي، فاقبْل عطيَّ اأْن  اأكثَر من ذاتي. واأريُد  اأحبَُّك 

ت�شمْح باأن اأبتعَد عنَك اأبًدا.
�شة...  ِة �شفاعِتِك المقـدَّ يا اأّمي مريم �شاعديني بقوَّ

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األتاأّمُل الثالُث: األُحبُّ مياٌه ُتـروي الِعطا�س

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
ا، ناًرا وِهياًما وَينبوَع حياة. وُيدعى الُحبُّ اأي�شً

فلْن  اأنا  ُاعطيِه  الذي  الماِء  َي�شرْب من  "من  ِة:  لل�ّشامريَّ فادينا  الرُبّ  قال 
َيعط�َس اأبًدا" )يو4/ 13(. فالُحبُّ ِمياٌه ُمروَيٌة، وَمْن اأحبَّ اهلل من اأعماِق قلبِه 
ل يطلُب �شواه ول يريد بديًل عنه، لأّنه �شيجُد فيه كلَّ الخيرات. وفي ا�شتقراره 
باهلل �شيلقى الفَرح متهّلًل: "يا اإلَه نف�شي اأنَت خيرَي الأكمل، يا اإلهي ويا ُكلِّي". 
من اأجِل كّل ذلك ي�شتكي اهلُل من نفو�ٍس تلهُج وراء ملّذاِت الب�شِر الخ�شي�شِة 
لِح اللمتناهي، نبِع الأفراِح الفّيا�ِس: "تركوني اأنا  العابرِة، ُمبتعدًة عن ال�شّ
الماء"  ُتم�ِشُك  ل  ُم�شّققة  اآباًرا  اآباًرا،  لأنف�شهم  واحتفروا  الحّي  المياه  َينبوع 
)اإرميا 2/ 13(. وعلى الُرغم من ذلك، فاإّن اهلل الذي يحّبنا يريد ملقاتنا 
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 " بالفرح، وهو ل ينفّك يدعو جميَع النا�س قائًل: "اإْن عط�َس اأحٌد فلُيقِبْل اإليَّ
القد�ِس،  الّروِح  ِة  بقوَّ لأمنَحُه،  اإليَّ  فلياأِت  ال�ّشعادَة  اأراَد  ومْن   .)37 )يو7/ 
ُبغَيَة قلِبِه في الحياِة والآخرة. وَمْن يوؤمْن بي فلي�شرْب، كما جاء في الكتاب: 

.)38 الحّي" )يو7/  الماِء  ِمَن  اأنهاٌر  جوِفِه  ِمْن  "ف�شتجري 
َعِم من قلبِه. وهو  فَمْن يوؤمُن بي�شوَع الم�شيح وُيحبُّه �شوف ُيغنيه بفْي�ِس النِّ
ُر  �شُيغدُقها عليه غزيرًة، من عمِق اإرادِتِه، بينابيَع مَن الف�شائِل المقّد�شِة، تتفجَّ

وافرًة لَتحفَظ لُه الحياَة، وي�شارُكُه فيها اآخرون.
بالواقع، اإّن هذه المياَه لي�شت اإّل الروَح القد�َس بالذات، اأ�شا�َس محّبِة الآِب، 
عوِدِه: "لأََنّ  وقد َوَعَد الربُّ ي�شوُع الم�شيُح باأن ير�ِشَلُه اإلينا من ال�ّشماِء بعَد �شُ
َد َبْعُد" )يو 7/  وَح اْلُقُد�َس َلْم َيُكْن َقْد اأُْعِطَي َبْعُد، لأََنّ َي�ُشوَع َلْم َيُكْن َقْد ُمِجّ الُرّ

.)39
اأطياَف  َتمنُحنا  لُة  المقّد�شُة. فال�شّ لُة  ال�شّ اإلَّ  المياِه  َينابيِع  ِمفتاُح  وما 

الخيراِت كلِّها بنعمِة الوعِد الُمعطى لنا: "اأطلبوا َتجدوا" )مت 7/ 7(. 
والقّوَة.  والغنى  الّنوَر  ُتعطينا  لَة  ال�شّ لكَنّ  فقراُء، �شعفاُء،  نحُن عمياٌن، 
لِّ  لَة وحَدها َت�شتطيُع كلَّ �شىء". وَمن ُي�شَ فلن�شمْع تودريتو�س يقوُل: "اإَنّ ال�شّ
اأوًل  نطلب  اأن  يريد  لكّنه  الوافرة،  ِنعَمُه  منحنا  يريد  واهلِل  ي�شاألها.  ِنَعًما  ينْل 

ذلك منه.
و�سلواٌت † تاأّمالٌت 

)15 الماء" )يو4/  هذا  من  رّب  يا  "اأعطني 
َك  حِبّ مياِه  اأعطني من  ُة:  ال�ّشامريَّ فعَلِت  كما  اإليَك  اأتو�ّشُل  اأنا  ي�شوعي،  يا 
اللمتناهي  الُحبُّ  اأيُّها  يا  بَك.  اإّل  ُي�شغلني  ول  نيوّيات،  الدُّ ُين�شيني  الذي 
"ا�شِق ما كان ياب�ًشا". نف�شي قاحلٌة ل ُتنبُت اإّل براعَم واأ�شواًكا من الخطيئٍة، 
ْبها مْن ِنعِمَك فُتـثمَر ثماًرا تليُق بمجِدَك، قبَل اأْن  فاأَخ�شْبها. نعم يا رّب! اأخ�شِ

َيف�شَلها الموُت عن ج�شدي.
يا َينبوَع الماِء الحّي! اأيُّها الخيُر الأ�شَمى! كْم ِمْن مّرٍة تخّلْيُت عنَك لأرتمَي 
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�َس. لماذا لم اأُمْت األَف مّرٍة  في اأوحاِل هذا العالم الذي حرمني حبَّك المقدَّ
اأغثني،  بعُد،  فيما  �شواك  اأحٍد  عن  اأفت�َس  لن  رّب  يا  لكّنَي  اأُهيَنك!  اأْن  قبَل 

واجعْلني اأميًنا لمقا�شدي...
يا مريُم، يا رجائي، احفظيني دائًما تحَت ِظِلّ جناحْيِك...

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *

ُب األتاأّمُل الرابُع: األحبُّ نًدى ُيخ�سِ
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
الروح  "اإّن  اأولدها:  ل�شاِن  على  ال�شلة  هذه  �شة  المقدَّ الكني�َشـُة  ُمنا  ُتـَعلـِـّ
اِت  يَّ النِّ ُب  ُيخ�شِ فالحّب  ِنعمِتِه".  بندى  عميًقا  وُينع�ُشها  قلوَبنا  ُر  ُيطهِّ القد�س 
بفعل  تـَـنبت  الثمار  النف�ِس. هذه  ال�شادرِة عن  �شِة  المقدَّ والأعماِل  ال�شالحِة 
لهيَب  ُه ُيطفيء  لأَنَّ ا ندًى  اأي�شً الحّب  وُيدعى  القد�س في نفو�شنا.  الروح  نعمة 
ُيلطـُِّف لظى  ُمنع�ًشا وهو  ا  اأي�شً القد�ُس  الروُح  وُي�شّمى  ال�شهواِت وناَر الأهواء. 

  " ُه المنع�ُس العذُب... اللـَّهيب: "اإّنه في الحرِّ اعتداٌل... اإنَّ
هذا الندى الإلهيُّ يتغلغُل في قلوِبنا وقَت ال�شلِة. لذا فاإنَّ ُربَع �شاعٍة من 
التاأّمل كاٍف لُيخِمَد ميوَل الحقِد وال�شهواِت مهما كانْت ُمّتقدًة: "اأَْدَخَلِني َبْيَت 

ٌة" )ن�س 2/ 4(. اْلَخْمِر، َوالّراَيُة َفْوِقي َمَحَبّ
نتعّلُم  ومنُه   ، الُحُبّ �ُس  يتكدَّ حيُث  الأهراء  مخزُن  هو  �َس  المقدِّ التاأّمَل  اإنَّ 
َة القريِب كنفو�ِشنا، وَنْفَقُه اأَنّ ُحبَّ اهلِل فوَق الأموِر كلِّها. والذي ُيحُبّ اهلَل  محبَّ
�ُس بالتاأّمِل اأْن ُي�شيطَر على �شهواِتِه...  ُيحُبّ ال�شلَة، وم�شتحيٌل على َمْن ل يتمرَّ

و�سلواٌت † تاأّمالٌت 
، اأنا ل ُاريُد اأن اأحيا لذاتي، لكّنني اأرغُب في  يا اأيُّها الروُح القد�ُس الإلهيُّ
اأْن  اإليك  اأبتهُل  لذلك  حياٌة.  لَي  َبِقـَيْت  طالما  ور�شاَك،  ِتك  محَبّ اإلى  ال�شعي 
كما  ال�شلَة  وعلـِّمني  قلبي  اإلى  اأنَت  تعاَل  التاأّمليِة.  ال�شلِة  موهبَة  تمنَحني 



31 ت�شاعية الروح القد�س

َة عند �شَجري وجفافي. َهْبني روَح  ني كي ل اأترَك هذه العبادَة التقويَّ َينبغي. قوِّ
. ال�شلِة وِنعمَتها كي اأختاَر اِلبتهالِت العزيزِة على قلِبَك الإلهيِّ

وتنت�ُشَلني  �َشني  تقدِّ اأْن  تريُد  اأنـَّك  اأرى  لكّني  بخطاياي،  تائًها  كنُت  لقد 
وُار�شَيك  �َس  اأتقدَّ اأن  اأريُد  اأنا  نعْم،  اها.  اإيَّ اأوليَتني  التي  المقّد�شِة  باأ�شاليِبَك 

ـَك اأكثَر فاأكثَر لأنََّك �شالٌح اإلى الأبد. واأُاحبَّ
اأِحبُّك يا خيرَي الأعظم، يا حّبي ويا ُكـلـِّي، ولأّنَي اأحّبَك فها اأنا َاَهُبك ذاتي 

كلَّها...
يا مريُم، يا رجائي، احفظيني ... 

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األتاأّمُل الخام�ُس: األُحبُّ في الّتعِب راحٌة

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
اإلى  ُيوؤدي  وهو  عزاٌء"،  الحزِن  وفي  راحٌة  الّتعِب  "في   : الحُبّ ُي�شّمى 
بم�شيئِة  الحبيِب  م�شيئِة  توحيُد  هو  الأ�شا�َس  عملـَُه  لأّن  العذبة،  الإ�شتراحة 
غوِط والآلِم والَخ�شاراِت التي  الَمحبوِب. فالنف�ُس التي ُتحبُّ اهلل، برغِم ال�شُّ
َُّم  تتاألـ اأنَّها  َتعرَف  اأْن  عليها  لذا  لإرادتِه.  اَعَة  الطَّ ُم  ُتقدِّ حيَن  تهداأُ  ُتعانيها، 
َي�شمو  رّبي"، فتجُد �شلًما  "هذه م�شيئُة  با�شتمراٍر:  ُمرّددًة  َمحُبوِبها  باإرادِة 
"فاإَنّ  نيا:  الدُّ الحوا�سَّ  ملّذاِت  يتخّطى  �شلٌم  ُه  اإنَّ كلـِّها.  الحياِة  ِمَحِن  فوَق 

�شلَم اهلِل الذي يفوُق كَلّ ِادراٍك َيحفُظ قلوَبكم واأذهاَنكم" )فل4/ 7(.
ياق، فاإنَّ فرًحا عميًقا كاَن يغمُر نف�َس ماري مادلين دو بازي  في هذا ال�شِّ

ُد: "اإنَّها اإرادُة اهلِل". حيَن كانت ترِدّ
القّدي�شِة  مع  مرّدًدا  �شليَبُه  َيحِمَل  اأن  الحياِة  في  اإن�شاٍن  كِلّ  على  لذلك، 
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ُيعاِنقُه".  ِلَمْن  وَعْذٌب  ُه  َيجرُّ ِلَمْن  عذاٌب  ال�شليَب  "اإّن  )الأفيلّية(:  تريزيا 
وكما يقول اأيوب: "اإّن الرّب يجرُح وُي�شفي" )اأي 5/ 18(.

ُل العذاَب عذوبًة والألَم َمحّبًة. "نعْم،  فالروُح القد�ُس ِبعذوبِة ِميروِنِه ُيحوِّ
ماَم امتحاناِت  يا اأبِت، هذه م�شيئُتك" )مت11/ 26(. وهذا ما ينبغي قوُلُه اأَ
الحياِة: "فليكن كذلَك يا رّب لأنَّ فيِه مر�شاَتَك". ويوَم تع�شُف بنا م�شاعب 
ما  قلبي  اأعماق  من  اأقبل  فاأنا  رّب،  يا  "قّرر  دائًما:  ْد  فلُنرِدّ الزمان  هذا 
القّدي�شُة  تفعُل  كانْت  كما  ذاتي،  لك  اأهَب  اأْن  في  خل�شي  فاإنَّ  تقّرُره". 

تريزيا )الأفيلّية( َطواَل نهاِرها.

و�سلواٌت † تاأّمالٌت 
يا اإلهي، كم من المّراِت اأتممُت اإرادتي، وقاومُت اإرادَتَك، حّتى اِلزدراِء؟ 
من  ربُّ  يا  َك  ُاحبَّ اأن  ُاريُد  الآَن،  منذ  فها  غيرِه.  اأكثَر من  ال�شرُّ  يوؤلُمني هذا 
كلِّ قلبي: "تكلَّم يا رُبّ فاإَنّ عبَدَك َي�شمُع" )1�شم9/3(. قْل ماذا تريُد مّني 
َي الأوحُد �شي�شتقّران باأن اأعمَل م�شيئَتك. يا اأُيّها  لأفعَلُه. رغبتَي الوحيدُة وحبِّ
لُح بحِدّ ذاِتِه، فكيَف لي اأْن ُاِحبَّ غيَرك؟  عفي لأّنَك ال�شَّ الروُح القد�ُس اأِعْن �شَ
ِتَك، واأتخّلى عن كلِّ �شيٍء لأَهَبك  ُه رَغباتَي العميقَة اإليَك بعذوبِة محَبّ اإّني اأوجِّ

نف�شي، فاقبْلني واأَنِجْدني...
يا مريُم اأّمي، فيِك اأ�شُع كَلّ ثقتي...

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األتاأّمُل ال�ساد�ُس: األحبُّ ف�سيلٌة ُتقّوي
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
با�شتطاعِتها  قوٍة مخلوقٍة  " )ن�س6/8(. فما من  الحبُّ كالموِت هو  "قويٌّ 



33 ت�شاعية الروح القد�س

ف�ِس. مقاومُة الموِت، لكْن ما ِمْن �شعوبٍة َتقوى على الُحبِّ داخَل النَّ
ُق الُحبُّ على كِلّ َخ�شارٍة وازدراٍء  عندما َيتعّلـُق الأمُر باإر�شاِء الَمحبوِب َيتفَوّ
ِة. والدللُة على ُحبِّ النف�ِس هلِل  واأَلٍم. فما من ق�شاوٍة ل تذوُب داخَل ناِر المحَبّ

يقاِت والأفراِح. تِه في ال�شِّ ب�شدٍق هو اأنَّها َثُبَتْت اأَمينًة على َمحبَّ
ُه  كان القّدي�ُس فرن�شوا دو �شال يقوُل: "اإنَّ اهلَل ُمِحبٌّ اإْن كافاأَ اأْو َعاقَب، لأنَّ
حَزَننا في هذه الحياِة فذلَك تاأكيٌد على وفرِة  َيعمُل كَلّ �شيٍء ِبمحّبٍة، واإْن هَو اأَ

تِه. َمحبَّ
في  �ُشروًرا  اأكثَر  كاَن  بول�َس  الر�شوَل  اأَنَّ  هِب  الذَّ فُم  يوحنا  القّدي�ُس  ي�شرُح 
اإلى ال�شماِء الثالثِة )2كور 12/ 2-4(. لذلك كاَن  قيوِدِه منُه �شاعَة اخُتِطَف 
اأعطاُهْم  ُه  لأَنّ اهلَل  �شاكريَن  العذاِب،  مِّ  ِخ�شَ في  يتهّللوَن  ي�شوَن  القدِّ ال�شهداُء 
ل  ُيحبوَن  الذيَن  "اإنَّ  يقوُل:  اأغ�شطينو�س  والقّدي�ُس  يتوبوا،  كي  التاألُِّم  نعمَة 

يتعُبوَن اأبًدا، حّتى واإْن تعبوا فذلَك ُيفِرُحُهْم".

و�سلواٌت † تاأّمالٌت 
ُم تاأكيًدا لحّبي لك؟  قدِّ َك، ولكْن، اأيَّ برهاٍن اأُ يا اإلَه نف�شي اإّني ُاجاهُر ِبحبِّ
فاأنا ل اأجُد ُبرهاًنا واحًدا، تلك علمُة اأّني ل اأحبُّك بما فيه الكفايُة. فيا ي�شوعي 
َك، واأْن  اأتاألََّم مْن اأجِل ُحبِّ َة لأْن  اإليَّ الروَح القد�َس، فلياأِت وَيَهْبنَي القوَّ اأر�ِشْل 

اأعمَل اأيَّ �شيٍء مْن اأجلَك، قبَل اأْن ُيباغَتنَي الموُت.
ِع�شت  اللََّذْيِن  وُنكرانَي  بُفتوري  اأموَت  باأْن  ت�شمْح  ل  المحبوَب  فاديَّ  فيا 
ُفيِهما حّتى الآَن. اأعطنَي ال�شجاعَة كي اأتاأّلَم تكفيًرا عن خطاياَي الكثيرِة الّتي 

ا�ْشَتحققُت ِب�شَبِبها الجحيَم.
يا اإلهي، اأّيها ال�شلُح والمحّبُة الكامَليِن، اأنَت تتوُق اإلى �ُشكَنى نف�شي وقد 
لها لك كاملًة. اإّني  طرْدُتَك منها مراًرا، تعاَل واّتخذها م�شكًنا لك، امتلكها وحوِّ
اأحبُّك يا اإلهي، وقد اأكّد لَي القّدي�ُس يوحنا اأَنَّك تجعُل نفو�َس ُمحبيَك َم�شكًنا 
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ِة، اأقاَم في اهلِل واأقاَم اهلُل فيِه" )1يو 16/4(. لَك: "فَمْن اأقاَم في المحَبّ
�شِة كي ل اأرغَب اإّل  فبما اأنََّك معي اأَ�شِرم الناَر وَقوِّ رباطاِت المحّبِة الُمقدَّ
فيَك ول ُافِت�َس اإّل عنَك ول ُاِحبَّ �شواَك. حّتى اإْن �شرُت مرتبًطا بَك ل اأنف�شُل 

تِك المقّد�شِة اأبًدا. اإّني اأريُد اأْن اأكوَن لَك يا ي�شوعي ويا ُكلـِّي. عن محَبّ
ي لَي الحبَّ والمثابرَة. يا َمِلكتي مريم، يا محاميًة عني، ا�شتمدِّ

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األتاأّمُل ال�سابُع: األُحبُّ ُي�سِكُن اهلَل في ُنفو�ِسنا
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
ُن�شّمي الروَح القد�َس "�شاكَن النفو�ِس العذَب". هذا ُهَو وعُد ي�شوَع الم�شيِح 
واأنا  و�شاياَي  حفظُتْم  ُتحّبوَنني،  كنتْم  "اإْن  قاَل:  حيَن  لمريديِه  اأعطاُه  الذي 
اأ�شاأُل الآَب، فَيَهُب لكْم موؤّيًدا اآخَر يكوُن معُكْم اإلى الأبِد... لْن اأدَعكْم يتامى، 
فاإّني اأرِجُع اإليُكْم" )يو14/ 15- 16، 18(. "اإنَّ الروَح القد�َس ل يتخّلى اإّل عِن 

ُه، ول َيترُكنا اإّل اإذا تركناُه" )المجمُع التريدانتينّي(. النف�ِس التي َترف�شُ
ُكلِّ  ُه مْن  ُنحبَّ لْم  اإْن  ُه ل يكتفي  اأَنّ بيَد  ُتحبُُّه،  التي  النف�ِس  َي�شكُن في  فاهلُل 
اأَنّ مجل�َس ال�شيوِخ الرومانيِّ لْم يقبْل  قلوِبنا. لقد اأعلَن القّدي�ُس اأغ�شطينو�س 
ُه اإلٌه فائُق الطبيعِة ل ُيريُد اإّل اأْن ُيعبَد  ي�شوَع الم�شيح كاإلٍه مْن اآلهِتِه. ذلَك لأَنّ
وحَده. وهذا ال�شواُب عيُنه، فالم�شيُح ل يرغُب اأبًدا في اأْن يكوَن لُه اأيُّ �شريٍك 
اآخَر في قلوِب الذيَن َيِحّبوَنُه. اإّنُه َيريُد اأْن يجعَل مْن كلِّ قلٍب م�شكًنا فريًدا لُه، 
واأن يكوَن َمحبوًبا قْدَر ما ُيمكُن. فهو َينتف�ُس َغْيرًة اإْن لْم يكْن هو وحَدُه مو�شَع 
المحّبِة، على ما كتَب القّدي�ُس يعقوُب، اإّن هذِه الخليقَة باأ�شِرها، هي جزٌء مْن 
قلٍب يريُد اأْن َيحتفَظ بها لذاِته: "اإنَّ اهلَل َي�شتاُق �شوَق الَغْيَرِة اإلى الروِح الذي 
اأ�ْشكَنُه فينا" )يع 5/4(. وِبتعبيٍر اآخَر، على ما يقوُل القّدي�ُس اإيروِنمو�س: "اإنَّ 
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ال�شبيهَة  النف�َس  تلَك  َيمدُح  ال�شماويَّ  العرو�َس  فاإّن  لذلَك  َغْيَرًة".  يّتقُد  ي�شوَع 
بيَن  وُعْنَقِك  العقوِد  بيَن  يِك  َخدَّ اأجمَل  "ما  العالِم:  تتخّلى عِن  التي  باليماَمِة 
ِه مَع العالِم. هَو يريُدُه  القلئِد" )ن�س 10/1(، فالم�شيُح ل يريُد مّنا تقا�ُشَم ُحبِّ
ِة الُمقَفلِة اأختَي العرو�ُس" )ن�س 4/  كامًل لذاِتِه فيمدُح عرو�َشُه ويقوُل: "كالجنَّ
اأنَّ ي�شوَع الم�شيَح ي�شتحُقّ  اأَل تعتقدوَن   . اأر�شٍيّ اإّنها ُمقفلٌة عْن كلِّ ُحبٍّ   ،)12
نا كَلّه؟ فالقّدي�ُس الذهبيُّ الَفِم يقوُل: "لقد اأعطاُكْم ي�شوُع كلَّ �شيٍء، دَمُه  ُحبَّ

ُه لْم ُيْبِق لذاِتِه �شيًئا". وحياَتُه كلَّها، لْم يبَق عنَدُه ما ُيعطيِه لأنَّ

و�سلواٌت † تاأّمالٌت 
ي،  اأبعدُتك مراًرا عنِّ لقد  ّيتي لك.  بكلـِـّ ُتريُدني  اأّنك  اأرى  اإلهي، هاَءنذا  يا 
واأنَت ما ِزلَت تاأتي كْي تتَِّحَد بي، اإلى اأن َملكَتني بكلِّيتي. اإّني اأهُبك اليوَم ذاتي 
فاقبْلني يا ي�شوعي، ول ت�شمْح باأْن اأعي�َس بعيًدا عنَك لحظًة واحدًة. اأنَت َتْبحُث 
عني فلْن اأبحَث اإّل عنَك. اأنَت ُتريُد نف�شي، ونف�شي لن ُتريَد اإّلَك. اأنَت ُتحُبّني، 

فاأنا اأحبَُّك. ولأّنَك ُتحبُّني اجعْلني مرتبًطا بَك ل اأنف�شُل عنك اأبًدا...
يا مِلكَة ال�شماِء اإّني اأَثُق ِبِك...

 
  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *

األتاأّمُل الثامُن: األُحبُّ ِرباٌط اآ�سٌر

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
الآب  يوّحُد   ، ينحُلّ ل  رباٌط  اإّنه  المخلوِق،  غيُر  الُحبُّ  هَو  القُد�ُس  الّروُح 

ـُد روَحنا باإلِهنا.  ، ويَوحِّ َبالكلمِة الأزليِّ
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والقّدي�ُس  باهلِل".  َتجمُعنا  ف�شيلٌة  "األمحّبُة  اأُغ�شطينو�س:  القّدي�ُس  كتَب 
اإَنّ  ، هْل  الُحُبّ اأيُّها  "يا  لوران�شيو�س ي�شتنيانو�س حيَن امتلأ من الروِح هتَف: 
العالِم  فقيوُد  باأرواِحنا؟"  يتَّحُد  اهلَل  َجعَل  ُه  اأنَّ َدرجِة  اإلى  ِجًدا  َقوٌي  ِرباَطَك 
موٌت وهلٌك، وقيوُد اهلِل حياٌة وخل�ٌس: "تكوُن قيوُدها حمايًة لك واأغللـُها 
فهَو حياُتنا  ِة،  المحَبّ برباطاِت  ياأ�ُشُرنا  اهلَل  ولأّن  ُحلََّة مجد" )�شي 6/ 29(. 

ُة والفريدُة. الحقيقيَّ
اأْن  ورف�شوا  بالأر�س،  وتعلَّـقوا  اهلِل  عِن  النا�ُس  ابتعَد  الم�شيِح  مجيِء  قبَل 
بِرباطاِت  اإليِه  اجتَذبُهْم  ُيحبُُّهْم  الذي  الربَّ  لكنَّ  بخالِقِهْم.  ُقلوَبُهْم  دوا  يوحِّ
ِبُرُبِط  اْلَب�َشِر،  ِبِحَباِل  اأَْجِذُبُهْم  "ُكْنُت  هو�شع:  النبّي  في  وعد  كما  المحّبة، 

ِة" )هو 11/ 4(. اْلَمَحبَّ
ِة. هذِه هَي  هذه القيوُد هَي الأنواُر والأعماُل ال�شالحُة والدعوُة اإلى الَمحبَّ
وعوُد اهلِل التي َقطَعها لنا باأْن َيهَبنا الفردو�َس. اإنَّها العطيُة التي وهَبنا اإيَّاها 
الروِح  ـُة  َعطيَّ اإِنَّها  المذبِح.  ذبيحِة  وفي  ال�شليِب  ت�شحيِة  في  الم�شيُح  ي�شوُع 
حماِت هتَف قائًل: "ُحّلي ُقيوَد ُعنِقِك اأّيُتها  القد�ِس. فالنبيُّ عنَد روؤيِتِه تلَك الرَّ

الأ�شيرُة  بنُت �شهيون" )اأ�س 2/52(.
تاأ�ِشُرِك بالأر�ِس  ُقيوَدِك التي  اْك�ِشري  اأّيُتها النف�ُس المخلوقُة لل�شماِء،  فيا 
ِة لأنَّها ِرباُط الكماِل" )كول  : "اإلَب�شوا ثوَب المحَبّ واتَِّحدي باهلِل بروابِط الُحِبّ
ُر الف�شائَل كلَّها وُت�شفي على النف�ِس كمالـَها. "اأحبْب  ُة َتخت�شِ 3/ 11(. فالَمحبَّ
وافعْل ما ت�شاء" يقوُل القّدي�ُس اأغ�شطينو�س. فالُمحبُّ َيبتعُد عّما ُيوؤذي حبيَبُه 

ول يعمُل اإّل بما ُير�شيه.
و�سلواٌت † تاأّمالٌت 

غاليًّا،  ذلَك  كلَّـَفَك  وقْد  ُحـبِّك،  على  اأَْجَبرَتني  لقْد  الحبيَب،  ي�شوعَي  يا 
ْعُت قلبي بينك وبين  اأَْو وزَّ ْن َتخاذلُت عن حّبي لك،  اإِ ف�شاأكوُن عديَم الفائدِة 

الخلئِق، بعد ما منحَتني  من دِمَك وحياِتَك.
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القلبّيِة عندك.  عواطفي  كلَّ  وا�شًعا  �شيٍء،  كلِّ  عْن  الَتخلِّي  اإلى  َحنيٌن  بْي 
َمْن  يا  اأنَت  اميِة.  ال�َشّ َرغباِتَك  تحقيُق  با�شتطاعتي  وما  للغايِة  �شعيٌف  لكّني 

ُتعطيني كلَّ �شيٍء، َهْبني نعمَة اأْن اأعمَل بح�شِب اإرادِتَك.
اإلى  ت�شّوَق  اأَ كْي  َك  حبِّ ب�شهاِم  الم�شكيَن  قلبَي  اجَرْح  الحبيَب،  ي�شوعَي  يا 

ـ�َس عنَك واأدُعَوك لألتقَيك اإلى الأبِد. اإر�شاِئَك واأذوَب في حبِّك، وُافتِّ
ُد َطواَل حياتي، وفي  يا ي�شوعَي الحبيَب ل اأريُد اأكثَر مْن ذلَك فاجعْلني اأُردِّ

�شاعِة مماتي، باأَّني ل اأريُد اإّلك وحَدك.
يا مريم يا اأّمي ل تجعليني اأطلُب اإّل اهلَل ...

 )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *

لحبُّ كنٌز َيْحوي كلَّ الخيراِت األتاأّمُل التا�سُع: اأَ

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتِكَ من الغلف *
اإنَّ الحّب هو ذاك الكنُز الذي يتكّلُم عليه الإنجيُل في التخّلي عن كِلّ �شيٍء 
من اأجِل امتلِكِه. نعْم، لأنَّ الُحَبّ ُي�شادُقنا مَع اهلِل. "هَو كنٌز للنا�ِس ل َيفنى 

والذيَن ينالوَنُه َي�شيروَن اأ�شِدقاَء اهلِل" )حك 7/ 14(.
ِلَم تفّت�ُس عِن الخيراِت على  اأيُّها الإن�شاُن  "يا  َكتَب القّدي�ُس اأغ�شطينو�س: 
اختلف اأنواِعها؟ فّت�ْس عن خيٍر اأوحَد َيحويها كلَّها. لكّننا ل َن�شتطيُع اأن نجَدُه 

اإْن لْم نتخلَّ عن كلِّ ما يخت�سُّ بالأر�ِس".
فَتِجَد  المخلوقاِت  عِن  قلَبَك  "اأبِعْد  تقوُل:  )الأفيلّية(  تريزيا  والقّدي�شُة 
اهلَل". فَمْن وجَد اهلَل وجَد غايَتُه "ولَتْنعْم نف�ُشَك بالربِّ فيعطَيك ُبغيَة قلِبَك" 
لكنَّ  ُت�شعُدُه،  خيراٍت  عْن  ِبج�شٍع  ـ�ُس  ُيفتِّ الب�شرُيّ  فالقلُب   .)4 )مزمور37/ 
معها  ُيدرَك  لْن  عليه،  �َشخْت  ومهما  التي،  المخلوقاِت  على  ُر  َيْقَت�شِ تفتي�َشُه 
هدفـَُه. لكْن اإْن هَو لْم َيبحْث اإّل عِن اهلِل، فاهلُل يعطيِه ما ُيريُد. تطّلعوا فوَق 
ذلك؟  وِلَم  ي�شوَن؟  القدِّ األي�َس  ُترى،  يا  النا�ِس  اأ�شعُد  هْم  فمْن  الأر�ِس  �شطِح 
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لأّنهم ل يرغبون اإّل في التفتي�ِس عِن اهلِل.
ذهَب اأميٌر يوًما ي�شطاُد فالتقى نا�ِشًكا ق�شى حياَتُه في البرّيِة في التفتي�س. 

ف�شاألُه عن غايِة تفتي�ِشِه في القفِر فاأجاَب ب�شوؤاٍل: 
هنا؟"  اإلى  جئَت  ِلَم  الأميُر  اأيُّها  "واأنَت 

اأنا اأبحُث عْن غنيمٍة اأ�شطاُدها.   -
واأنا اأبحُث عِن اهلِل، اأجاَب النا�شُك.  -

للقّدي�ِس  كريمٍة  واأحجاٍر  ذهٍب  هدّيـَة  يوًما  الظالميَن  اِم  الحكَّ اأحُد  اأهدى 
اكليمن�شو�َس، طالًبا اإليه ُنكراَن ال�شيِد الم�شيِح. لكنَّ القّدي�َس هتَف ُمتنهًدا "وا 

اأ�شفاه! اأُتوازي اهلَل بحفَنٍة من الأوحاِل؟"
، فيبيعوَن كلَّ �شيٍء ليربحوُه.  فالطوبى للَّذيَن َيعرفوَن قيمَة كنِز الُحبِّ الإلهيِّ
ويقوُل القّدي�ُس فرن�شوا دو �شال: "حيَن َت�شتِعُل الناُر في البيِت َنرمي ُمحتواُه 
ُحَبّ  "اإَنّ  يقوُل:  ِجنيور  �شينوري  بول�ُس  الأُب  اهلِل  خادُم  وكان  النوافِذ".  مَن 
ينا مْن ميوِلنا الأر�شّيِة ويجعُلنا ُنرّدُد: "ما ع�شاني اأرغُب اإّلَك  اهلِل �شارٌق ُيعرِّ

؟" وحَدَك يا ربُّ
و�سلواٌت †  تاأّمالٌت 

عن  كثيًرا  فتـَّ�شُت  عنَك.  للتفتي�ِس  اأ�ْشَع  لْم  اليوِم،  حّتى  هاَءنذا،  اإلهي  يا 
ملذاتي لمتلِكها، واأدرُت ظهري لك، اأنت يا خيرَي الأعظم. لكْن اأجُد تعزيتي 
في كلِم النبِيّ اإرميا حيَن قال: "الرّب �شالح للنف�س التي تفت�ُس عنُه" )مرا 

3/ 25(. فهذا ُيوؤّكُد لي اأنََّك �شالٌح لَمْن ُيفِت�ُس عنَك.
يا اإلهَي المحبوَب اإّني اأعترُف بال�شرِّ الذي اقترفتُه بابتعادي عْنَك، فها اأنا 
ا عظمَة كنِزَك الذي ل يزوُل. فلْن  بائ�ٌس، حزيٌن مْن كلِّ قلبي. واأنا اأعرُف اأي�شً
يا  واأختاُرك وحَدَك  �شاأتخلَّى عْن كلِّ �شيٍء  النوِر هذا.  �ُشعاِع  ا�شتغلَل  اأُ�شيَء 

حّبَي الأوحَد. يا اإلهي وحّبي، ويا كّلي، اإّني اأريُدَك واأحبَُّك واأتوُق اإليَك.
الغريبِة  عواطفي  كلَّ  المقد�ِس  َك  حِبّ بناِر  واْتِلْف  القد�ُس  الروُح  اأّيها  هّلم 
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َيّتي لَك، فاأنت�شَر على اأهوائي من اأجِل ر�شاك. عنَك. ِاجعلني بكلـِـّ
يا مريُم اأّمي، يا ُمحاميتي، اأَنِجديني ب�شلواِتك...

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األتاأّمُل العا�سُر: دروُب الحبِّ والقدا�سِة

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
�ُس. ِة تتقدَّ على َقْدِر ما فيَك من المحبَّ

َيعتبُر القّدي�ُس فرن�شي�س دو بورجيا اأنَّ ال�شلَة كالِج�شِر َتعبُرُه َمحّبُة اهلِل 
نيا نحَو �ُشمِوّ ناِر  نحَو قلوِبنا، والإماتاِت تاأتي بعَد ذلَك لُتحّرَر الُقلوَب من الدُّ
الحبِّ  على  ُعَب  �شَ ِة،  الُدنيويَّ ميوِلِه  في  القلُب  ات�شَع  فُكَلّما  �ِس.  المقدَّ الُحبِّ 
الإلهيِّ اإيجاَد مكاٍن فيِه: "فل ُوجوَد للحكَمِة في اأر�ِس الغارقيَن في الملّذاِت" 

)اأي 27/ 13(.
عدَد  لكنَّ  الأنانّيِة،  وم�شاعرِهُم  هْم  حوا�شِّ اإماَتِة  على  القّدي�شوَن  عِمَل  لقْد 
ِة الباقيِة.   هوؤلء قليٌل، فاأَْولى بنا اأْن نكوَن ِقّلًة اإْن نحُن اأرْدنا اأْن َنخُل�َس مَع البقَيّ
ِد.  َفرُّ بالتَّ لْم يتمايْزْ  اإْن  الَكماُل  "ل يتحّقُق  لَّمّي:  ال�شُّ ا  القّدي�ُس يوحنَّ كما يقوُل 
ُانا�ٌس  هناك  وقراًرا.  رغبًة  اإِليها  يتوَق  اأْن  عليِه  القدا�شِة  عي�َس  يريُد  فالذي 
ُهْم ل يعملوَن مْن اأجِل تحقيِق ذلَك. والقّدي�شُة تريزيا  يتوقوَن دوًما اإليها، لكنَّ
)الأفيلّية( تقوُل: اإنَّ ال�شيطاَن ل يعتريِه الخوُف من نفو�ٍس ل َتمتِلُك قراَرها. 

ديُق النفو�ِس الِمعطاَءِة. فاهلُل �شَ
ُيوهُمنا ال�شيطاُن باأَنّ التوَق اإلى تحقيِق اأموٍر عظيمٍة مْن اأجِل اهلِل هَو ِكبرياٌء 
ُم باأّّننا َنقوُم بالعظاِئَم في �شبيِل اهلِل  وغروٌر. ل �شكَّ في اأَنّ الغروَر يجعلـُنا نتوَهّ
ِة،  عمِة الإلهيَّ بف�شِل قوِتنا الذاتّيِة، لكنَّ رْغَبَة عي�ِس القدا�شِة، بالإتكاِل على النِّ
لي�شْت بالغروِر. فلنرّدْد مَع بول�َس الر�شوِل: "اأ�شتطيُع كلَّ �شيٍء بالم�شيِح الذي 

ُيقّويني" )في 4/ 13(.
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�شيٍء.  كلِّ  على  قدرًة  لل�شلة  لأنَّ  ولننطلْق.  مَرنا  اأَ ولَنحزْم  اإًذا  فْلنت�شجْع 
وكلُّ ما ل َن�شتطيُع فعَلُه بمفرِدنا فلنعمْلُه بعوِن اهلِل، الذي وعَد اأْن َيَهَبنا كلَّ ما 
نطلُب منُه. "كّل ما ترغبون اطلبوه ِمَن الآِب ال�شماوِيّ با�شمي فتنالونه" )يو 

.)7 /15

و�سلواٌت †  تاأّمالٌت 
اأن  ت�شاأُلني  واأنَت  ُحّبي،  اأَمَنَحَك  اأْن  في  هَي  رغبَتَك  اإنَّ  الغالَي،  فاديَّ  يا 
اأُحبَّك من كلِّ قلبي واأ�شَع  اأن  اأريُد  اأنا  ْاأحبَّك مْن كلِّ قلبي. نعم، يا ي�شوعي، 
ثقتي برحمِتك واأقوَل: قد كِرهُت اأنانّيتي واأمقُتها بكّليِتها. ولأّني ل اأنكُر اأبًدا 
، لأّن نف�شي تائبٌة وتحبُّك، لقد اأهنُتك اأكثر من اأيِّ  اأّنَك تتغا�شى عن معا�شيَّ
اإن�شاٍن اآخر، لذا اأُريُد اأن اأحبَّك اأكثر من الجميع بقّوة نعمتك التي اأرجو اأن ل 

اأخ�شرها.
ا َكْرمى لَك. اإّني ُاحبَُّك اأّيها  �س ذاتي، وهي رغبتي اأي�شً يا اإلهي تريُد اأْن اأقدِّ

ال�شلح اللمتناهي، واأَهُب لَك ذاتي بكّليتها.
ول  لك  بُكلـِّيـتِي  واجعلني  قلبي  اقبل  الوحيد  وحّبي  الأوحد  خيرَي  يا  اأنت 
ت�شمْح باأن اأقوم بما ل ير�شيك. دعني اأُفني ذاتي من اأجلك، كما تفانيَت اأنت 

من اأجلي...
لَي  اطُلبي  للغايِة،  والمحبوبَة  َة  الُمِحـبَّ القد�ِس  الروِح  عرو�َس  يا  مريُم،  يا 

المحّبَة والإخل�َس.

)B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *
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�سالة القدي�س األفون�س دو ليغوري

اأّيها الطفل العزيز، اإّنني اأنظر اإليك يف هذه املغارة وكاأّنك م�شّمر على ال�شليب. 
ا بنا... لأّن ال�شليب حا�شر يف عقلك م�شبًقا، وقد قبلته حبًّ

اأجلي بداأت فوق  اآلآمَك من  اإَنّ  اأ�شكرك واأحّبك.  اإّنني  اأّيها الطفل امل�شلوب، 
هذا الق�ّس، حيث بداأت ت�شتعّد لتموت من اأجلي... اإّنك تدعوين كي اأحّبك، بل 

تاأمرين بهذا القول: »اأحّبب الرّب اإلهك«. )مت 37-22(

حّبك، اأعطني هذا احلّب.  واأنا يل اأمنية واحدة وهي اأن اأحّبك. اإن �شئَت اأن اأُ
اإنَّ حّبي لك هو اأعظم عطية من رحمتك ميكن اأن تهبها للإن�شان! فاقبْل، يا 

ي�شوعي، يف عداد اأ�شدقائك، خاطًئا اأمعن يف اإهانتك.

ِة، فكنَت ُتفّت�ُس عّني، واأنا لْن  اأنت جئَت من ال�شماِء لُتفت�س عن النعجِة ال�شالَّ
اأفّت�َس اإّل عنَك. هل تريُد نف�شي؟ اإّن نف�شي ل تريد �شواك.

ا. واإْن كنَت  اأنت قلَت: )اأنا اأحبُّ الذين يحّبونني(. اأنا اأُحبُّك فاأحِبْبني اأنَت اأي�شً
َك بقوٍة حّتى ل اأ�شتطيع التفّلت منك. ُتّبني، اأوثقني بُحبِّ

ا، اأن تَري ابنَك حمبوًبا  يا مرمُي، اأّمي �شاعديني، وليكن من دوافع جمدك اأي�شً
من خاطىء تاع�س، �شبق اأْن اأهاَنُه كثرًيا.
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با�سِم الآِب والبِن والروِح الُقد�ِس
اِم الثمانيِة لعبادِة القرباِن الأقد�ِس تاأّمالٌت: لالأيَّ

 الحا�سِر فوَق المذبح 

ُة الم�سيِح ي�سوَع في القرباِن الأقد�ِس. ُل الأوُل: محَبّ التاأمُّ
)A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
 
لّما َتمَّ زمُن انتقاِل فادينا المحبوِب، مْن هذا العالِم اإلى الآِب، وبعَد اأْن اأكمَل 
بموته عَمَل افتدائنا، راأى اأّن �شاعَته قد اقترَبْت ليعود اإلى اأح�شاء اأبيه الأزلية: 
َلى الآِب" )يو1/13(،  اإِ اْلَعاَلِم  ِلَيْنَتِقَل ِمْن هَذا  َقْد اأتت  اأَنَّ �َشاَعَتُه  "كان يعلم 
�شّر  اأ�ّش�س  لقد  الدموع هذا: فماذا عِمل؟  يتامى في وادي  يترَكنا  اأن  ي�شاأ  لم 
القربان الأقد�س، اأي الإفخار�شتّيا، التي ترك فيها ذاته كّلها من اأجلنا. يقول 
التعبير عن محّبِة  ي�شتطيع  مت�شاٍم،  "ما من كلٍم  األكنتارا:  بطر�س  القّدي�س 
الإلهّي،  عرو�شنا  فاإّن  لذلك  لنفو�شنا".  يحملها  التي  العظمى  الم�شيح  ي�شوع 
الن�شياِن،  اإلى  مدعاًة  غياُبه  يكون  ل  ولكي  الحياة،  هذه  يترك  اأن  اأراد  حين 
ترك لنا القربان الأقد�س كي ُنْحيي ذكراه، واأقام في داخله كي ل يدَع اأّي �شيٍء 

يف�شل بيننا وبينه، فيوقظ بذلك ذكراه الأبدّية فينا.

في�شوع ل يريد اأن ينف�شل عّنا بموته، لذا اأ�ّش�س �شّر الحبِّ هذا، كي يبقى 
معنا اإلى الأبد: "ها اأنا معكم طوَل الأيام واإلى انق�شاء الدهر" )مت20/28(. 
فكما يعلِّمنا الإيمان، ها هو حا�شر فوق المذابح، كما في �شجوٍن من المحّبة، 
كي يجَده َمْن يبحُث عنه. والّقدي�س برناردو�س يقول: "هذا ل يليق بعظمتك 

اأّيها الرّب". فيجيبه ي�شوع: "يكفي اأن يتوافَق ذلك مع محّبتي".
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فالُحّجاُج الذين يزوروَن الأر�َس المقّد�شَة لروؤيِة المغارِة حيُث ُولَد ي�شوُع، 
َن، اإّنما  وال�شجُن الذي ُجِلَد فيه، والجلجلُة حيُث اأ�شلَم الروَح، والقبُر حيُث ُكفِّ
هَو برهاٌن على المحّبِة الفائقِة في داِخلِهم. لكّن الأعظَم من هذا هو اندفاع 
الذيَن يزوروَن الهيكَل، حيُث يقيُم الربُّ الم�شيُحُ في القرباِن الأقد�ِس. وقد قاَل 
واأكثَر  اأعظَم  لْم يجد، بين جميِع المعابِد،  "اإّنُه  الأفيلِّي:  ا  الأُب يوحنَّ المكّرُم 

غذاًء من ذاَك الذي ُيعَر�ُس فيه الربُّ ي�شوُع في القرباِن الأقد�ِس".

و�سالٌة † تاأّمٌل 
تخُلَق  اأّن  يمكنك  ماذا  للب�شر!  المحّب  اإلهي  يا  للغاية!  المحبوب  ي�شوع  يا 
الكّل  اأّن  فلو  يحّبونك؟  الجميل  ناكري  تجعل  لكي  الإبداع  هذا  من  اأعظم 
يحّبونك، لكانت الكنائ�س مزدِحمة بالنا�س الذين يعبدونك ووجوههم َل�شيَقٌة 
الإيمان،  بعيون  ويرونك  لك،  بالمحّبة  ومّتقدين  اإيَّاك  �شاكرين  بالأر�س، 

محَتجًبا في بيت القربان.
بع�شهم  ويزورون  محّبتك،  ويتنا�شون  للأ�شف،  ويا  ين�َشونك،  النا�س  لكّن 
ليتني  فيا  واإلههم.  ربُّهم  اأنَت  ويتركونك  بالية،  مقتنياٍت  ربِح  لأجل  ا  بع�شً
غير  كنُت  باأّني  اأعترف  اأنا  هذا!  الجميِل  ُنكراِن  مْن  بع�ٍس  تعوي�س  اأ�شتطيع 
المنوال.  اأ�شتمّر على هذا  اأن  اأريد  لكّنني ل  للجميل،  وناكًرا  الآن  مباٍل حّتى 
اإّني اأرغب دائًما اأن اأكون برفقـتك، فيلهب قلبي بحبِّك المقّد�س ول اأعي�س اإّل 
من اأجِل محّبتك ور�شاك. اأنَت جديٌر باأن ُيحّبك جميُع النا�ِس. فاإْن كنُت قد 
ر�شَيك واأحّبَك. فيا ي�شوُع، اأنَت حّبي  ازدريُتَك في الما�شي، فل اأرغُب اإّل اأْن اأُ

واإلهي وكلُّ خيري.
الفائقِة  المحّبِة  نعمَة  علَيّ  اأفي�شي  ُقد�ُشها،  الفائُق  مريُم  العذراُءُ  اأّيُتها 

للقرباِن الأقد�ِس.

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  
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التاأمُل الثاني: َي�سكُن ي�سوُع فوَق مذاِبِحنا، ليجعَل نف�َسه �سهل المنال لكِلّ 
النا�ِس.

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
تقوُل القّدي�شُة تريزيا )الأفيلّية(: في هذا العالِم، ل ي�شتطيُع كلُّ الب�شِر اأن 
َيتكَلّموا مَع الأميِر، فالإن�شاُن الفقيُر َيِجُد َو�شيًطا ثالًثا يتكّلم بوا�شطِتِه معُه. اأّما 
بالن�شبِة اإليَك، اأنَت يا ملَك ال�ّشماِء، فل�شنا بحاجٍة اإلى �شخ�سٍ ثالٍث؛ فالذي 
اأَْن ُيكلَِّمَك، َيجُدَك في �شرِّ القرباِن الأقد�ِس، ليك�شَف ما عندُه باإ�شهاٍب  ُيريُد 
ُط الذي جعَل الم�شيَح ي�شوَع يحجُب  من دوِن اأْن ي�شاعَدُه اأحٌد. وهذا هو الُمَخطَّ
عظمَتُه في القرباِن الأقد�ِس، تحت �شكِل الخبِز، كي ُيعطينا ِثقًة اأكبَر، وينزَع 

مّنا الخوَف حيَن نقترُب منُه، كما تقوُل القّدي�شُة تريزيا )الأفيلّية(.
يبدو اأنَّ الم�شيَح ي�شوَع ي�شكُب ذاَتُه على مِرّ اللحظاِت في عمِق بيوِت القربان 
واأنا  بالأحمال،  والمثقلون  المتعبون  اأّيها  تعالوا  الفقراُء،  اأّيها  "تعالوا  ويقوُل: 
العاهاِت؛  ذوي  ويا  الفقراُء  اأّيها  تعالوا  يقوُل:  )مت28/11(.  اأريحكم". 
تجدوا  تعالوا،  والخطاأة،  ال�شالحون  اأّيها  ال�شيق،  في  الغارقون  اأيُّها  تعالوا 
رغبُة  هي  هذه  ُم�شاب.  كلَّ  وَي�شفي  فيكم  �شياٍع  كلَّ  ُي�شلُح  ا  محبًّ طبيًبا  فّي 
نهاًرا  ليًل  يبقى  هو  اإليه.  ياأتوَن  الذيَن  لكلِّ  العزاَء  ُيعطَي  اأن  الم�شيِح،  ي�شوَع 
اأجِل  بالّنعِم. من  النا�ِس ويغمَرهم  لكِلّ  فوَق مذابِحنا لكي يكوَن �شهَل المناِل 
ذلَك كاَن فرُح القّدي�شيَن عظيًما في التحاوِر مَع ي�شوَع اأماَم القرباِن الأقد�ِس، 
ُيم�شوَن الليالَي والأياَم وكاأنَّها برهٌة عابرٌة. فاإنَّ اأميرَة فيريا، التي اأ�شبحْت 
ِة القّدي�شِة كلرا، لم تكْن لَترتوَي من المكوِث اأماَم القرباِن  راهبًة في َرهبانيَّ
الأقد�ِس عنَد المذبِح. وحيَن �شاأَلوها يوًما، ماذا َتعمليَن كّل هذا الوقِت الطويِل 
اأماَم القرباِن الأقد�ِس، اأجابْت مذهولًة: "ماذا نعمُل اأماَم القرباِن الأقد�ِس؟ 
ماذا نعمُل به؟ ن�شكُرُه، نحبُُّه، ون�شاأُلُه". اأّما القّدي�ُس فيليُب�س نيري فكاَن َيهِتُف 
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اأماَم القرباِن الأقد�ِس: "هذا هَو ُحّبي، هذا كلُّ ُحّبي".
فاإذا كاَن ي�شوُع هو كّل حّبنا، فاإنَّ النُُّهَر والليالَي تمُرّ بح�شوِرِه كُبرهٍة عابرٍة.

و�سالة † تاأّمٌل 
ا حيَن اأزوُرَك  هكذا يا ي�شوُع، اأرغُب من الآن ف�شاعًدا، اأْن اأقوَل لك اأنا اأي�شً

اأماَم المذبِح: "هذا هَو ُحّبي، هذا هَو ُحّبي، هذا كُلّ ُحّبي"
الأوحد.  نف�شَي  ُحّب  وحدَك  اأنَت  اأُِحَبّ غيرَك،  لن  الحبيَب،  فادَيّ  يا  نعْم، 
فاأنا اأموُت األًما حين اأفّكر اأّني، اإلى الآن، قد اأحببُت ميولَي والخليقَة اأكثَر منَك، 
واأدرُت لَك ظهري، يا اأيُّها ال�شلُح اللمتناهي! ولكْن، ِبما اأنََّك ل ُتريدني اأن 
اأ�شيع، فقد احتملتني ب�شبٍر طويل، وبدل اأن ُتجازَيني، فقد لم�شَت قلبي ب�شهِم 
محّبِتك، فلم اأ�شتطْع مقاومة اّتباعك، واأعطيُتك ذاتي. اأنـَّك تريدني بكلّيتي لك، 
فاجتذبني. اأَبعْدني عْن كِلّ الأر�شّياِت، انزْعني من ذاتي، فل اأفّكر اإّل فيك ول 
اأتنّف�س اإّل من اأجلك، ول اأعي�ُس ول اأموُت اإّل مْن اأجِلك. تعالي يا محّبَة ي�شوَع 
وا�شُغلي كلَّ قلبي، واطُردي منُه كلَّ محّبٍة غريبٍة عِن اهلِل. اأحبُّـَك يا ي�شوُع في 

القربان الإلهّي، اأُِحبُّـك يا حياتي يا كنزي ويا حّبي ويا كِلّي.

يا مريُم، يا رجائي، �شّلي من اأجلي واأرجعيني اإلى ي�شوِع.

التاأمُل الثالُث: عطّيُة ي�سوَع الكبرى لنا هَي اأنَُّه وَهَبنا ذاَتُه في القرباِن الأقد�ِس  

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
مَن  بحٍر  و�َشَط  اإيَّاها  ووهَبنا  حياَتُه  بذَل  باأن  الم�شيُح  ي�شوُع  يكتِف  لم 
ُه اأجَبرنا على محّبِتِه  الإهاناِت والآلِم، كي ُيبرهَن لنا عْن َمحّبِتِه تجاَهنا؛ لكنَّ
في الليلِة التي �شبقْت موَتُه اإْذ َوهَب لنا ذاَتُه ِغذاًء في القرباِن الأقد�ِس. اإّن 
َيعْد  لْم  �شرِّ محّبِتِه  للنفو�ِس في  ذاَتُه  اأعطى  اأْن  بعَد  ُه،  لكنَّ القدرِة،  كّليُّ  اهلَل 
لنا،  ذاَتُه  باإعطاِئِه  ي�شوَع،  اإنَّ  التريدنتينّي  المجمُع  يقوُل  يعطيِه.  �شيٌء  لَديِه 

في المناولِة المقّد�شِة، قد َبذَل كَلّ ِغناُه ومحّبَتُه اللمتناهية.
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من  بع�ٍس  على  َل  َيح�شُ اأْن  اأميِرِه  مائدِة  على  وهَو  الخادُم،  يتمّنى  فكْم 
فرن�شوا  القّدي�ُس  قاَلُه  ما  �شّيِدِه؟ هذا  يَدي  مْن  اأخَذُه  اإذا  بالأخ�سِّ  طعاِمِه، 

دو �شال. 
اإّن  ي�شوَع، في المناولِة المقّد�شِة ل ُيعطينا فقط ِجزًءا من طعاِمِه كغذاٍء 
"خذوا فُكلوا  ُيعطينا ج�شَدُه كامًل:  اإّنما  �ِس،  ِق�شًما من ج�شِدِه المقَدّ اأو  لنا، 
اإذ  ولهوَته.  نف�َشُه  ا  اأي�شً ُيعطينا  لنا  ج�شَده  فباإعطاِئه  ج�شدي".  هو  هذا 
ما  كَلّ  ُيعطينا  ال�شرِّ  في هذا  ذاَتُه  ُيعطي  فيما  الربَّ  اإنَّ  الفم  الذهبّي  يقوُل 

ُه ل ُيبقي لُه �شيًئا لْم ُيعِطه. له، اإلى درجِة اأنَّ
لنا  الأكوان، �شار  �شّيَد  اهلَل،  اإنَّ  الُمذهلِة،  الإلهّيِة  المحّبِة  اآيِة  لها من  يا 

غذاًء.
و�سالٌة † تاأّمٌل 

يا ي�شوعَي الحبيَب، ماذا عليَك اأْن َتعمَل بعُد، كي َتجعَلنا ُنحّبك؟
ِاجعلنا نعرف مدى عظمة المحّبة، التي بها حّولت نف�َشَك اإلى غذاٍء، لكي 
ل  اأّنك  حّتى  كثيًرا،  اأحببَتني  لقد  الفادي،  اأيُّها  يا  ال�شعفاُء.  نحُن  بنا  تّتِحَد 
مَن  عندي  كاَن  فكم  اأنا  اأّما  �شَة.  المقدَّ المناولَة  في  ذاَتَك  اإعطائي  ترف�ُس 
متخ�ّشًعا  قلًبا  َترُذَل  اأْن  اأبًدا  َتعرُف  ل  لكّنَك  ذاتي،  من  اأطُرَدَك  باأْن  َهوُِّر،  التَّ
كي  واأتيَت  اأجلي،  مْن  وُمتَّ  اأجلي،  مْن  اإن�شاًنا  ذاَتَك  �شّيرَت  فاأنَت  متوا�شًعا. 
اأْن  عليَّ  وكْم  َك؟  اأُحبَّ كي  َمُه  لتقدِّ عنَدَك  بقَي  فماذا  الأوحَد.  غذائَي  ُت�شِبَح 

ري اأّنني رف�شُت نعمتك!  اأموَت ُحزًنا بتذكُّ
فيا ُحّبي اأنا اآ�شُف جًدا لأّني اأهنُتَك. اأحبَُّك يا اأيُّها ال�شلُح اللمتناهي، 
. ول اأرغُب في �شيٍء اآخَر �شوى اأن اأُحبَُّك، ول اآ�شُف  ُاحّبك يا اأيُّها الحبُّ الأزليُّ
على �شيٍء �شوى اأّني ِع�شُت دوَن اأْن اأُحّبَك. يا ي�شوعَي الحبيَب ل ترف�ِس العودَة 
ُل اأْن اأموَت األَف مّرٍة ول اأطرَدَك مّرًة واحدًة، و�شاأعمُل  اإلى نف�شي. تعاَل، اأف�شِّ
المقّد�شة،  ناِر حبِّك  بكّليتي، من  واأ�شعلني  تعاَل،  اأر�شَيك.  كلَّ ما بو�شعي كْي 
اجعلني اأن�شى الكوَن با�شِرِه كْي ل اأُفّكَر اإّل فيَك ول اأريُد اإلَك، يا ملكي وخيرَي 
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الأوحَد.
عاِتك، على هذه النعمِة  لي لي، بت�شرُّ يا اأمي مريم �شّلي من اأجلي، واح�شُ

باأْن اأكوَن عارًفا بجميل محبِة ي�شوَع لي.
  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

التاأمُل الرابُع:  ُحبُّ ي�سوَع الم�سيِح الفائُق لنا في القرباِن الأقد�ِس
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
"كان ي�شوُع َيعَلُم اأنَّ �شاعَتُه قد اأتت لينتقَل من هذا العالِم اإلى اأبيِه، وكاَن 
عِلم  )يو1/13(.  الغاية"  اإلى  هم  اأحبَّ العالِم،  في  الذيَن  َتُه  خا�شَّ اأحبَّ  قد 
ي�شوُع باأنَّ �شاعَة انتقاِلِه قد اأتت، فاأراد قبَل �شلِبِه، اأْن يترَك لنا علمًة ُيظِهُر 
ُهْم اإلى الغايِة".  فيها مدى محّبِتِه الكبيرِة لنا، فوَهبنا القرباَن الأقد�َس: "اأحبَّ
ُهْم حّتى اأق�شى درجاِت الُحّب". لقد  فالذهبُيّ الفم �شرح ذلك بقوِلِه: "لقد اأحبَّ
اأَحَبّ الب�شَر باأعظِم َقْدٍر ممكٍن من الُحّب، ولكن، في اأيِّ زمٍن من حياة ي�شوع 
�َس هذا ال�شرَّ الذي اأعطى به كّل ذاته؟ "في الليلة التي �شبقت اآلَمُه". وقد  اأ�َشّ
"خذوا  وبارَك وك�شَر وقال:  و�شكَر  الخبَز  "اأخَذ  الرّب  اإنَّ  الر�شوُل:  بول�ُس  قاَل 

فُكلوا هذا هو ج�شدي" )1كور 24/11(.
ففي الوقِت الذي كاَن النا�ُس ي�شتعّدوَن لُي�شلموُه اإلى الموِت، اأ�ْشَلَمُهمْ ذاَتُه 
عربوًنا لمحّبِتِه. فالعاطفُة التي يظهُرها اأ�شدقاوؤنا لنا، لحظَة موِتهم، يكون لها 
وقٌع كبيٌر في قلِبنا. لأجِل ذلَك اختاَر الرُبّ ي�شوُع هذه اللحظَة، قبَل موتِه، لكي 
َة الكبرى في هذا ال�شّر. والقّدي�س توما )الأكويني( ُي�شيُر  َيتُرك لنا هذه العطيَّ
اإلى هذه العطّيِة باأنَّها "�شرُّ المحّبة و�شمانُتها". ويقوُل القّدي�ُس برناردو�س: اإّنها 
َد الم�شيُح ي�شوُع كلَّ اأعماِل الُحبِّ اُلخرى  "الُحبُّ الفائُق". لأّنُه بهذا ال�شرِّ َوَحّ
َمها. وُت�شّمي القّدي�شُة ماري مدلين دو بازي اليوَم الذي  التي اأعطانا اإيَّاها، وَتمَّ

�َس فيه الم�شيُح هذا ال�شرَّ باأّنه "يوُم المحّبة". اأ�شَّ
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و�سالٌة † تاأّمٌل 
يا محّبُة ي�شوع اللمتناهيَة، اإّنِك ت�شتحقيَن محّبًة لمتناهيًة! فكيَف تكوُن 
، وكيَف ُيمكُن للب�شِر اأّل ُيحبّوك للغايِة؟  ُتَك يا ربَّ الب�شِر، اإلى هذا الحدِّ محبَّ

فماذا يمكنك اأن تفعل بعُد كي ُيحبُّوك؟ 
فيا ي�شوُع اأنَت الُمِحبُّ والَمحبوُب، اجعِل النا�َس يعرفونك ويحّبونك، فمتى 
اأ�شتعَل  كي  لِحك،  �شَ ِكَبِر  عن  فاأكثَر  اأكثَر  لي  ِاك�ِشْف  اأحببَتني؟  كما  اأُِحبُّك 
ل  لماذا  قلبي،  ُيلِهُب  الذي  الملُك  اأّيها  يا  ُير�شيك؟  ما  كلَّ  واأعمَل  ِتك،  بمحَبّ
اأحبُّـك دائًما؟ يا للأ�شِف، لقْد م�شى وقٌت، لم اأكْن فيِه غيَر ُمحٍبّ لَك وح�شُب، 
َك  ا. فاإنَّ اآلمَي التي اأثقلت كاهلي، َوَوعدك باأنَّ ل بْل ناكٌر لنعمتك ومحّبتك اأي�شً
ذاتي،  كّل  لك  اأقّدم  اإّني  يا مخلـِّ�شي،  ُيعزياني.  التائبِة، هما  للقلوِب  �شتغفُر 
من  اأموُت  ليتني  يا  تي.  قوَّ كلِّ  من  اأحّبك  اأن  اآلمك  با�شتحقاقات  ف�شاعدني 

اأجلك كما ُمتَّ اأنَت من اأجلي.
ي لَي النعمَة حّتى ل اأحبَّ اأحًدا غيَر اهلِل. يا مريُم، يا اأَمّ اهلِل، ا�شتمدِّ

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

حاُد ي�سوَع بالنف�ِس التي تتناول ج�َسَدُه   التاأمُل الخام�ُس:  ِاتِّ

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
قال القّدي�ُس ديوني�شيو�س الأريوباغّي: "اإّن المبداأَ الفاعَل للمحّبِة هَو ال�شيُر 
�َس لأجِل هذه  نحو الّتحاد". اإنَّ الرَبّ ي�شوَع الم�شيَح اأ�ّش�َس �شرَّ القرباِن المقدَّ
ٍة من  �شحيَّ الغايِة وهي اأْن يّتِحد كّلًيا بنفو�ِشنا. فلقد اأعطى ذاَته كُمعلٍم ومثاٍل واأُ
ُه اأْن ُيعطَي ذاتُه لنا غذاًء، كي ُي�شبح واحًدا معنا، على �شاكلِة  اأجلنا. كان ينق�شُ
، الذي ُي�شبُح كيانـًا واحًدا مع َمن ياأكله؛ وهذا ما فعله بالتحديد  الغذاِء الطبيعيِّ

ربُّنا حين اأ�ّش�س �شّر المحّبِة هذا.



الكتاب الثاين52

اأعطانا  ج�شَدُه  ي�شوُع  وهَب  "عندما  ال�شيانّي:  برناردو�س  القّدي�ُس  يقوُل 
ه الأخيرة  اأق�شى درجاِت الَمحّبِة، لأّنه رغب في اّتحاٍد كامٍل بنا".  فبمبادرِة حبِّ
وهبنا ذاته غذاًء، كي نّتحد معه مثلما تّتحد التغذية بنا. فاإنَّ الربَّ ي�شوَع لم يكْن 
ا اأن يّتحد  لَير�شى باأْن يّتحَد بطبيعِتنا الب�شرّية بالج�شد وح�شب، لكْن يريُد اأي�شً

بكلِّ واحٍد منا بهذا ال�شرِّ العظيم، كي يقّدم كلَّ ذاته لَمن يتناوُلُه.

ويقوُل القّدي�ُس فرن�شوا دو �شال اإنَّ ي�شوَع الم�شيَح ل يمكُن اأْن نقارَنُه باأيِّ اأمٍر 
اآخر اأو عمٍل اأو عاطفٍة اأو محّبة، فقد اأخلى ذاَتُه وجَعلَ  منها غذاًء كي يدُخَل 
في نفو�شنا ويّتحد بقلوِب الُمْخل�شيَن لُه. ولأّن الرّب ي�شوع يحّبنا ب�شغٍف اأراد اأن 
يتَِّحد بنا في الإفخار�شتّيا ليجعلنا واحًدا َمَعُه. والذهبيُّ الفم يقوُل: "لقد اأرْدَت، 
ًبا ذاتك فينا، يا اإلَه الُحّب".  بكلمٍة واحدٍة، اأّل يكوَن قلُبك وقلبنا اإّل واحًدا ُمذوِّ
ويقول القّدي�س لوران�شيو�س ي�شتنيانو�س: "يرغب اأن يكون قلًبا واحًدا معنا". لقد 
ُكْل َج�َشِدي َوَي�ْشَرْب َدِمي َيْثُبْت ِفيَّ َواأََنا ِفيِه". )يو 56/6(.  قاَل ي�شوُع: "َمْن َياأْ
ُيقيُم في الم�شيِح ي�شوَع، ويقيُم الم�شيُح فيه.  فالذي يتناوُل القرباَن المقّد�َس 

هذا الّتحاُد لي�َس اّتحاًدا وهميًّا، بل هو اّتحاٌد حقيقّي وواقعّي. 

يقوُل القّدي�ُس كيِريلُّ�س الإ�شكندرّي: كما تتوّحُد قطعتا ال�شمع المذاب، كذلك 
حاُل الذي يتناوُل القرباَن، ُي�شبُح جوهًرا واحًدا مع الم�شيِح ي�شوَع. فلنتخّيْل، 
اهلِل  لنا كما قاَل لخادَمِة  يقوُل  ي�شوَع  الرَبّ  اأَنّ  الأقد�َس،  القرباَن  تناوِلنا  عند 
الأمينِة مرغريت القبر�شّية: "اأنظري يا بنيَّتي اإلى هذا الّتحاد الرائع الموجود 
بيني وبينك، وامنحيني محّبتك وا�شتمّري دائًما على الّتحاد بي بمحّبة مّتقدة، 

ول تنف�شلي اأبًدا عني".

و�سالٌة † تاأّمٌل 
يا ي�شوُع، ما اأطلُبُه منك، وما اأريُده دائًما حين اأتناوُل القرباَن الأقد�َس، هو 
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اأْن اأبقى مّتحًدا بك ول اأنف�شَل عنك اأبًدا. اأنا اأعرُف اأّنـك اأنت ل تنف�شُل عّني، 
اإل اإذا ابتعدُت اأنا عنَك. لكنَّ خوفي هو اأن اأبتِعَد عنك بالخطيئة، كما فعلُت في 
ما م�شى، فل ت�شمْح بذلك يا فاديَّ المحبوَب: "ل ت�شمْح باأْن اأنف�شل عنك". 
فهذا الخطُر مترّب�س بي حّتى مماتي، واأ�شاأُلك با�شتحقاقاِت اآلِمَك وموِتَك، 
النعمة كي  ُد، واأعطني  ُاردِّ اأنا  اأقَع في الخطيئِة مّرًة واحدًة. ها  اأموَت ول  اأن 
َك  حبَّ اأرّدَد دائًما: "ل ت�شمْح اأن اأنف�شَل عنَك".  فيا اإلَه روحي، اأُحبَُّك واأريُد اأْن اأُ
اإّلَك. اآخَر  اأمًرا  اأريُد  اأريُد �شواَك ول  اأحلُف بال�شماِء والأر�ِس باأّني ل   دائًما. 

ّلي لأجلي على هذه النّية، وا�شتمّدي لَي النعمة  يا اأَمّ الرحمِة، يا مريُم، �شَ
باأّل اأنف�شَل اأبًدا عن ي�شوَع واأّل ُاحبَّ �شواه.

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

ُل ال�ساد�ُس :  وكاَن َي�ُسوُع يعَلُم اأَنَّ �َساَعَتُه َقْد اأتْت ِلَيْنَتِقَل ِمْن هَذا  التاأمُّ
اْلَعاَلِم اإلى الآِب )يو1/13(

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *

رغبًة منه في الّتحاِد بنا في المناولِة المقّد�شِة، كاَن ي�شوُع َيْعَلُم اأنَّ �شاعَتُه 
تلَك  بالتحديِد �شاعُة  ي�شوُع �شاعَتُه، هي  ُي�شّميها  التي  ال�شاعُة،  اأتْت. هذِه  قد 
يها �شاعَتُه، تلك ال�شاعَة  الليلِة التي عاناها اأّوَل دروِب اآلِمِه. ولكْن، كيف ي�شمِّ
الم�شوؤومَة؟ ذلك لأّنه فيها، اأ�شلم لنا حياَتُه كلَّها، وقّرَر في تلَك الليلِة اأْن َيترَك 
افتداها  وقد  المحبوَبِة،  بنفو�ِشنا  كليًّا  يّتحُد  ِبِه  الذي  �َس،  المقدَّ القرباَن  لنا 
الليلة:  تلك  في  لتلميِذِه  قاله  ما  وهذا  اأجلنا.  من  وت�شحيِتها  حياِتِه  ببذِلِ 
"�شهوًة ا�شتهيت اأن اآكَل الف�شَح معُكْم". بهذه الكلماِت اأراَد اأْن ُيفهَمنا رغبَتُه 

الحاّرة في اأن يّتحد بنا في �شّر الحّب هذا.
"�شهوًة  بح�شب قول القّدي�س لوران�شيو�س ي�شتنيانو�س، فاإنَّ هذه الكلماِت، 
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اللمتناهيِة:  بمحّبِتِه  الملتهِب  ي�شوَع  الم�شيِح  قلِب  مْن  خرجْت  ا�شتهيُت"، 
"�شوُت المحّبِة الأكثُر ا�شتعاًل، هذه الناُر عيُنها، التي ت�شتعُل في قلِب ي�شوَع، 
ا، والدعوُة عيُنها التي دعا بها تلميَذُه اإلى اأْن ي�شتقبلوُه، يدعونا  ُتلهُبُه الآَن اأي�شً
ا: "ُخُذوا فُكُلوا هَذا ُهَو َج�َشِدي" )مت26/26(. ولكي َيجعَلنا  بها اليوَم اأي�شً
اأ�شا�س:  ل�شرٍط  يخ�شُع  ذلك  لكنَّ  بالملكوِت،  وَعَدنا  بحرارٍة  ا�شتقباَلُه  نلتزُم 
يكون م�شيرنا  ا�شتقباَلُه  َرف�شنا  نحُن  فاإِْن  ياأكل ج�شدي" )يو 54/6(.  "َمن 

الموت )يو 53/6(. 

دعوُة ي�شوَع هذه ووعوُدُه وتحذيراُتُه تدُخُل في �شياق رغبِتِه في اأْن يَتّحَد بنا 
في القرباِن الأقد�ِس، بف�شِل محّبِتِه لنا. فالربُّ ي�شوُع قاَل للقّدي�شِة ماتيلدا: 
َتت�شّوُق لترمَي بنف�ِشها على الأزهاِر فتمت�َسّ رحيَقها. كذلك  "ما ِمْن َنحلٍة ل 
هَي رغبتي في الدخول اإلى النفو�س التي َت�ْشعى ورائي". في�شوُع ُيحبُّنا وُيريدنا 
كتَب  لقد  وراَءُه.  ن�شعى  اأْن  ا  اأي�شً نحُن  ُيريُدنا  وراَءنا،  َي�شعى  ولأّنُه  ُه.  ُنِحبَّ اأْن 
من  َتقترُب  التي  للنف�ِس  فطوبى  كبيٌر".  اهلِل  "َعَط�ُس  غريغوريو�س:  القّدي�ُس 

المناولِة المقّد�شِة بحرارٍة ورغبٍة في التحاِد بي�شوَع الم�شيِح.

و�سالة † تاأّمُلٌ 
يا ي�شوُع الحبيب، لي�َس لَك اأْن ُتعطَينا ُبرهاًنا اأكبَر كي ُتفِهَمنا ِمقداَر محّبـِتك 
�ِس، كي نتغّذى من  ال�شرِّ المقدَّ اأعطيَتنا حياَتك. واأودعَت ذاتَك في  لنا. لقد 
ج�شِدك، وترغَب في اأن نقترَب منَك. فكيَف لنا اأن َنفهم كلَّ مبادراِت الُحِبّ 

ا بك؟  هذه ول ن�شتِعَل ُحًبّ
اأّيُتها العواطُف الأر�شّيُة البائ�شُة غادري قلبي لأّنك تمنعيَنني مْن اأْن اأُحَبّ 
اأْن تمنَحني  ُيمكُن  اأّيُة محّبة  الفادي الحبيُب،  اأيُّها  ويا  ُيحبُّني هَو.  ي�شوَع كما 
اأكثَر مّما فعلَتُه معي؟ فاإّنك من اأجِل محّبتي بذلت حياتك كّلها، وعانيَت الإذلَل 
والموَت بمرارٍة، ومحوَت ذاَتك لكْي ُت�شبَح غذاَءنا في القرباِن، وُتعطَيني كلَّ 
ذاِتَك. فيا اإلهي ل َت�شمْح اأبًدا باأْن اأعي�َس ناكًرا لجميِل �شلِحَك. اأ�شكُر لَك كلَّ 
ْبـُتُه لك، واأحّبك حّتى اآخِر حياتي.  ما ُتعطيني من وقٍت لأبكَي الحزَن الذي �شبَّ
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واأتوُب اإليَك اأّيها الملُك ال�شالُح لأّني ازدريُت محّبَتَك.
ِة اللمتناهية. �شاعدني  اأحبَُّك اأّيها الُحُبّ اللمتناهي، فاأنَت جديٌر بالمحبَّ
يا ي�شوُع كْي اأنزَع من قلبي كلَّ العواطِف البعيدِة عنك، ول اأريُد �شواَك ول اأفت�ُس 

اإّل عنَك ول اأُحّب اإّلك.
فيا اإلهي المحبوب اأعطني اأن اأجَدك دائًما. ُخذ اإرادتي كَلّها كي ل تعمَل اإّل 
ما  ُير�شيَك. يا اإلهي، َمن لي �شواك اأُِحّبه، اأيُّها ال�شلُح اللمتناهي؟ ل اأريُد 

غيرك ول �شيًئا اآخَر.
ا لي�شوع. ا �شافًيّ يا مريُم اأّمي ُخذي قلبي بين يديِك واملإيه حًبّ

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

ُل ال�سابُع: المناولُة المقّد�سُة ُتعطينا قوة المثابرة على النعمة الإلهّية  التاأمُّ

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
في المناولِة المقّد�شِة، حيِنَ ت�شتقبُل النف�ُس ي�شوَع، ينقُل اإليها كلَّ الخيراِت 
ٍة نعمَة المثابرِة المقّد�شِة. وهذا هو المبداأ الفاعل الذي يخلُقُه  والنعِم، بخا�شّ
التي تتقبُل الج�شد الإلهّي، ويعطيها  ال�شرُّ المقّد�ُس، فُيـغّذي الروح  فينا هذا 
قّوًة كْي ت�شيَر نحو الكمال وتقاوَم اأعداَءها الذين يريدون ِاماَتَتها. لذلك، �شّمى 
َماِء. اإِْن  : "اأََنا ُهَو اْلُخْبُز اْلَحيُّ الِذي َنَزَل ِمَن ال�شَّ ي�شوُع ذاَتُه بالخبِز ال�شماوِيّ
َنا اأُْعِطي ُهَو َج�َشِدي  اأَ اإَِلى الأََبِد. َواْلُخْبُز الِذي  اأََحٌد ِمْن هَذا اْلُخْبِز َيْحَيا  اأََكَل 

الِذي اأَْبُذُلُه ِمْن اأَْجِل َحَياِة اْلَعاَلم" )يو 51/6(. 
يقّوي  ال�شماوّي  الخبز  فاإنَّ  كذلك  الج�شد،  يقّوي  المادّي  الخبز  اأّن  فكما 
حياة الروح، اإذ يجعلها ثابتًة في النعمة الإلهّية. لقد علَّمنا المجمع التريدنتينّي 
من  وَيحمينا  الَعَر�شّيِة،  الخطيئِة  مَن  ُرنا  ُيحرِّ الذي  الدواُء  هي  المناولة  اأنَّ 
الخطيئِة المميتِة. وقد كتَب اإنو�شان�شيو�س الثالُث في هذا ال�شياِق: "اإنَّ ي�شوَع 
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قد نّجانا باآلآمِه من الخطايا التي اقترفناها، وحفَظنا بالإفخار�شتّيا من التي 
الخاطئين  على  اإنَّ  بونونتورا:  القّدي�ُس  وقاَل  في حياتنا"،  نقترُفها لحًقا  قد 
عليهم  العك�س،  على  اإّنما  الخطيئة،  حال  في  لأّنهم  المناولة  عن  يبتعدوا  اأّل 
القتراب دائًما لأّنهم خطئوا. فبقدر ما ي�شعر الإن�شان بمر�شِه، بقْدر ما هو 

بحاجة اإلى طبيب.

و�سالة † تاأّمٌل 
عفي، واأنا اأرى ذاتي اأ�شقُط ثمَّ  ، ولماذا اأنا م�شتاٌء من �شَ ما اأتع�شني يا ربُّ
اأ�شقُط. كيف يمكُنني اأن اأقاوَم هجماِت الجحيِم بابتعادي عنك، واأنَت م�شدُر 
اأعدائَي النت�شاَر  َلما ا�شتطاع  تي. فلو اقتربُت منَك، بالمناولِة المقد�شِة،  قوَّ

. عليَّ
لن يحدَث هذا في الم�شتقبل، لأّني "اأ�شتطيُع كّل �شيٍء بالذي يقّويني" )في 
اأنَت يا ي�شوُع.  اإنَّ رجائي هو فيَك  اأنا، بْل  اأثَق بذاتي  ، لن  13/14(. ل يا رُبّ
اأنَت ُتعطيني القّوَة كي ل اأ�شقَط مْن جديٍد في َخطاياي ال�شابقِة. اأنا �شعيٌف، 
لكّنك، بالمناولِة المقّد�شِة، تجعُلني قويًّا �شدَّ التجارِب التي ُتهاجمني: "اإّني 
اأ�شتطيُع كّل �شيٍء بالذي يقّويني" )في 13/4(. �شامْح يا ي�شوُع كَلّ الإهاناِت 
اأْن  على  اأموَت  اأن  ُل  وُاف�شِّ كياني،  كلِّ  من  عنها  اأتوب  والتي  لك  بُتها  �شبَّ التي 
عَم ال�شرورّيَة كْي  اأخطاأ فيما بعُد. واأرجو، با�شتحقاقاِت اآلِمَك، اأْن ُتعِطَيني النِّ

اأعي�َس في هذه النعمِة حّتى المماِت. بك اأ�شُع رجائي فل اأتزعزُع.

القّدي�ُس بونونتورا:  التي رَفعها  اإليِك ال�شلَة  اأرفُع  اإّني  اأّمي،  يا  يا مريُم، 
اأتزعزُع". فل  رجائي  اأ�شُع  "بِك 

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *
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ُل الثامُن: ال�ستعداُد الواجُب للمناولِة المقد�سِة وفعِل ال�سكران. التاأمُّ

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *

الُمناولِة  ِمَن النا�ِس في  ي�شاأُل الكارديناُل بونّنا لماذا يتقّرُب مَن اهلِل قّلٌة 
المقّد�شِة؟ ويجيب: "الم�شكلة لي�شت في الغذاء، اإّنما في نق�سِ الطواعيِة عند 
ها ل ت�شتطيُع  اإنَّ الناَر ُتحِرُق الحطُب الجافَّ ب�شرعٍة هائلٍة، لكنَّ ُم�شتقبليِه". 

ُه ل َيحوي َخ�شائ�َس ال�شتعاِل و�شروَطُه. حرَق الخ�شِب الأخ�شِر، لأَنّ
ُهْم كانوا متيّقظيَن  فالقّدي�شوَن قد ا�شتفادوا كثيًرا من المناولِة المقّد�شِة، لأنَّ
بطواعيٍة تاّمٍة. وهنالك �شرطاِن اأ�شا�ّشياِن ُي�شاعداِن النف�َس على ا�شتعداِدها 

للمناولِة: 
األ�شرُط الأوُل هو في الن�شلِخ عِن المخلوقاِت، ويقوُم بالبتعاِد الكّليِّ عن 
ُه من  كلِّ ما لي�َس من اهلِل. فكيف تغدو النف�ُس لو �شكَنْتها الأموُر الأر�شّية؟ فاإَنّ
يوًما  جيرترود  القّدي�شُة  �شاألِت  لقد  الإلهّيَة.  المحّبَة  تجَد  اأن  عليها  ال�شعِب 
"اأطلُب  فاأجاَبها:  المقّد�شِة،  المناولِة  قبَل  يريُدُه  الذي  الإ�شتعداِد  عن  الربَّ 

منِك اأمًرا واحًدا، اأن تاأتي ل�شتقبالي واأنت فارغة من ذاتك".
المقّد�شِة،  المناولِة  ِمَن  الغنّيِة  الثماِر  لنيِل  المطلوُب  الثاني،  ال�شرُط  ا  اأمَّ
ُه اأكثَر فاأكثَر. ويقوُل غر�شون:  فهَو الرغبُة في ا�شتقباِل ي�شوَع الم�شيِح، كي تحبَّ

الجائعين". �شوى  ي�شبُع  ل  المائَدِة  هذِه  "على 

َتحمَلها  اأْن  َيجُب  التي  الأ�شا�ّشّيَة  النّيَة  باأنَّ  �شال  دو  القّدي�ُس فرن�شوا  كتَب 
"علينا  اهلِل:  النموُّ في محّبِة  المقّد�شِة هي  المناولِة  ِمها من  تقدُّ النف�ُس عند 
ي�شوُع  الربُّ  قاَل  وقد  بمحّبٍة".  ذاَتُه  اأعطانا  الذي  بمحّبٍة، ذاك  ن�شتقبُل،  اأن 
للقّدي�شِة ماتيلدا: "حيَن تتقّدميَن مَن المناولِة فليكْن لديِك المحّبُة كّلها مْن 

�شميِم القلِب، واأنا اأتقّبُل محّبتِك على ح�شب ما َتْرغبيَن؟"
يجُب اأن نرفَع فعَل ال�شكراِن بعَد المناولِة، فل ُتوجُد �شلواٌت اأحبُّ اإلى قلِب 
اهلِل من تلَك التي ُترفُع بعَد المناولِة المقّد�شِة. اإذ بعد هذه اللحظة ال�شعيدة، 
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الوقت تحمل،  فالتقوى، في هذا  بال�شلة.  ي�شوع  تتحاور مع  اأن  النف�س  على 
اأمام اهلل، ا�شتحقاقاٍت اأكبر من تلك التي نرفعها في الأوقات اُلخرى، ذلك 

لأّن لها قيمة كبيرة بف�شل ح�شور الم�شيح ي�شوع الذي اّتحد بنفو�شنا.
ُه، في هذه  اأما بالن�شبة اإلى ال�شلة، فتقول القّدي�شة تريزيا )الأفيلّية( اأنَّ
عر�س  على  كما  النف�س  في  الحا�شر  نف�شه  هو  الم�شيح  ي�شوع  يكون  الأثناء، 
اأّيتها النف�س الم�شيحّية لقد  اأفعل لك؟ يا  اأن  "ماذا تريدينني  نعمته، ويقول: 
ا كي اأُفي�س عليِك من نعمي، فا�شاأليني اإًذا كّل ما  جئُت من ال�شماء خ�شي�شً
تريدين، وقدر ما تريدين، واأنا اأعطيك كّل �شيء". ما اأعظم كنز النعم هذا، 
الذي يخ�شره، في اللحظة الثمينة اأولئك الذين يقلِّلون من �شلِتِهْم اإلى الربِّ 

ي�شوَع الم�شيِح الحا�شِر في قلوِبِهْم؟

† تاأّمٌل و�سالة
، اأنَت تريُد اأن ُتغدَق علينا نَعَمك، ونحن نتقاَع�ُس َعن ا�شتقباِلها.  يا اإلَه الُحبِّ

فكْم نندُم في �شاعِة موِتنا حيَن َنتذّكُر لمبالَتنا المميَتَة؟
من  ا  م�شتعدًّ الم�شتقبل،  في  و�شاأعمل   ، ما�شيَّ عن  طرفك  اأِمل  اإلهي،  يا 
كلِّ  قلبي، وبف�شل نعمتك، كي اأبتعد عن كلِّ ما َيمنُعني من ا�شتقبال ِنعِمَك. 
معونَتَك  اأناَل  كي  اأ�شتطيُع،  ما  َقْدَر  �شِة،  المقَدّ المناولِة  بعَد  اإليَك،  �شاأتحدُث 

اللزمَة للتقّدِمِ في درِب محّبِتَك.
الآَن في محّبِتك.  لقْد تخاذلُت حّتى  ي�شوُع  القراِر. فيا  اأخِذ  اأعطني نعمَة 
كْي  ق�شيرٌة  فترٌة  اإّل  هَو  ما  برحمِتَك،  الحياِة  مَن  اأعطيتنيِه  الذي  والوقُت 
َك. �شاأعي�ُس  �َس بمحّبتي عن الإهانات التي فعلُتها �شدَّ اأ�شتعدَّ للموِت، وكْي اأعوِّ
اأوقاتي باأكمِلها من اأجِل محّبِتَك، و�شاأندُم باكًيا على خطاياي. اأحبُّك يا ي�شوُع، 

يا حّبَي الأوحَد وخيرَي الوحيَد. فارَحمني ول تتخلَّ عّني.

واأنِت يا مريُم، يا رجائي اأِنجديني دائًما. 

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  
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زي�راُت القرب�ِن االأقد�ِس
والقّدي�صِة مرمَي البتوِل

للقدي�ِس الفون�س دو ليغوري

النواياتاريخ بدء الت�شاعية
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با�سِم الآِب والإبِن والروِح القد�ِس اللِه الواحِد

تقدمي

اإلى البريئِة مَن الخطيئِة الأ�سلّيِة والدائمِة بتولّيُتها مريَم 
ُامِّ اهلِل.

يا مِلكتي القّدي�شَة مريَم، في الوقِت الذي ُتب�شُر هذه المجموعُة المتوا�شعُة 
َمها  النوَر، وقد دّونُتها بحٍبّ كبيٍر لبِنِك الحبيب ي�شوع، لم اأَر اأف�شل من اأن اأقدِّ
ا َيفوُق محّبَة الخليقِة  لك، يا اأّمَي المحبوبَة، اأنِت يا َمْن اأحببِت هذا البَن ُحبًّ
باأ�شِرها. لي رجاٌء في اأن يكون هذا العمل المتوا�شع م�شدر �شجاعٍة، لنفو�ٍس 
ـِقـِد �شوًقا اإلى روؤيِة  ِة ي�شوَع الم�شيِح. واأن يكوَن مقبوًل من قلِبِك الُمَتّ كثيرٍة، لمحبَّ

ابِنِك محبوًبا بالمقداِر الكبيِر الذي َي�شتحّقُه.
ديِها، ل طمًعا  م لِك مجموعتي هذه كما هي، فاقبليها واع�شُ لذا فاإّني ُاقدِّ
بثناء الب�شر، اإّنما لكي ي�شتجيب، َمن يقراأوَنها ب�شوٍق واإكرام، لدعوة الحِبّ الكبير 
حوُم، اأوًل ب�شرِّ اآلِمِه ك وثانًيا ب�شرِّ تاأ�شي�ِشِه القرباَن  نا الرَّ الذي ر�شمه مخلِّ�شُ
في هذا عند قدَميِك، متو�ّشًل اأن تقبليِه وتقبليني اأنا  الأقد�َس. هاَءنذا اأ�شُع موؤلـَـّ
كاتَبُه الُمّتِكل عليِك منُذ اأمٍد بعيٍد، وحّتى اآخِر حياتي. فل رغبة لي ول فرح عندي 

�شوى اأن اأدعوِك: "الملكُة المحبوبُة للغايَة".

األفون�س ماري دو ليغوري
رهبنة الفادي الأقد�س
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تقديم:

الموؤمِن  على  ُيغدقاِن  المقّد�َشِة  والمناولِة  القرباِن  زيارِة  على  المثابرَة  اإّن 
خيراٍت روحّية كثيرة. فالإيماُن يعلـُِّمنا، ونحن على يقيٍن تاّم، اأَنّ الم�شيَح ي�شوَع 
اأّنُه حا�شٌر فوَق  حا�شٌر فعًل في القرباِن الأقد�ِس تحَت �شكِل الخبِز. فلنتيّقن 
حمِة، كي ُيفي�َس علينا ِنعَمُه، وُيظِهر المحّبة  ِة والرَّ مذاِبِحنا كما على عر�ِس المحبَّ

الكبرى التي ُيحّبنا بها، وي�شكَن ُمحتجًبا في ما بيننا، ل َيغيُب ليَل نهاَر. 
�ِس،  ِت الكني�شُة، على مدى ثمانيِة اأياٍم متتاليٍة، عيًدا للج�شِد المقَدّ �شَ لقد خ�شَّ
فيه ُتقاُم زيَّاحاُت  التكريِم بالزينِة اللئقِة، ُمرفقًة بفتراِت ال�شجوِد في ح�شرِة 
ِة وعرفاِن الجميِل  هذا ال�شرِّ الإلهيِّ الَمهيِب. على اأن َيرفَع الُم�شّلوِن واجَب المحبَّ

. والكراِم اللئِق بح�شوِر الم�شيِح في �شرِّ القرباِن فوَق مذبِح الرِبّ
يا اإلهي، كم احتَمَل الفادي الحبيُب، الحا�شُر على مذبِح القرباِن، مْن اإهاناٍت 
ه لهم، �شكن فوق المذابح  واحتقاراٍت من بع�ِس النا�ِس وما زال، لكن لكثرة حبِّ
على الدوام. نقراأ في كتاب عبادة قلب ي�شوع اأّنه بينما كانت خادمُة اهلِل ماري 
ِل اأماَم القرباِن، اأظهَر لها الربُّ قلَبُه الُملتِهَب بعر�ٍس من  األكوك غارقًة في التاأمُّ
ُلُه ال�شوُك على ال�شليِب، وخاَطَبها قائًل: "ها هوذا القلُب الذي اأحَبّ  ناٍر، ُيكلِّ
ا ل حدَّ لُه، فلم يبخْل عليِهْم ب�شيٍء، بْل اأفنى ذاَتُه لُيـظِهَر محّبَتُه لهم.  النا�َس حبًّ
ولكْن لم َيحفظ اأحُدُهْم لَي الجميَل، بل بادلوني بعدِم الحتراِم والجفاِء والزدراِء 

والإهاناِت".
�شت ذاَتها  واأ�شاَف ي�شوُع: "اإنَّ ما يوؤلُمني هو جفاُء القلوِب التي كانْت قد كرَّ
�َس يوُم الجمعِة، الذي يلي عيَد القرباِن، يوًما  لي". ثّم اأبدى رغبَتُه في اأن ُيكرَّ
َبه البع�ُس مْن اإهاناٍت  ا �شبَّ �َس نفو�ُس محّبيِه عَمّ لإكراِم قلِبِه المحبوِب، كي ُتعوِّ

للقرباِن على المذبِح. ووعَد باأن ُيغدَق ِنَعَمُه فّيا�شًة على الذيَن ُيكِرموَنُه.
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: "نعيمي اأْن اأكوَن بيَن بني الب�شِر"  هذا ما كاَن قد اأعلنُه الربُّ على ل�شاِن النبيِّ
الإهاناِت  مَن  الرغِم  على  عنُهم،  النف�شاُل  با�شتطاعِتِه  فلي�َس   .)31/8 )اأم 
با�شتمراٍر،  يزوروَنُه  بالذيَن  فرِحِه  ِمقداَر  لنا  لُيظِهَر  كلُُّه  هذا  عنه.  والبتعاِد 

وُيقيموَن بالقرِب منُه في الكني�شِة، في ح�شرِة القرباِن الأقد�ِس.
الأقد�َس  القرباَن  تزوَر  اأن  بازي  دو  مدلين  ماري  القّدي�شِة  من  ي�شوُع  طلَبَ 
اأّنها تّممت ذلك، طاعًة  ثلًثا وثلثيَن مرًة في اليوم. وفي �شيرة حياتها نجد 
بها من المذبِح. فلن�شاأل كلَّ اأولئَك الذيَن َيزوروَن القرباَن الأقد�َس اأْن  للرّب، بتقرُّ
َعِم النورانّيِة التي اأغَدَقها �ُشعاُع الأنواِر هذا  عيِم ال�شماوِيّ والنِّ ُيخبرونا عْن �شرِّ النَّ

ًعا اأماَم الم�شيِح المقيِم فوَق المذابِح.  عليِهْم، عنَد قياِمهم ُخ�شَّ
َة  اإنَّ خادَم اهلِل الأَب لوي�س لنازا، ُمر�شَل �شقليَة الكبيَر، كاَن  قد َخـِبـَر محَبّ
الأقد�ِس لختباِرِه عذوبَة  القرباِن  زيارِة  على  فثابَر  فتّوِتِه،  منُذ  الم�شيِح  ي�شوَع 
ِه، حين كاَن  ِب منه. وقد كاَن يتاألُم كالطفِل الر�شيِع الُمبَعِد عن �شدِر اأمِّ الَتقرُّ
اأماَم  اليوِم  في  واحدٍة  �شاعٍة  مْن  اأكثَر  المكوِث  بعدِم  ياأُمُرُه  الروحيُّ  مر�ِشُدُه 
�شَة على الع�شياِن، وكان يتاأّلُم كثيًرا عند انتهاِء  َل الطاعَة المقدَّ القرباِن. فف�شَّ
ًرا، ُمحِدًقا اإلى القربان، ُيحاِدُث ي�شوَع، ُمنحنًيا  الوقِت المحّدِد. كاَن َيقُف ُم�شمَّ

ــِدِه بعذوبٍة فائقٍة.  ب�شجداٍت ُمتوا�شلٍة، كمْن ل ي�شتطيُع الن�شلَخ عْن روؤيِة �شيِّ
ٍة طويلٍة اأماَم  ا مَن الُمكوِث لُمدَّ كذلك القّدي�ُس لوي�س دو غونزاغا ُمـِنَع هَو اأي�شً
، طائًعا في  القرباِن الأقد�ِس، فكاَن َيمرُّ اأماَم المذبِح بانجذاٍب ُمرهٍف نحو الربِّ
، َدْعني اأذهْب". والقّدي�س فرن�شي�س  ًدا ب�شغٍف كبيٍر: "َدْعني يا ربُّ البتعاِد، ُمردِّ
ك�َشفارو�س، ُمر�َشل بلد الهند، كان يرمي ثقَل اأتعاِب النهاِر عند مذبِح القرباِن 
اأماَم  التاأّمل  في  وليلـَُه  النفو�ِس،  لخل�ِس  التب�شيِر  في  نهاَرُه  فيعمُل  الأقد�ِس. 

الم�شيِح ي�شوَع.
َم الأمَر َعيَنُه، واإذا ما وجَد الكني�شَة  اأّما القّدي�ُس فرن�شي�س رجي�س فقْد تمَّ
مقفلًة، كان ُيعّزي نف�َشُه بال�شجوِد اأماَم باِبها، يرافُق الربَّ فاديه ولو ِمْن بعيٍد، 
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ُمحتِمًل الأمطاَر والجليد والطق�س الرديء. وقد اعتاد القّدي�س فرن�شي�س الأ�شيزّي 
هو الآخر اأن َيرمي باأثقاِل ما يزعجه عنَد اأقدام ي�شوع القائم فوق المذبح.

تاّم،  الأقد�س بخ�شوٍع  بالقربان  ٍة  الملك فنز�شل�س يقوم بعبادٍة خا�شّ كان 
ويتمّيُز بمحّبٍة �شديدة لي�شوع في القربان. فكان يجني بيديِه حّبات القمح وعناقيد 
العنب، لي�شنع منها خبز القّدا�س ونبيذه. وفي ع�شّيات ال�شتاء القار�شة كان يزور 
الكنائ�س التي تعر�س القربان الأقد�س في داخلها. كانت زياراُتُه هذه ُتغدُق على 
ا من المحّبِة الإلهّيِة، اإلى درجِة اأّن ج�َشَده كان يلتهُب حرارًة فُيلم�ُس  نف�ِشِه في�شً
رات اأنَّ مراِفَقُه كان يتبعُه عن  الثلَج وُيذيُبُه نازًعا عنه البرودة. وُتخبرنا المذكِّ
بعٍد في الليالي، ولتفادي ال�شقيع الذي ُي�شيُبه في م�شيرِه على الثلِج، كان َي�شيُر 

فوَق اآثاِر قدَمي الملك، ليمنَحُه الحرارَة والطمئناَن والِدْفَء. 

ِفها من خلِل �شهاداِت ُانا�ٍس انجَذبوا نحو  وهنالك اأمثلٌة كثيرٌة بمقدورُكم َتَعرُّ
اهلِل وعا�شوا ِخبرَة ال�شلِة هذه. وهل كان من الممكِن اأْن َيجدوا فَرًحا وكنًزا 

اأَحَبّ واأغلى من الم�شيِح ي�شوع في �شرِّ القرباِن؟
ُه بين  العبادات التقوّية كّلها، لي�س هنالك من فرٍح مقبول عند  ِد اأنَّ من الموؤكَّ
اأن  العابدة  النف�س  اأّيتها  القربان. فل تخافي  ي�شوع في  اأعذب من عبادة  اهلل 
ُتقيمي هذه العبادة، متخّليًة عن مجادلت النا�س، ذاهبًة اإلى درجة تقدمة الذاِت 
ُرْبُعها  ا وعلى مدى الحياة. يكفيِك ن�شف �شاعة، ل بل  ولو لبرهٍة واحدٍة يومًيّ
لزيارِة الكنائ�ِس التي ُيـعر�ُس فيها القرباُن الأقد�ُس. "ذوقوا وانظروا ما اأطيَب 
َة ثماٍر تجني. واعلْم اأنَّ الوقت  !" )مزمور 9/34(. اختبْر ذلك فُتعايَن اأيَّ الربَّ
الذي تق�شيِه بال�شلِة اأماَم اأقد�ِس الأ�شراِر هذا، هو اأثمُن الأوقات التي تعي�ُشها 
في حياِتَك، من دون اأْن اأذكَر التعزيَة التي تناُلها، والتي ُت�شاعُدَك عند �شاعِة 
ا اأّنك َتربُح اأ�شعاَف اأ�شعاف، في اأثناِء  المماِت، وفي الحياِة الأبدّيِة. واعلْم اأي�شً
نهاِرَك وَطواَل حياِتك، من جّراِء الجلو�ِس ُربَع �شاعٍة فقط، في ح�شرِة القرباِن 
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الأقد�س. واعلْم اأّنُه في اأحلِك الظروِف ي�شتجيُب الرُبّ �شلَتَك وهو الذي وعَد 
قائًل: "اإ�شاألوا ُتعَطوا". وُيعلـُِّمنا الر�شول اأّن الم�شيح يفي�س نعَمُه الغزيرة على 
فوق  ال�شاكن  الم�شيَح  باأّن  �شوزانو  اأريك  الطوباوّي  رّدد  وقد  يزوروَنُه.  الذين 
المذبح، ي�شتجيُب ل�شلواتنا هناك اأكثر من اأيَّ مكاٍن اآخَر. في الواقع اإّنها �شلوات 
القربان الأقد�س. وَمن يعلم، قد تكوُن اأنت في اأثناِء ح�شوِرك اأماَمُه، اأحَد الذين 

�شوَن ذواَتهم كاملًة هلِل.  يكرِّ
، اأريُد اأن اأك�ِشَف لكم حقيقًة، وهي اأّنه، على الرغِم من  عرفاًنا بجميل اهلل عليَّ
عفي، وبفعِل المثابرة على زيارِة القرباِن الأقد�ِس، ا�شتطعُت التخّلي عن عالمي  �شَ
الهزيل، حيث ع�شُت تعا�شَة ال�شنين ال�شتِّ والع�شرين الأولى من عمري. فطوبى 
لمن ي�شتطيُع اأن يتخّلى عن ُمغرياِت العالم في عمٍر اأ�شغَر من ذلك، واأن ُيعطي 
ذاتُه بكّليتها لمن اأعطى ذاته كّلها لنا. اأكّرر، اإنَّ الطوبى هذه ل ُتعطى في العالم 
ا. فجنوُن الماآدِب والمظاهر البّراَقِة  الآتي وح�شُب بل في العالم الحا�شِر اأي�شً
والُمجادلت، هي من ُمغرياِت عالم الأر�س، وتكتنفها المرارة ووخز ال�شمير. 

ق اأّن َمْن عا�س ذلك تاأّلـَم اآ�شًفا.  عليك اأن ُت�شدِّ
كْن على يقيٍن ِمن اأّن النف�َس الُم�شّليَة، بالّتحاد الكلِيّ بي�شوَع في القربان، َتِجُد 
تعزيًة كبيرًة ل يمكن اأن تجدها في احتفالت العالم كّله. ما اأعذب تلك اللحظات 
التي بها تُمّر اأقداُمنا اأمام المذبح، بالخ�شوع والإيماِن وال�شلة! فحين نتحادث 
بداّلٍة بنوّيٍة مع ي�شوَع الم�شيِح الحا�شِر هنا، ُي�شغي وَي�شتجيُب، ويمنُح الغفراَن 
هْت اإليه. �شاعتئٍذ يمكننا اأن نعر�س عليه احتياجاتنا كما  عن الإ�شاءاِت التي ُوجِّ
من �شديٍق اإلى �شديق. ن�شتمدُّ منه الِنَعَم الوافرة والملكوَت بف�شِل قيامنا باأعمال 
نراُه متقًدا  المذبح حيُث  الحا�شِر على  اإلى اهلل  هيَن  الحقيقية، متوِجّ المحّبة 

ِتنا، في�شاأُل الآَب الأزلي من اأجلنا.  بمحبَّ
هذا هو الُحُبّ الفاعُل الذي ي�شكُن بيننا، مرت�شًيا اأن يبقى محجوًبا في �شِرّ 
كلٍم  من  فلي�س  المعروف.  عديمي  ازدراء  من  الرغم  على  الأقد�س،  القربان 
ا ورَد في الكتاب: "ذوقوا وانظروا ما اأطيب الرّب!" )مزمور 9/34(.  اأ�شدق ممَّ
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زيارة القّدي�سة مريم البتول
لدينا قناعٌة را�شخة، في �شاأن زيارتنا للعذراء الّقدي�شة، وذلك يتطابق مع 
َل على اأمورنا بو�شاَطِة  ما قاَلُه القّدي�ُس برناردو�س: "اإّن اهلل يرغُب في اأن نح�شُ
مريم". وبح�شب الأب �شوراريز، وهو راأي الكني�شة الجامعة، فاإذا اأردت نيل الِنَعم 
�ُس  ا: "ُتَخ�شِّ ماوّية ف�شفاعة مريم لي�شت مفيدة وَح�شُب، بل هي �شرورّيٌة اأي�شً ال�شَّ
الكني�شُة البتوَل مريم بال�شفاعة كاأ�شا�ٍس اأّولي". وبرهاًنا على ذلك، يكفينا اأن 
�س على ل�شان ابن  ق على مريَم ما جاء في الكتاب المقدَّ نلحظ اأّن الكني�شة تطبِّ
�شيراخ: "اأنا اأّم المحّبة البهّية والمخافة والعلم والرجاء الطاهر. فيَّ كلُّ ِنعَمـِة 
الطريق والحق وكلُّ رجاِء الحياة والف�شيلة. تعالوا اإلّي اأّيها الراغبون فيَّ وا�ْشَبعوا 
من ثماري" )�شي 24/24-26(. تعالوا اإلّي، "وطوبى للذي ي�شمُع كلمي وي�شهُر 
كلَّ يوم على اأبوابي" )اأم 34/8(. فالطوبى اإًذا للذي ُي�شرُع اآتًيا اإليَّ في كلِّ يوٍم 

طالًبا �شفاعتي القديرة. وحين يجُدني يجُد الحياة والخل�س الأبدّي.
اإّن الكني�شة المقّد�شة تدعونا اإلى التيّقِن من اأنَّ العذراء مريم هي الرجاء 
ًيا اإياها "برهان  الم�شترك لكّلنا. ويذهُب القّدي�ُس برناردو�س اأبعد من ذلك ُم�شمِّ
رجائنا الكامل". فلنطلب الِنعم بوا�شطة مريم، لأننا اإذا �شعينا وراءها من دون 
�شفاعة مريم، فنحُن "كمْن اأراَد التحليق بل جناحين"،  على ما قال القّدي�ُس 

اأنطونيو�س.
اإن ا�شتطعَت قراءة كتاب: "الم�شاعر المتَباَدلة" للأب اأمورياما، فاإنَّ اأكثر 
عم التي اأفا�شتها اأّم اهلل على الذين يقيمون ال�شلوات بانتظام، قد نالوها  الِنّ
اأثناء زيارتهم لكنائ�شها واأيقوناتها. ولنا المثال في كٍل من الطوباوّي األبير الكبير 
والأب روبير بوارز اللذَين نال موهبة العلم الراجح. اأّما الأخ جان بركمان، من 
اِء زياراتِه اليومّيِة للعذراِء في كني�شِة  عَم من جرَّ الرهبنة الي�شوعّية، فقد ناَل الِنّ
ُد وعَدُه بالتخّلي عن كِلّ الم�شاعِر الُدنيوّيِة العالمّيِة  المدر�شِة الرومانّيِة. وكاَن ُيَجـدِّ
�َس لمحّبِة اهلِل وحَدُه والعذراِء الكّليِة القدا�شِة من بعِدِه. وقد كتَب هذه  كْي َيتكرَّ
العبارَة تحَت الأيقونِة: "اأنا ل اأِجُد الراحَة لقلبي اإْن لْم اأرفِع الُحبَّ اللئَق ِتجاَه 
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اأّمي". واأخيًرا فاإنَّ المواهَب التي نالها القّدي�ُس برناردو�س ال�شيانّي، الذي كاَن، 
َغِره، يزوُر يوميًّا الكني�شَة ال�شغيرَة قرَب باِب المدينِة، ُمرّدًدا اأنَّ مريَم  منُذ �شِ
قد اأذهلْت قلَبُه. فكاَن يدعوها ُمعلمَتُه المحبوبَة التي ل ي�شتطيُع منَع ذاِتِه من 
زيارِتها. وبهذه الو�شيلِة ناَل نعمَة النتقاِل من هذا العالِم لُي�شبَح قّدي�ًشا كبيًرا 

ور�شوَل اإيطاليا.
ِالتِزْم، يا اأخي الموؤمن، اأْن تتعلَق اأكثَر فاكثَر بزيارِة مريَم بعَد زيارِتك القرباَن 
الأقد�َس، ففي الكني�شِة ُاٌم تِجُد اأيقونَتها في كلِّ مكاٍن. فاإْن اأنَت ثابرَت على هذه 
العبادِة بمحّبٍة وثقٍة، �شتناُل ِنـعًما غزيرًة. لأّنها ُتريُد توزيَع المواهِب العظيمِة. يا 
مريُم الحنون، يا رجائي، لي�س با�شتطاعِة اأحٍد اأن ين�شاِك. فيا مِلكَة ال�شماواِت 

. تحّنني عليَّ
: التناوُل الروحيُّ

ومَن  الروحّيِة،  المناولِة  على  �شنتكلَُّم  الأقد�ِس،  للقرباِن  زيارٍة  كلِّ  في  كما 
ال�شرورِيّ اأن اأ�شرَح لُكم ما تعنيِه هذه الكلمُة، وما الفوائُد الوافرُة التي َتْجِنَيها. 
القّدي�ِس توما )الأكويني( اللهوتّي، ترتكُز على  المناولَة الروحّيَة بح�شِب  اإنَّ 
لو  المحّبِة، كما  الفعلّيِة، �شمن م�شاعِر  المناولِة  ال�شادقِة في تحقيِق  الرغبِة 
اأّننا تناولنا ِفعًل. فاإنَّ اهلَل يرت�شي هذِه المناولِت الروحّيَة ُمغِدًقا ِنـَعـَمُه عليكم. 
وقد اأو�شَح ذلك لخادمِتِه الأمينِة الأخت باول مار�شي�شكا، موؤ�ّش�شِة ديِر القّدي�شِة 
ِة حياِتها اأَنّ اهلَل اأظهَر لها اإناَءيِن  كاترينا ال�شيانّية في نابولي، فنقراأُ في ِق�شَّ
اإناِء  اأحفُظ في  "اإّنني  لها:  وقاَل  ٍة،  والثاني من ف�شَّ اأّوُلهما من ذهٍب  ثميَنيِن، 

ِة المناولِت الروحّيِة". الذهِب المناولِت الفعلّيِة، وفي اإناِء الِف�شَّ
كانِت الطوباوّيُة حّنة لل�شليب َقْد �شمعِت الربَّ يقوُل لها اإنَّها كّلما تناولْت 
مناولة روحّية تناُل النعمة عيَنها التي تجنيها من المناولة الفعلّية. ويكفي اأن 
نعرف اأَنّ المجمع التريدنتينّي يمتدُح المناولت الروحّية ويلحُّ على الموؤمنين اأن 

يواظبوا عليها. 
النفو�َس المتعّبدة بف�شِل المثابرة على المناولة الروحّية.  كان الفرُح يملأُ 
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وكانت الطوباوّية اأغاتا لل�شليب تتناول نحو مئتي مرة في اليوم. وكان الأب بيار 
تناول  اأردت  اإن  باأّنك  يرّدد  لويول،  اأغناطيو�س دو  القّدي�س  الذي عا�شر  فابر، 

القربان الأقد�س بنوٍع جيٍد، عليك اأن تواظب على المناولة الروحّية.
ن�شّجع الذين ي�شَعـون اإلى التعّمق بمحّبة ي�شوع، اأن يقوموا بالمناولة الروحّية 
مرًة واحدًة على الأقلِّ حين يزورون القربان الأقد�س. ويتناولون مرًة عند بدء 
القّدا�س، ومرًة خلله، ومرًة عند انتهائه. هذا التزاٌم عمليٌّ َتقوّي مفيٌد اأكثر من 
اأيِّ اأمٍر اآَخَر، وبا�شتطاعِتنا المثابرَة عليه ب�شهولٍة. اإنَّ الطوباوّيَة حّنة لل�شليب، 
نا ن�شتطيُع اأن نتناوَل روحًيّا من دوِن اأْن َي�شُعَر  التي �شبق ِذكُرها، كانت ُترّدُد باأنَّ
اأحٌد بنا، كما اأّننا ل�شنا بحاجة اإلى اأن نكون �شائمين اأو بحاجٍة اإلى اإذِن مر�شِدنا 

الروحّي. ُيمِكُننا اأْن نفعَل ذلك �شاعَة نريُد.

فعُل المناولِة الروحية: 

اأنا اأوؤمُن يا ي�شوُع باأّنك موجوٌد في �شرِّ القرباِن الأقد�س. فاأنا ُاحّبَك فوَق كِلّ 
�شيٍء، واأريُدك مْن كلِّ كياني. وبما اأنَّني ل اأ�شتطيُع تناوَلك الآَن في �شرِّ القرباِن، 
ِحُد بكّليتي بك، فل ت�شمْح باأْن اأنف�شَل  فانِزْل بالروِح اإلى قلبي. اإّني اأغمُرك واأتَّ

عنَك اأبًدا.

فعُل مناولٍة روحية اأق�سر:

اأنا اأوؤمن يا ي�شوع باأنَّـك في القربان الأقد�س، اأحّبك واأريدك، فهلّم اإلى قلبي، 
اإّني اأغمرك فل تنف�شل عني.

 "اأ�شاألك اأّيها الربُّ ي�شوع الم�شيح اأن تملأَ عقلي من قوِة ُحِبّك ومن وهج نارك 
ِتك لأّنك قد ُمّت من اأجِل محبَّتي"  )فرن�شي�س  الم�شطرمة لأموَت في �شبيل محبَّ
ماري  )القدي�شة  معروفٍة".  غيَر  محّبًة  يا  غيَر محبوبٍة  محّبًة  "يا  الأ�شيزي(. 

مدلين دو بازي( "يا عرو�شي متى تاأخذني اإليك" )القّدي�س بطر�س الكنتارا( 
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َا�شرمُه  واغمْرُه،  قلبي  اجرح  العذب،  حّبَي  يا  الأوحد،  خيري  يا  ي�شوع،  يا 
ا بك. فلتهْب محّبُة ي�شوع نف�َشنا حياًة، ولُتنِع�ْس مريُم  واجعلُه دائم ال�شتعال حبًّ

فينا الرجاَء. اآمين

�سالة قبل زيارة القربان الأقد�س:

رّبي ي�شوع، يا من بمحّبتك للب�شر، اأردَت اأْن َت�شكَن في القرباِن الأقد�س ليًل 
ونهاًرا، يا َمن يغمُرك الحبُّ والحناُن، اإّنك تدعو كّل الذين يرغبون في زيارِتك 
وتنتظُرهم، وت�شتقبلهم. اأنا اأوؤمن اأيماًنا را�شًخا بوجودك في �شّر القربان على 
المذبح، واأعبدك من عمق اأعماِق ُذلـّي وعدمي، �شاكًرا لك خيراتك التي منحتني 
ا من اأجِل  ة الأقنوم الذي اأ�شلمتني اإياه في �شرِّ القربان. اأ�شكرك اأي�شً اإياها، بخا�شّ
َك القّدي�شِة مريَم البتوِل، وقد وهبتـَني اإّياها �شفيعًة. اأ�شكُرَك لأنََّك دعوَتني اإلى  اأمِّ

زيارِتَك في هذِه الكني�شِة.

والثاني  لأ�شكرَك،  الأول  محّبًة:  الفّيا�ِس  قلبَك  على  مّراٍت  ثلَث  فال�شلُم 
لَك  والثالث لأقّدم  القربان،  اأعداء  التي لحقْت بَك من  الإهانات  لأعّو�َس عن 
ال�شجود الواجب، كاأّنني في زيارٍة لجميِع الأماكِن التي ترَكَك النا�ُس فيها وحيًدا. 

فيا ي�شوُع اإّني اأحبُّك من كلِّ قلبي، واأتوُب اأمام �شلحك اللمتناهي، نادًما 
لأّني اأغظتك، واأق�شُد بنعمِتك اأّل اأغيظك فيما بعد. هاَءنذا البائ�ُس الم�شكيُن، 
، فافعل بي  اإرادتي ورغباتي وكّل ما فيَّ �ُس لَك ذاتي الآن بكّليتها واأ�شلمَك  اأكرِّ
ما ت�شاء. لي�س لي رغبٌة اأُخرى �شوى رحمتك القّدو�شة لأ�شتطيع المثابرة حّتى 
م م�شيئتك كاملًة. اإّني اأِكُل اإليَك الأنف�س المطهرّية، بخا�شٍة تلك التي  النهاية واأُتمِّ
ـة  واظبْت على التعبُِّد لج�شِدك الأقد�س، وقّدمْت واجَب الإكراِم للبتول مريم الكليَّ

ا الخطاأَة الم�شاكيَن، فانظْر اإليِهم برحمِتَك وغفراِنك.  القدا�شة. واأِكـُل اأي�شً

م لك ذاتَي كلَّها مّتحدًة بقلِبَك المحبوب، رافًعا  يا ُمخّل�شَي الغالي، اإّني ُاقدِّ
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، متّو�شًل اأن يقبلها، م�شتجيًبا اإكراًما لمحّبتك ول�شمك  اإّياها اإلى اأبيك الأزلِيّ
القّدو�س.

األزيارة الأولى:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
اإنَّ ي�شوَع حا�شٌر في �شّر القربان: "هذا هو َينبوُع كلِّ �شلح". وقد قاَل: "َمْن 
، تتدّفق من  عِمِ " ) يو 37/7(. نعم! كم غزيرٌة هي مياُه الِنّ كان عط�شاًنا فلياأِت اإليَّ
َينبوع �شرِّ القرباِن الأقد�ِس وقد ا�شتقى القّدي�شوَن منها. في�شوُع نف�ُشُه قد اأفا�شها 
علينا ب�شرِّ اآلمه، والنبّي قال: "َفَت�ْشَتُقوَن ِمَياًها ِبَفَرٍح ِمْن َيَناِبيِع اْلَخَل�ِس". )اأ�س 

.)3/12
"اأفيل"، قد تكّر�شت في  اأميرة دو فيريا، وهي تلميذة الأب المكّرم  كانت 
الأقد�ِس.  القرباِن  بعرو�ِس  بَنها  ُيلقـِـّ الراهبات  وكانت  كلرا،  القّدي�شة  رهبنة 
ًة عن �شبب الزيارات الطويلة تلك، وعّما ُيمكنها التكّلم به في ح�شرِة  ف�شاألنها مرَّ
؟ اأجابت: "�شاأبقى َمعُه مدى الأبدّية، األي�س اهلل موجوًدا بجوهره هنا،  هذا ال�شرِّ

وهو غذاُء الطوباوّييَن كّلهم؟".
يا اإلهي العظيم، ما الذي يمكننا عمله، اأو بالأحرى، ما الذي ل يمكننا اأن 
ح، اأن�شكر، اأن�شاأل حاجًة؟ وماذا يمكن اأن  نعمله اأمام هذا ال�شّر؟ اأُنحّب، اأُن�شبِّ
يعمل فقيٌر اأمام غنّي، اأم مري�ٌس اأمام طبيب، اأم عط�شاٌن اأمام َينبوٍع عذب، اأم 

جائٌع اأمام مائدِة الطّيبات؟
فيا ي�شوع العذب المحبوُب والُمـِحّب، اأنت الحياة والرجاء والكنز الثمين، يا 
ُحبَّ نف�شَي الأوحد، كم دفعَت غاليًّا من اأجل المكوث معنا في القربان؟ اأكان عليك 
اأن تموَت كي ناأتي لنراك فوق المذابح؟ كم اآلمتك الإهاناُت ب�شبِب ح�شورك في 

هذا ال�شّر؟ تحّبـنا يا رّب على قدر ما تريدنا اأن ُنحبَّك.
تعال يا رّب تعال وامكث في نف�شي. اأقفل بابها اإلى الأبد، فل ت�شتطيع خليقٌة 
اأن  اأريد  اأن تدُخل وتجَد مكاًنا لها داخل هذا الحبِّ الُمعدِّ لك، لأّني ل  اأخرى 
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اأ�شارك فيه اأحًدا �شواك. فيا فاديَّ الحبيب امتلكني بكّليتي. واإْن كنُت خالفُت 
َم اإرادتك واأخُدَمك على القْدِر الذي  ًة من المرات، فاأّنبني كي اأتمِّ طاعتك مرَّ

يليُق بك.
في  زيارتك  واأتابع  اأر�شيك  اأن  �شوى  رغبٌة،  تتَملكني  باأن  رّب  يا  ت�شمح  ل 
هيكلك، اأحادثك واأ�شتقبلك في �شّر المناولة المقّد�شة. ففيما الآخرون يبحثون 
عن خيراٍت زمنّية، اأنا ل اأريد اإّل اأن اأربح كنَز محّبـِتَك عند مذبِحَك. اجعلني يا 

ربُّ اأن�شى ذاتي ول اأتذّكُر اإّل �شلحَك. 
واأنتم يا اأّيها ال�شيرافيم الطوباوّيون، اإّني ل اأح�شدكم على مجدكم، ولكن، 
با�شم الُحبِّ الذي تكّنوَنُه لإلهكم، الذي هو اإلهي، عّلموني ماذا اأعمل كي اأ�شتزيد 

ا له واأحظى بر�شاه. حبًّ
يا ي�شوُع اإلهي، ل اأريد اأن اأحبَّ �شواك، ول اأر�شى اأحًدا اإّلك.

)بعد كّل �شلة نتناول المناولة الروحّية، وننطلق لزيارة الأّم القّدي�شة مريم 
البتول، باألتاأّمل اأمام اإحدى اأيقوناتها المقّد�شة(.

زيارة القدي�سة مريم البتول:
اإنَّ مريَم القّدي�شَة هي َينبوعنا الثاني الغنيُّ بالخيراِت والِنّعم. فما من اإن�شاٍن 
على الأر�ِس اإّل وباإمكاِنه اأن ينَهل بوفرٍة من هذا الَينبوِع، على ما ذكر القّدي�ُس 
برنردو�س. فقد اأكّد لنا ملٌك من عنِد الرِبّ اأنَّ مريَم هي "الممتلئة نعَمًة". اإّل 
ا"،  عم لكي َتهَب العالَم فداًء اأبدًيّ اأّنها لم تمتلكها لذاتها وَح�ْشُب "بل نالْت تلَك الِنّ

هذا ما قالُه القّدي�ُس بطر�س كريزوُلُغ�س.

†: "يا �شبَب �شروِرنا �شلي لأجلنا".
  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *

األزيارُة الثانية:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
قال نيرمبرغ المعروُف بتقواه: "اإّن خبَز الطعام يذوُب اإن اأكلناُه، لكّننا اإْن 
اأودعناُه المخِزَن يبقى �شليًما". هكذا بقَي ي�شوُع في ُدنيانا تحَت �شكِل الخبِز كي 
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ُه يبقى �شليًما اإن و�شعناُه في  يتَِّحَد باأنف�ِس ُمحّبيِه. يتَّحُد بنا عندما نتناوُلُه، لكنَّ
ِه الكبير: "لقد اأخلى ذاَتُه اآخًذا �شورَة عبٍد"  رنا بحبِّ �ُشعاِع القرباِن اأمامنا، لُيذكِّ
)في 2/ 7(. فماذا نقوُل نحُن  اإن راأيناه اأمامنا في الخبز؟ يقوُل القّدي�ُس بطر�س 
ِة الم�شيِح للذين َيحيون في حالِة  الكنتارا: "ل ي�شتطيُع ل�شاُننا اأن ي�شرَح ِعَظَم محبَّ
عمة". هذا الحبُّ اأنعَم به عرو�ُس نفو�ِشنا علينا، بعد �شعوده اإلى ال�شماء، كي ل  النِّ

نن�شاه. وترك ذاته في القربان الأقد�س حتَّى ل يف�شل اأحٌد بينه وبيننا.
اإلى ماآ�شينا، فا�شتجب  اأنـّك �شكنَت في القربان كي ت�شغي  فيا ي�شوع، بما 
التو�ّشلت. ل تغفِل عن ت�شّرعاتي اأنا ناكر جميلك اأكثر من الخاطئين كّلهم. 

اأعوُد تائًبا اأمامك، لأّني اأدركُت ال�شّر الذي �شببُته بابتعادي عنك. 
 . َيّ اأ�شاألك يا اإلهي اأن تغفر معا�شِ

اأن  اأريُد  واأنا  اأريتني محّبتك،  لقد  رّب؟  يا  الإهانات  �شّببُت لك هذه  لماذا 
اأنا  اأبا�شتطاعتي اأن اأفعل ذلك من دوِن معونتك؟ فاجعلني،  ـك واأخدَمك.  اأحبَّ
ا كبيًرا، واأكوَن اأوَل الطائعين لإرادتك بين  البائ�س التائه عن دربك، اأن اأحّبك حبًّ

كلِّ مخلوقاِتك.
عندما اأرى ما فعلَت من اأجلي، تفرُح ال�شماء بجبروِتك و�شلِحك اللمتناهي. 
، حّتى تنت�شر محّبتي لك فوق الإهانات كّلها. اإّني  فانزع بم�شيئتك كّل نق�سٍ فيَّ
ي لحياتي. فاإّنَك اأنت اإلهي وُحّبي  َك فوق ُحبِّ اأحبَُّك يا ي�شوُع فوق كلِّ �شيٍء، اأحُبّ

وُكّلي.

. الرُبّ هو كلُّ ما لديَّ  :†
)المناولة الروحية(

زيارُة القدي�سِة مريم البتول
)عب  حاًل"  النعمَة  ونجَد  الرحمَة  لننال  بثقٍة  النعمة  عر�ِس  اإلى  "فلنـُـقِبل 
قاله  ما  ِنَعمُه"، هذا  اهلل  ُع  يوزِّ بوا�شطتها  التي  النعمة  "هي مريم عر�ُس   .)16/4
القّدي�س اأنطونيو�س. فيا اأّيتها الملكة المحبوبة للغاية، اإّنِك ت�شَعيَن اإلى ارتداِد الخطاأة 
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بل  ا�شتغاثتي،  ترف�شي  ل  اإليِك،  األتجىُء  الخاطئين،  اأكبر  اأنا،  فها  وم�شاعدِتهم. 
اأعينيني الآن.

". )القدي�س اأغ�شطينو�س( ني عليَّ †: "يا ملجاأَ الخطاأِة الأوحد تحنَّ

األزيارُة الثالثُة:

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
اأكوَن بيَن بني الب�شر" )اأم 8/ 31(. اأْن  "َنعيمي 

نا، اإّنما اأراَد اأن َي�شُكَن بالقرِب مّنا، في  لم يكتِف م�شيُحنا بالموت عّنا ليخلـِّ�شَ
هذا ال�شرِّ الأقد�س. وقد اأعلَن لنا اأّن نعيَمُه اأْن َي�شكَن بين بني الب�شر. هذا وقد 
كتبْت القّدي�شُة تريزيا )الأفيلّية(: "يا اأّيها المائتوَن كيف ُت�شيئوَن اإلى اهلِل الذي 
ي�شتعذُب الُمكوَث في ما بيَنكم". فاإْن كان ي�شوُع وجَد عذوَبًة في الإقامة عندنا، 
فكيف ل ن�شتعذُب القيام عنده؟ يتهّلـُل الإن�شان �شرًفا اإن دعاه اأميٌر لل�شكِن في 
ق�شِره، فماذا تقولوَن اإًذا  عن هذا الق�شِر الذي ُي�شِكُننا فيه ي�شوُع معه؟ فلنرفِع 

ال�شكراَن لُه، ولنتنّعم بالقرِب منه.
ا بي.  ُد اإلهي، قائٌم اأمام هذا المذبح، حيث تقيُم ليَل نهار حبًّ هاَءنذا اأّيها ال�شيِّ
اأنت يا نبَع الخيرات، ويا بل�شَم الأمرا�س، يا كنَز اإغناء الفقراء، هاَءنذا اأتع�ُس 
الخاطئين، والمري�س للغاية، جئُتـك طالًبا النعمَة والرحَمة، فاراأف بي. يا َلُذهلي 
واأنا اأراك نازًل من ال�شماِء لت�شكن المذبَح وتحميني، اإني اأبارك ا�شمك واأ�شكرك 
واأحّبك. فاإْن اأحزنك طلبي، فل ترف�شه، لأّني لن اأُهينك فيما بعد. هبني النوَر 

والقوَة كي اأحبَّك واأجَعَل كياني كّله ُملًكا لك.
يا مريم، كوني �شفيعتي، ويا ملئكة ال�شماء �شاعديني كي اأحّب اهلل الجدير 

بكّل محّبة.

، يا ي�شوُع الرحوُم، تراأَّف بجماعتنا  †: يا اأُيّها الراعي ال�شالُح والخبُز الحقُّ
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واْرَعنا واأَ�ْشِبعنا واأِمْل بنظِرك نحونا، واأعطنا اأن نتمتع بم�شاهدة الخيرات في 
اأر�س الأحياء.

)التناول الروحي(
زيارة القّدي�سة مريم البتول

"اإّن ِرباطاِتها هي رباطاُت الخل�ِس" )بن �شيراخ 31/6(. قاَل بالبارتو�س 
ل اإلى �شيدتنا البتول كي  العابُد: "اإنَّ اإكرام مريم يو�شُل اإلى ما ُنريد"، فلنتو�شَّ

تقودنا برباطاِت المحّبِة مجتذبًة اإيانا اإلى كنِف حمايِتها.

†: يا �شفوقة يا روؤوفة يا مريم البتول الحلوة اللذيذة.

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  
األزيارُة الرابعُة

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
 "الت�شرُّف بحكمٍة لي�س فيِه مرارٌة ول �شجر" )حكمة 8/ 16(.

الأحاديِث، حّتى  تبادِل  في  ابتهاًجا عظيًما  نيا  الدُّ الأ�شدقاُء في هذه  يجُد 
ولو اأ�شاعوا اأوقاًتا طويلًة. اأّما الذي ل ُيحّب ي�شوَع الم�شيَح ف�شرعان ما َيَمُلّ من 
اأوَحِت  لقد  الأقد�ِس.  القرباِن  اأماَم  نعيَمُهم  القّدي�شوَن  َيجُد  ح�شوره. في حيَن 
القّدي�شُة تريزيا )الأفيلّية( بعَد موِتها اإلى اإحدى الراهباِت قائلًة: "على �شّكاِن 
، نحُن هنا بال�شعادِة واأنتم  ال�شماِء واأبناِء الأر�ِس الت�شاوي في الطهارِة والُحِبّ
هناك بالجهاِد. فكلُّ ما نفعُله في ال�شماِء، في ح�شرِة العّزِة الإلهّيِة، عليكم عمُلُه 
على الأر�ِس في ح�شرِة القرباِن الأقد�ِس". ففردو�ُشنا على الأر�ِس اإًذا، َيكمُن في 

القرباِن الأقد�ِس.
اأيُّها الحمُل الطاهُر المذبوُح على ال�شليِب لأجلي، اذُكْرني، فاأنا واحٌد من 
تلَك النُّفو�ِس التي افتديَتها باآلِمَك وموِتَك. كن ُملًكا لي، فل اأُريُد اأْن اأخ�َشَرَك، 
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ـتي  ـيَّ لأّنَك اأعطيَت ذاتَك، وما زلَت ُتعطيها في الذبيحِة الإلهّيِة. اجعلني لك بُكـلِّ
ـِتك  محبَّ بروابِط  فاأوثقها  اإرادتي،  لك  اأ�شّلُم  اإّني  ت�شاُء.  كيفما  وا�شتخدمني 
اللطيفة، كي تكون خادمًة لإرادتك. ل اأريُد العي�س ُل�شِبع رغباتي، بل لأ�شتجيَب 
ل�شمّوك. اأزْل مّني ما ُيـزعُجَك، اأنِعْم عليَّ باأْن اأرف�َس ما ل ير�شيك، واأّل اأرغب 
تي وِمْن كِلّ قلبي. اأحّبك لأّنك  اإّل بما تريده اأنَت. اأحّبك يا فاديَّ الحبيَب بكِلّ قوَّ
ِتك على قدر ما ت�شتحّق.  وحدك الجديُر بالحّب. لكّني اأخاُف اأن اأعجَز عن محبَّ

اأريُد اأن اأموَت بحبِّك، فاقبْل مّني اأمنيتي هذه يا رّب، وامنحني رعايتك، اآمين.

�ُس لك ذاتي بكّليِتها.                                                      اأُكرِّ اإّني  †: يا ر�شى ربَي ال�شالح، 
األمناولة الروحية

زيارُة القّدي�سِة مريَم البتوِل:

تقول مريم: "اأنا اأُمّ المحّبِة ال�شافيِة". هذا َيْعني اأّنها اأمُّ الحبِّ الذي ُيجّمل 
ع  النفو�َس. فالقّدي�شٌة ماري مادلين دو بازي راأِت العذراَء الفائَق ُقد�ُشها وهي توزِّ
ًبا، اإّنه الحّب الإلهّي. فمريُم وحدها تمنُح هذا ال�شراَب الّثميَن، فلنطُلبُه  �شراًبا طيِّ

منها.
اأكوَن ُملًكا لي�شوَع.  اأْن  اأّمي، يا رجائي، امنحيني  †: يا 

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  
األزيارُة الخام�سُة:

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
لي  َمن  فراخها،  فيه  ت�شع  ا  ُعـ�شًّ واليمامُة  ماأًوى،  له  وجد  "الع�شفوُر 

بمذابحك يا رّب الجنود، ملكي واإلهي". )مزمور4/84( 
ا اأنَت يا َملكي واإلهي، فقد اخترَت المذبَح َم�ْشَكًنا  ، اأمَّ هذا ما قاله داوُد الملُكُ
ا  َك ُتِحبُّ النا�َس ُحبًّ ، اإنَّ لَك، كي نلتقَيَك بل انقطاٍع، وتكوَن بذاِتَك مَعنا. فيا ربُّ
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عظيًما، ول تدري ما الذي ُيمكُن اأْن َتفعله بعُد كي ُيِحبُّوك. فيا ي�شوُع الُمِحبُّ بل 
ا بارًدا تجاه اإلٍه يحّبنا بهذا القْدِر من  حدود، اأ�شرْم فينا ناَر ُحبِّك، فل يكوَن حبًّ

الحنان. ِاْجِذبنا اإليك، وعّرفنا ِعَظَم جودتك التي جعلْتك محبوًبا للغاية.
يا اأّيها الجبروُت اللمحدوُد والطيبُة اللمتناهيُة، لقد اجترحَت العظائَم كْي 
َك النا�ُس، فلماذا ل ُيحبُّـك اإّل القليُل من بيِنِهم؟ ل اأريُد اأن اأكوَن من عداِد  ُيحبَّ
تي، ول يكوَن لي ُحٌب �شواك، فاأنت  ناكري الجميِل. لقد قّررُت اأن اأحّبك بكّل قوَّ

ت�شتحقُّ ذلك وتريُدني اأن اأعمَل مر�شاَتك.
ُل اإليك، با�شتحقاقات  ع�شاَي، يا اإلَه نف�شي، اأْن اأر�شَيك كّل الر�شى. لذا اأتو�شَّ
كنَز  فامنحني  اأنا  اأّما  يطلبونها،  للذين  الدنيوّيَة  الخيراِت  تمنح  اأن  اآلمك، 
محبِتك، فهذا مطلبي الوحيد. اأحّبك يا ي�شوع، اأّيها ال�شلح اللمتناهي، اأنت 

غناَي ومر�شاتي ومحّبتي.
†: يا ي�شوُع، اأعطيتني ذاتك كلَّها، فها اأنا اأُعطيك ذاتي بجملتها.

األمناولة الروحية
زيارُة القّدي�سِة مريَم البتوِل:

كاَن القّدي�ُس برناردو�س يهِتُف اإليِك قائًل: "يا مِلكتي، اإّنِك تبهريَن القلوَب 
ُل اإليِك اأْن َتبهري قلبي واإرادتي وتقدميِهما اإلى اهلِل  بجماِلك و�شلِحك". فاأتو�شَّ

بالّتحاد بقلِبك واإرادِتك.
ا حبيبة، �شّلي لأجلي.   †: يا اأمًّ

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *
األزيارُة ال�ساد�سُة:

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
"حْيُث يكوُن كنُزُكم فهناك يكوُن قلُبُكم" )لو 12/ 34(. هذا ما قاله الرّب 
�شواه،  يحّبوا  ولم  ي�شوع  من  اأعظم  كنًزا  يجدوا  لم  الذين  فالقّدي�شون  ي�شوع. 

ـتـَهم في �شّر القربان الأقد�س. و�شعوا قلوَبهم ومحبَّ
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 فيا ي�شوع الحبيب الذي �شكن ليَل نهار في �شعاع القربان محبًة بنا، اجذب 
اإّل عنك  اإّل فيك، ول يرجو �شواك، ول يبحث  اإليك بكلِّيته حّتى ل يفكر  قلبي 
ول يحب اإّلك. حقـِّْق ذلك با�شتحقاقات ا�شمك القّدو�س، اأنا اأطلُب ذلك منك 

وحدك.
الرحيمة  محّبتك  اإبداعات  عظيمٌة  هي  كم  الإلهّي،  َي  وُحبِّ ُمخّل�شي  يا 
ـك. يا اأّيها الكلمة الأزلّي الذي �شار اإن�شاًنا، ولم  لأّنها ت�شاعد النفو�س على حبِّ
تكتِف بالموت من اأجلنا، بل اأعطيتنا هذا ال�شّر غذاًء ورفيًقا وعربوًنا للنعيم. 
لقد وا�شعت نف�شك لَتظهر بيننا كطفٍل في مذوٍد، وكفقيٍر في محترف نّجار، 
وكمحكوٍم عليه فوق خ�شبة الموت، وتحت �شكل الخبز على المذبح، فهل يمكنك 

اأن تفعَل اأكثر من ذلك كي تجعلنا نحّبك؟
ـك؟  اأّيها الحّب اللمتناهي، متى اأ�شتجيب لفي�س حبِّ

اأ�شعها  لم  اإن  حياتي  نفع  فما  ِتك،  محبَّ لأجل  اإّل  اأعي�س  اأن  رّب  يا  اأريد  ل 
اأحّب  اأنت هو فاديَّ الحبيب وقد وهبَت حياتك لأجلي، فلن  في خدمة حبِّك؟ 
، فلتحَي نف�شي من اأجل  �شواك. اإّنك الجمال وال�شهامة وال�شلح والطيبة والحبُّ
َتك. فبا�شم المذود وال�شليب  ْر دائًما محبَّ ِتَك، ولتُذب في هذا الحّب، ولتتذكَّ محبَّ
والقربان، اأ�شِرم فيَّ ال�شوَق لأقوم بالأعمال ال�شامية من اأجل مر�شاِتَك، يا َمن 

�شنعَت العظائَم من اأجلي وعانيَت الآلم.
اأجِلَك. باأّي عمٍل من  اأقوم  اأن  اأموت،  اأن  يا رّب، قبل  †: َهبني 

األمناولة الروحية
زيارة القّدي�سة مريم البتول:  

"كالزيتونِة الحلوِة في الحقوِل". ها َقد اأن�شدْت مريُم: "اأنا �شجرُة الزيتوِن 
يرانَي  كي  الحقول  في  اأنا  انقطاع،  بل  المراحم  زيُت  ين�شح  منها  الجميلُة، 
الجميُع فياأتوَن اإلّي". ولنقل كّلنا مع القّدي�س اأغ�شطينو�س: "اأّيتها الملكة الفائقة 
الراأفة، لم ُي�شَمع َقّط اأنَّ اأحًدا اإلتجاأ اإلى معونِتك وعاَد خائًبا". ل اأريُد اأن اأكوَن 

ذلك ال�شقّي الذي تتخلَّين عنه عند التجائي اإلى �شفاعتك. 
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†: يا مريم امنحيني نعمة اللجوء اإليك في احتياجاتي كلِّها.
  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األزيارة ال�سابعة:

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *

ْهِر" )مت20/28(. اِء الدَّ ام حتى اْنِق�شَ َمَعُكْم ُكلَّ الأَيَّ اأََنا  "َها 
لم ي�شاأ راعينا المحبوب، الذي وهب حياته من اأجل خرافه، اأن ينف�شل عّنا 
بموته، فقال: "هاَءنذا يا نعاجي الحبيبة، �شاأبقى معِك اإلى الأبد، �شاأبقى على 
الأر�س في هذا ال�شّر الأقد�س. �شاأكوُن على ا�شتعداٍد دائٍم لم�شاعدتِك وتعزيتِك 

بح�شوري، ولن اأتركِك طالما اأنِت على هذه الأر�س."
يقول القّدي�س بطر�س الكنتارا: "ها اإّن العرو�س اأراد اأن يترك لعرو�شه البعيدة، 
�شيًئا منه لئّل تبقى وحيدًة، فترك لها ذاته كلَّها في هذا ال�شّر الأقد�س. تلك هي 

اأغلى رفقٍة يمكن اأن ُيعطيها".
يا رّب، يا اأّيها المخلِّ�س الفائق المحّبة، اأزورك اليوم على هذا المذبح، واأنَت 
تزورني بحّب اأكبر، فت�شكن في نف�شي بالمناولة المقّد�شة. ما اكتفيَت باأن تتركني 
اأ�شاهدك وح�شب بل �شرَت غذائي، ُتعطيني ذاتك وتتَِّحد بي، حّتى �شار باإمكاني 
اأن اأقول بحّق، يا ي�شوع، اأنت لي بكّليتك؛ و�شار من واجبي اأن اأمنحَك نف�شي كاملًة. 
ي، يا حّب روحي! متى  اإله حبِّ يا  واأنَت اهلل،  اأنا كح�شرة الأر�س ال�شغيرة، 
ت�شبح نف�شي كلُّها لك بالفعل ل بالقول؟ نعم، يمكنك اأن تحّقق لي ذلك، فزدني 
ثقًة با�شتحقاقات دِمك الثمين للغاية، كي اأنال منك هذه النعمة، واأ�شعر قبل 
مماتي باأّنني كّلي لك؟ اأنت تقبل يا رّب كّل ال�شلوات، فاقبل اليوم ابتهالت نف�ٍس 
تها، وترغب بطاعتك في كلِّ ما تريده من  ا حقيقيًّا وبكلِّ قوَّ تريد اأن تحّبك حبًّ
ا بك، واأُر�شي قلَبك الذي  دون مقابل اأو عزاء اأو مكافاأة، بل اأريُد اأن اأخدمك حبًّ

يحّبني ب�شغٍف كبير، لأنال بحّبك اأجًرا كافًيا.
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يا ابن الآب ال�شرمدّي الوحيد، خذ حرّيـتي واإرادتي وكّل ما اأملك، خذ ذاتي 
كلَّها. اأعطني اأن اأملكك، فاأنا اأحّبك واأفتِّ�س عنك واأتوق اإليك واأريدك!

ُمْلًكا لك بكلّيتي.  †: يا ي�شوع هبني اأن اأكون 
األمناولة الروحية

زيارة القّدي�سة مريم البتول:
الب�شر  اأنِت رجاء  "يا رجاَءنا"،  الكني�شة تدعوِك:  اإنَّ  يا �شيدتنا المحبوبة، 
"اأنِت  ا. لقد هتف القّدي�س برناردو�س قائًل:  اأي�شً اأنا  اأجمعين، فكوني رجائي 
اأنت  يا مريم،  اأقول:  ا  اأي�شً واأنا  َمن ل رجاء لهم"،  الأكيد وفيِك رجاء  رجائي 

تخلـِّ�شين الب�شر من الياأ�س، فعليِك اأ�شع كّل رجائي.

اأجلي. اإلى ي�شوع من  †: يا مريم، يا والدة اهلل، ت�شّرعي 
  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األزيارة الثامنة:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
لعرو�س  بكلماته  الأقد�س  القربان  في  تزوره  نف�ٍس  كلِّ  اإلى  ي�شوع  ه  يتوَجّ
فيا   )ن�س10/2(.  وهلّمي"  جميلتي  يا  حبيبتي،  يا  "قومي  الأنا�شيد:  ن�شيد 
، انه�شي وتحّرري من �شقائك فاأنا هنا لأُغنيك  اإليَّ تاأتي  التي  النف�س  اأّيتها 
هذا  نحو  منحدرًة  َعْت  توا�شَ فاإنَّها  عظمتي،  تخافي  ل  مّني  اقتربي  بِنَعمي. 
القربان لنتزاع الخوف منِك وتزويدِك بالثقة. فيا رفيقتي، ل تكوني عدّوًة 
نعمتي  زادتك  وقد  اأنت جميلتي  اأحّبك.  واأنا  تحّبيَنني  اأنِت  بل �شديقة،  لي، 

، واطلبي مني كلَّ ما تريدين بثقة كاملة.  جماًل. فتعاَلْي اإليَّ
هذا  العظيم  المجد  َمِلَك  "اإّن  تقول:  )الأفيلّية(  تريزيا  القّدي�شة  كانت 
ليمنحنا فر�شة  اإّل  الأقد�س خافًيا جلله  القربان  �شرِّ  الخبز في  ي�شكِن  لم 
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القتراب من قلِبه الإلهِيّ بثقة اأكبر". فلنتقدم اإًذا بخ�شوٍع وحٍبّ نحو ي�شوع، 
ولنّتحد به ون�شاأله الِنعَم.

يا اأّيها الكلمة ال�شرمدّي الذي �شار اإن�شاًنا و�شكن في القربان من اأجلي، 
راأفتَك  اأّن  واأعرف  اأّنني واقٌف في ح�شرتَك،  اأُدرُك  كم  فرحي عظيٌم حين 
ة  الُمِحبَّ النفو�س  اأّيتها  فيا  اللمتناهي.  ال�شلح  اإلهي،  يا  اأنت  عظيمة،  بي 
ويا  الأر�س.  اأم على  كنِت  ال�شماء  اأفي  ا عني،  تعوي�شً له  هلل، �شاعفي حّبك 
ه. واأنَت يا اإلهي، اجتذبني اإليك وخْذ اإرادتي  مريم اأُّمي، �شاعديني كي اأُحبَّ
�س لك عقلي لأتاأّمَل �شلَحَك، وج�شدي لإر�شائك بم�شلكه  وامتلكني. اإّني ُاكرِّ

ال�شالح، ونف�شي كي تكون ُملًكا لك. 
ـك الذي تحفُظُه لهم،  اأن يعرَف النا�ُس مقدار حبِّ اأُريُد  يا حبيَب نف�شي، 
فيعي�شوا حياَتهم في اإكرامك وخدمتك، ِوفًقا لرغباِت قلبك، وبالَقْدر الذي 
كّل  واأعمَل  اللمتناهي،  بجمالك  منده�ًشا  دائًما  اأعي�س  اأن  ت�شتحق. ح�شبي 
ذلك،  اآلمني  مهما  م�شيئتك  لأُر�شَي  �شيٍء  كِلّ  عن  �شاأتخّلى  ير�شيك.  ما 
واأعمل على خ�شران كّل ما اأملك، حّتى واإن فقدُت حياتي كلَّها. فهنيًئا لي اإن 

ي ويا كلِّي. اأنا خ�شرت كّل ما اأملك لأربحك، يا رّبي ويا كنزي، يا حبِّ
†: يا ي�شوع، يا حّبي، اجذبني اإليك وامتلكني بكلِّّيتي.

األمناولُة الروحيُة
زيارة القدي�سة مريم البتول

" )اأم4/9(، هي مريم تدعو كّل الأطفال الذين  "َمن كان �شغيًرا فلياأِت اإليَّ
ُحرموا من اأّمهاتهم، تدعوهم لأّنها اأكثر الأّمهات محّبًة. فقد �شبق واأ�شاَر رجل 
ُل �شوى ظلِّ الحبِّ الذي تحمله  التقوى نيرينبورغ اإلى اأَنّ حّب الأّمهات كّلهنَّ ل ُي�شكِّ
مريم لكلٍّ مّنا. فيا اأّمي واأّم روحي، يا َمن تحّبيَنني وتريدين خل�شي، فلتكن 

ًة اأمام الجميع. اأمومُتك ُم�ِشعَّ
ر فيك دائًما. اأفكِّ اأن  اأّمي، اأعطيني  †: يا 

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *
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األزيارة التا�سعة:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
ْجَلْيِن،  الرِّ اإَِلى  ِبَثْوٍب  ُ"َت�َشْرَبل  الرّب:  اأنَّ  روؤياه  في  يوحّنا  القّدي�س  كتب 
َثْدَيْيِه ِبِمْنَطَقٍة ِمْن َذَهٍب" )روؤ 1/ 13(. كذلك هي حاُل ي�شوع  َوَتَمْنَطق ِعْنَد 
في القربان على المذابح، كالثدّيين الممتلئين غذاًء من الِنعم ُتْغدقها رحمُته 
م الرّب ذاته لنا قائًل:  ع. هكذا يقدِّ �شَّ ُم الطعام للرُّ علينا، وكالأّم الحنون ُتقدِّ
ُعوا َوَت�ْشَبُعوا ِمْن َثْدِي َتْعِزَياِتَها" )اأ�س 66/ 11(. راأى الأب األفاريز  "ِلَكْي َتْر�شَ
ي�شوع في القربان ويداه تفي�شان ِنعًما. وكانت القّدي�شة كاترينا ال�شّيانية عند 

اقترابها من القربان، وكاأّنها تنهُل بنهِم العط�شاِن.
اأيُّها البُن الوحيُد ِللآِب ال�شرمدّي، اأعترُف اأّنك ُم�شتحقٌّ المحّبَة فوَق كلِّ 
اأّني  واأعلُم  لقد خنُت محّبتك  ت�شتحّق.  ما  قْدر  اأحّبك على  اأن  واأرغُب  �شيٍء، 
واأ�شمُعـك  اأفعل الآن في هذه الكني�شة،  اأ�شتحّق الجلو�س بالقرب منك كما  ل 
تقول: "يا ُبنيَّ اأعطني قلبك... اأحبِب الرّب اإلَهك من كّل قلبك". ولكن اأعلُم 
م كي اأحّبك واأتوب  ا اأّنك حفظتني اإلى الآن، واأّنـك تبعدني عن اأَْعذَبِة جهنَّ اأي�شً

عن نقائ�شي.
 . فبما اأّنك تريد ذلك، ها اأنا واهٌب لك ذاتي يا رّب، يا اإله ال�شلِح والُحِبّ
بارًدا  لك  اأقّدمه  اأنت،  اخترته  الذي  الم�شكين  قلبَي  على  وَملًكا  ـا  ربًّ اأختاُرَك 
لني يا رّب، بّدلني لأّني ل  ملطًخا بالخطيئة، فاإن اأخذته مّني غّيرت ما فيه. بدِّ
ا  اأريد ال�شتمرار ناكًرا لجميلك، كما كنُت حّتى الآن، اأنَت يا َمن اأحببتني حبًّ
اأعّو�س بكّل كياني عن الحبِّ الذي  اأن  َهْبني  عظيًما ب�شلحك اللمتناهي. 

بخلُت فيه عليك حّتى الآن.
اأحبَّك!  اأن  اأريد  اإلهي،  يا  اإلهي،  يا  اإلهي،  يا    :†

األمناولُة الروحيُة
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زيارُة القّدي�سِة مريَم البتول
َبِه بابِنها ي�شوَع، فهي اأمُّ الرحمِة التي تفرُح حين ُتـنقُذ  اإّن مريم كثيرُة ال�َشّ
البائ�شيَن وُتَعّزيهم. هذه الأّم ال�شالحة تتوق اإلى اإغداق النعم على الجميع، وهذا 
اأكثر مّما  َعِم عليك  الِنّ اإغداِق  اإلى  "اإّنها تتوُق  ما جعل برنار دايو�شتي�س يقوُل: 

ترغب اأنت".
†: ال�شلُم عليك يا رجاَءنا.

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *

األزيارُة العا�سرُة:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
ار هذا العالم، اأّيها البائ�شون، َحَتّاَم تذهبون  يقول القّدي�س اأغ�شطينو�س: "يا ُكفَّ
لإر�شاِء رغباِت قلوِبُكم؟ تعالوا اإلى ي�شوَع، فهو وحده يمنحكم ما تحتاجون اإليه". 
فاإن كنِت غير حمقاء يا نف�شي فل تتبعي هوؤلء النا�س، ول تبحثي اإّل عن اهلل، فاإن 
كنِت تريدينه الآن، فهو بالقرب منك، فا�شاأليه ما تريدين، اإّنه هنا في القربان، 

يعزيك وي�شتجيب اأمانيك.
تقول القّدي�شة تريزيا )الأفيلّية( اإّنه من غير الم�شموح لأّي اإن�شاٍن التوا�شل 
ُة عبر �شخ�س ثالث. اأّما التوا�شل  مع ملٍك من هذا العالم، وقد تتحّقُق هذه الأُمنيَّ
اأنت م�شتعٌد دوًما عبر القربان  اإلى و�شيٍط.  معك، يا ملك المجد، فل يحتاج 
الطاهر لأن ت�شغي اإلينا. فَمن ُيريدَك يجدك هناك ويحادثك وجًها اإلى وجه. 
فاإن اأردنا التكّلم اإلى اأحِد الملوك، فكم نخ�َشر من الوقت في النتظار؟ فل وقت 
للملوك لل�شتماع اإلينا. اأّما اأنَت يا رّب، فاإّنك في القربان ليًل ونهاًرا، ُت�شغي 

اإلينا �شاعَة ناأتي اإليك.
المناولِة  عند  اأو  المذبح،  على  اإّما  تنتظرنا  اأنَت  العجيب،  الحبِّ  َلـ�ِشرِّ  يا 
ـك، كي  المقّد�شة لتمنحنا ذاتك. لقد فزت بقلوِب الكثيرين بف�شل جاذبّية حبِّ
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روا اإّل فيك. هلّم َوُفْز بقلبَي ال�شقّي  يزداَد حبُُّهْم لَك، ويوؤَخذوا ب�شلِحك ول يفكِّ
ـتك. ها اإّني اأتخّلى عن م�شالحي  الذي يرغُب في اأن ُيحّبـك وي�شير خادًما لمحبَّ
يَديك.  بين  كّلها  واأ�شعها  كياني،  وكلِّ  وج�شدي  ونف�شي  وم�شاعري  وتطّلعاتي 
فاقبلني يا رّب وا�شتخدمني كما ت�شاء. ل اأُريد البتعاد عن ِنَعِمَك المقّد�شة، لأّنها 
مجبولة بالرحمة، وتنبع من قلِبَك الُمـِحّب، فهذا يكفيني، وهذا ما اأُريده اليوَم 
واإلى الأبد، فافعل بي ومن خللي كلَّ ما ير�شيك. �شاأّتِحُد بم�شيئتك المقّد�شة 
ال�شالحة والكاملة. ما اأعظم م�شيئة اهلل! اأريُد العي�س مّتحًدا بها لت�شبح اإرادتي 

اإرادتها، ورغائبي رغائبها.
�شاعدني يا اإلهي، واجعلني اأّل اأحيا اإّل لك. اأنت مّت من اأجلي فَهبني اأن اأموت 
ـك، لأحّقَق م�شيئتك الرحيمة. كثيًرا ما عملُت وفق اإرادتي فاأهنتك،  من اأجل حبِّ
َم اإرادَتك يا اأهلُل على قدر محّبتي لك. اأُحبُّك من كّل  ُد اأْن اأُتِمّ ها اأنا اأعود واأق�شِ

قلبي واأهُبك نف�شي بكّليتها.
َي الكامُل. اأنِت حبِّ †: يا م�شيئَة اهلِل، 

األمناولة الروحية
زيارُة القّدي�سة مريم البتول

 لقد قلِت اأّيتها الملكُة الفائُق ُقد�ُشها: "الغنى والكرامة عندي... فاأُورث الذين 
يحّبونني" )اأم1/8 و21(. فاإن اأردنا الغتناء بالنعمة فلنِحبَّ مريم. وهنيًئا لَمن 
يلتجىء اإليها بثقٍة ومحّبٍة. يا اأّمي ويا رجائي اأنِت قادرٌة اأن تقّد�شيني، فذلك كّل 

ما اأتمّناه.
  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف * ا حبيبة �شّلي لأجلي.  †: يا اأمًّ

األزيارُة الحاديَة َع�ْسَرَة:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
ُنبعد  واأّل  ي�شوَع،  َنبتعَد عن  اأَلَّ  فلنحاول  تريزيا )الأفيلّية(:  القّدي�شُة  تقوُل 
بعناية  الراعي تحظى  تقترُب من  التي  فالنعاُج  الحبيِب،  راعينا  َناظَرينا عن 
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اأكثر من الأخريات. واإن ناَم الراعي تبقى ُقرَبُه حّتى اإذا ما ا�شتيقَظ اأو اأَيقظْتُه 
َيعوُد وَيعتني بها. يا مخلِّ�شي، ها اأنا بقرِبك، ول اأريُد �شوى الندفاِع في المحّبِة 

والمثابرِة عليها.
�ُس لأّنَك ُتعلُِّمني اأََنّ الخبَز في القرباِن الأقد�ِس  اأ�شكرَك اأيُّها الإيماُن المقدَّ

ا، بل هَو كلُّ كياِن الرِبّ الم�شيِح ي�شوَع، الحا�شر ِهنا من اأجلي. لي�س خبًزا عادًيّ
غم من اأّنه ل يمكن  يا اإلهي، اأُومُن اأّنَك حا�شٌر في القرباِن الأقد�ِس، وعلى الرُّ

لعيَنْي ج�شدي اأن ترياك مختفًيا في هذا الكيان، فاأنت َمِلُك ال�شماوات.
تي وعزائي، اأريُدَك اأْن  يا ي�شوُع الوديُع، على قْدِر ما اأنَت رجائي و�شلمي وقوَّ
تكوَن ُحّبي والهدَف الوحيَد لعقلي ورغباتي وم�شاعري. ها اإّني اأبتهُج بفرِحَك 
على  فامِلـْك  اأرَبحها.  اأْن  ُيمكُن  التي  نيا  الدُّ خيراِت  كلِّ  مْن  اأكثَر  اأبدّيتك،  في 
نف�شي، لأّني اأمنُحَك اإيَّاها كاملًة، لت�شبَح ُملًكا لَك على الدوام! فلت�شت�شلْم اإرادتي 
اأنَت  قّدمَت  كما  لتمجيِدَك،  اإّل  اأ�شتعمُلها  ول  اإرادَتَك،  اأماَم  وُقدَرتي  وحوا�ّشي 

اإرادَتَك في حياِتَك على الأر�ِس.
ُتها الفائُق ُقد�ُشها مريم، �شاعديني وا�شتمّدي لي نعمَة العي�س  يا اأمَّ ي�شوَع، اأيَّ

كما كنِت دوًما �شعيدة بكونك ُملًكا هلل.

اأنَت لي بكليَّتك. اأْن اأكوَن لك بكلـَِّيتي، كما  †: يا ي�شوُع، َدعني 
األمناولُة الروحيُة

زيارُة القّدي�سِة مريَم البتوِل
بوابي يوًما فيوًما منتظًرا عند مدخِل  "هنيًئا لَمن ُي�شغي اإليَّ �شاهًرا عنَد اأَ
َينتظروَن على  الذيَن  الفقراِء  ِغراِر  لَمن"، على  "هنيًئا  داري" )اأم 8/ 34(. 
اأبواِب الأغنياِء، على اأبواِب رحمِة مريَم َينتظروَن!    والطوبى العظمى لَمْن ُيحاوُل 

ِتها. ا في طهارِتها وعفَّ باَع مريَم في ف�شاِئلها، ُخ�شو�شً اتِّ
†: يا مريُم يا رجائي، خلِّ�شيني..

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *
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األزيارُة الثانيَة َع�ْسَرَة:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
يو  فيه" )1  اهلل  واأقام  اهلل  في  اأقام  المحّبة  في  اأقام  فَمن  محّبة،  "اهلُل 
ني  4/ 16( َمن ُيِحبُّ الم�شيح ُيقيُم مع الم�شيِح، والم�شيُح ُيقيُم معُه: "اإْن اأحبَّ
ُه اأبي واإليِه ناأتي وعنَدُه ُنقيم" )يو 23/14(. حين اأتى  اأحٌد حفَظ كلمُي فاأَحبَّ
موا القرباَن للقّدي�ِس فيليب نيري زاًدا ل�شفرِه الأخير، �شاَح هاتًفا:  الكهنُة لُيقِدّ
ي!" فلنرّدْد اإًذا مع ح�شوِر الّربِّ ي�شوَع في القرباِن  ي! ها هوذا ُحبِّ "ها هوذا ُحبِّ

اإلى الأبد. "ها هوذا حّبي!" فهو ُحُبّ الحياة 
َك �شُتِحبُُّه، وتدخل لُتقيَم في  ي واإلهي، قلَت في الإنجيِل الطاهِر اإَنّ َمْن ُيحبَّ ربِّ
قلبه، ول تنف�شل عنه اأبًدا. اأحّبك يا رّب اأكثر من كّل �شيء، فاأحببني لأّني اآثرُت 
ُمُه نف�شي لَك  حّبك على كّل ممالِك العالِم. تعاَل واختِر الم�شكَن الفقيَر الذي ُتقدِّ
ي، فل تغادْرني   لُتقيَم فيه، فل تنف�شْل عني، لن اأُرِغَمك بعَد الآَن على البتعاِد عنِّ

في حال مخالفاتي.
اأنال جزاَء ناِكِر  اأنا البائ�س يا رّب، وقد طردُتك من قلبي، فل ت�شمْح باأن 
اأر�شاَك ذلك، كي  اإْن  ى الموَت،  عِم، واأتمنَّ الجميِل. لقد اأغدقَت عليَّ في�َس الِنّ
ك اإلى قلبي  لك واأ�شمَّ َه ب�شلِحَك. اأجْل يا ي�شوُع، اأرجو اأن اأُقبِّ ِحَد بك واأت�شبَّ اأتَّ
حّتى اأُثابَر على حّبك ول اأ�شعر بعد الآن بُبعِدَك عّني. اأجل يا مخّل�شي الفائق 
واحدنا  اأّن  نف�شي،  اإله  يا  واثٌق،  اأنا  الدواِم.  على  و�شتحّبني  �شاأحّبك  المحّبة، 

�شيحّب الآخر على الدوام.
اإلى الأبد، واأن تحّبني على الدوام. اأحّبك  اأن  اأريُد  †: يا ي�شوُع، 

األمناولة الروحية
زيارُة القّدي�سة مريم البتول

ُبها يناُل نعمَة الخلوِد. "َمن يريد اأن ّيْعِرَفني ويحمَل  تقوُل مريُم اإّن َمن ُيطوِّ
". فليكْن الوعُد بالتَّكلُِّم في ال�شرِّ  الآخريَن على محّبتي، فقد اختيَر للمجِد الأبدِيّ
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ها بها. ِة التي علينا اأن ُنِحبَّ اأو في العلِن على اأمجاِد مريَم البتوِل، وعلى المحَبّ
ُتها البتوُل القّدي�شُة لأْن اأمَدَحِك. اأيَّ ليني  †:  اأهِّ

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األزيارُة الثالثُة َع�ْسَرَة:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
َي�شوُع  الأيام" )1 مل 3/ 9(. هذا هو  "و�شتكوُن عيناَي وقلبي هناَك طول 
يوؤّكُد لنا وعَدُه ال�شماوَيّ باأْن يكوَن َمَعنا ليًل ونهاًرا في القرباِن على المذِبِح، 

وقْد احتجَز نف�َشُه هناَك مْن اأجلنا.
اأْن تبقى في القرباِن وقَت النهاِر وَح�ْشُب؟ فيتمّكن بع�س  األ يكفي   ، يا رُبّ
ا؟ يحّل  المتعبدين من البقاء معك طوال فترة وجودك، فِلَم تبقى في الليل اأي�شً
الم�شاء وُتقِفُل الكنائ�ُس اأبواَبها ويعود النا�س اإلى بيوتهم وتبقى اأنت وحيًدا هناك. 
اأنا اأفهم ذلك يا رّب فالحبُّ جعلـَك ت�شجن ذاتك من اأجلنا. ف�شغفك بنا يجعلك 

ترتبط باأر�شنا ب�شكل ل توّد معه النف�شال عنا ول حّتى في الليل.
، علمُة الحبِّ هذه هي التي تدفُع الب�شَر اإلى البقاِء  اأيُّها الُمَخلِّ�ُس الُمحبُّ
بقرِبَك. واإذا ابتعدوا فذلَك ليتركوا اأمانَيُهْم وهموَمهم عنَد اأقداِم مذبِحَك. تريُد 
اأَْن تبقى ُمحَتَجًزا وحيًدا في بيِت القرباِن، كْي ُتلّبي كلَّ احتياجاِتنا، وُتطيُل بقاَءَك 

َك َتنتظُر زيارَة النفو�ِس النهاَر كلَُّه. ، لذا فاإنَّ ْن ُتِحبُّ بالقرِب ممَّ
�ُس لَك اإراَدتي وعواطفي. اأرغُب في ر�شاَك يا ي�شوُع، واأكرِّ

يا اإلَه المجِد اللمتناهي، تنازلَت لتكوَن في القرباِن، ل لنفرَح نحُن بوجوِدك 
ِمْن  التغذي  َيجروؤ على  فَمْن   . لَكَ ِة  الُمْخِل�شَ بالنفو�ِس  اأنَت  لتّتِحَد  بل  وح�شُب، 
اأنَت تختبىُء في القرباِن الأقد�ِس لتدخَلَ في  ج�شِدَك ومْن ثمَّ البتعاِد عنك؟ 
وُت�َشرَّ  نف�َشَك،  َتَهَبنا  اأن  في  فائقٌة  رغبُتَك  قلوِبنا.  على  ًدا  �شيِّ وُت�شِبَح  نفو�ِشنا 
مخلِّ�شي  يا  واإرادتي.  قلبي  ربَّ  ت�شبَح  اأْن  اأريُد  ي�شوُع،  يا  تعاَل  بك.  باّتحاِدنا 
 . روِر والإرادِة، اأُعطيَك كَلّ ما لديَّ �شى وال�شُّ الحبيب، اأُعطيَك كلَّ ما بي مَن الرِّ
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ر كلَّ ما لي�س منك. ل ت�شمْح لنف�ٍس ا�ْشَتقبلتَك في  ، فانت�شْر علّي ودمِّ يا اإلَه الحِبّ
�شِة وامتلأْت من جلِلَك، باأْن تتعلََّق بالمخلوقاِت. اأُِحبَُّك يا اإلهي،  المناولِة المقدَّ

اأُِحُبّك ول اأريُد غيرَك!
َك. †: اْجتِذْبني اإليَك برباطاِت ُحبِّ

األمناولة الروحية
زيارُة القّدي�سٍة مريَم البتوِل

مريَم".  بوا�شطِة  فلنطلْبها  النعمَة،  "َفْلنطلِب  برناردو�س:  القّدي�ُس  ُد  يَردِّ
عِم الإلهّيِة". فهي القاِدَرُة على  والقّدي�ُس بطر�ُس َدمياني ُي�شّمي مريَم "كنَز الِنّ
كاَن جاهًل  "َمْن  ُتنادينا:  والإرادُة على ذلك، وهي  القدرُة  ولديها  ُتغنينا،  اأْن 
َدَة الَمحّبِة وال�شهاَمِة والَكَرِم، اعطفي بنظِرك على  " )اأم4/9(. فيا �شيِّ فلياأِت اليَّ

ِكُل عليِك. خاطىٍء م�شكيٍن يو�شيِك بنف�شِه ويتَّ

†:اإلى ظلِّ حمايِتِك َنلتجىُء يا والدَة اهلِل القّدي�شَة.
  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األزيارُة الرابعُة َع�ْسَرَة:

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
يا ي�شوُع الفائُق المحّبِة، الذي احتجزَت نف�َشك في القرباِن اإّني اأ�شمُعك تقوُل: 
"هذه هي دياري اإلى الأبد. فيها اأُقيُم لأّني ا�شتهيُتها" )مزمور14/132(. بما 
اأّنك اخترَت م�شكَنك بيننا على المذبح، وا�شترحت في القربان الأقد�س، فِمن 

العدل اأن تجد قلوُبنا م�شكنها عندك، وترتاح في ر�شاك.
هنيًئا للنفو�س المحّبة التي ل راحة لها اإّل بالقرب من مذبحك. هنيًئا لي لأّني 
لن اأجد فرًحا اإّل في ال�شكِن في ح�شرتك، والتفكيِر فيك، يا َمْن ل تفكر اإّل فيَّ 

وفي خل�شي.
تلَك  ملعوَنٌة هي  محّبِتَك؟  عدِم  في  الأعواِم  هذه  كلَّ  اأ�شعُت  لماذا   ، رُبّ يا 
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الأعواُم، ومبارٌك طول اأناِتَك يا ربَّ الأزِل، يا َمْن حِفْظتني هذا الزمَن كلَّه على 
غِم من ُنكراني للجميِل. فِلـماذا تنتظُر اإن�شاًنا مثلي؟ ِلـَم يا رّب؟ ِلـَم انتظرَتني  الرُّ
�َس لَك  حّتى اأُعطيَك نف�شي كاملًة؟ لقد غلَبني حبُّـَك ورحمُتَك. فِمَن العدِل اأْن اأكرِّ

كَلّ ما بقي مْن حياتي.
اأْن اأكوَن لك بكلّيتي. لقد بحثَت عِنّي يوم  اأرجو يا ي�شوع اأن ت�شاعدني على 
كنُت اأهرُب منك. فاإلى متى اأهرُب من العتماد على جوِدَك، والبحِث عنك، 
على  المقدرِة  نعمَة  امنحني  اللمتناهي  الحِبّ  اإلَه  فيا  ِتَك؟  محبَّ اإلى  وال�شوِق 
َك. اأحّبك من كّل قلبي، اأكثر من نف�شي وحياتي. اأنا نادٌم على اإهانتك، اأّيها  حِبّ
ِتَك حّتى الّرمق الأخيِر،  ال�شلُح اللمتناهي، فاغفر ذنوبي، وامنحني نعمَة محبَّ
الآن وفي الدهر الآتي. اأَظهر للعالم ِعَظَم حكمِتك، فتحّول نف�ًشا ناكرًة للجميل 
كنف�شي اإلى نف�ٍس ُمخِل�شٍة لمحّبِتَك، يا اأيُّها الإلُه الفائُق القدرِة. حّقق ذلك بف�شِل 
اِتِه، واأنَت هَو َمْن وهَبني اإيَّاها،  ا�شتحقاقاِتَك يا ي�شوُع. اأنَت َتعرُف رغباِت قلبي ونيَّ

فامنحني قّوَة العمِل بهذا ال�شوِق والإخل�ِس.
†: يا ي�شوع، اأ�شكرك لأّنك انتظرتني حّتى الآن.

األمناولة الروحية
زيارة القّدي�سة مريم البتول

اأحٍد  "ما من  قال القّدي�س جرمانو�س وهو يحادث العذراء الفائق قد�شها: 
يرجو الفوز بالخل�س والنجاة من ال�شّر بدونِك، ول يح�شل اأحد على الِنعم من 
دون �شفاعتِك". لذا يا ملكتي، يا اأملي الوحيد، اإن لم تعينيني فاأنا مائٌت، ولن 
اأتمكن من اإكرامك في ال�شماء. فالقّدي�شون يقولون اإّنِك ل تتخّلين عّمن يلجاأون 
مّتكًل  ذلِّي،  اأعماق  اأناجيك من  يبتعد عنِك. هاءنذا  َمن  والخا�شر هو  اإليك. 

عليِك.
†: اأهتف مع القّدي�س برناردو�س قائًل: "عليِك اأ�شع كلَّ اتكالي ورجائي".
  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *
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األزيارُة الخام�سُة َع�ْسَرَة:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
ا�شطرمت"  قد  تكون  اأن  اإّل  اأُريُد  ول  الأر�س  على  ناًرا  لألقي  "جئُت 
الحّب  نار  ُي�شِرُم  �شيء  "ل  يقول:  اأولمبو�س  فران�شوا  الأب  كان  )لو49/12(. 
الإلهّي في قلب الإن�شان اأكثر من القربان الأقد�س على المذبح". لذا اأظهر الرّب 
ُق منُه مجامَر  ذاته، للقّدي�شة كاترين ال�شيانّية، في القربان الأقد�س، كاأَتُّوٍن تتدفَّ
ال�شعلِة الإلهّيِة وتنت�شُر في الأر�ِس كلِّها. وقِد ا�شتغرَبْت القّدي�شُة كيَف اأنَّ الب�شَر ل 

طرمون بناِر الحِبّ الغزيِر الآتي اإليهم. َي�شْ

يا ي�شوُع، هبني اأن اأحترَق َكرمى لَك، فل اأرغُب اإّلَك ول اأبحُث اإّل عنَك، ول 
اأ�شتغيُث اإّل بَك. كْم َيغمُرني الفرُح حيَن اأ�شعُر باأَنّ هذه الناَر المقّد�شَة �شتدخُل 
حياتي، هذِه الناَر التي، باحتراِق عمري رويًدا رويًدا، �شُتحِرُق كَلّ الميوِل العالمّيِة.
ا بي. وبما  ، تنازلَت وتل�شيَت ودّمرَت ذاَتَك على المذبِح ُحبًّ اأّيها الكلمُة الإلهُيّ

، فِمَن الواجِب اأْن اأُكّر�َس ذاتي ِبُكلَِّيِتها لَك. َة الحبِّ اأّنَك اأردَت اأن ُت�شبَح �شحيَّ
ُم اليوَم لَك نف�شي واإرادتي وحياتي وَكياني كلَُّه. اأجل يا اهلُل، يا َمِلكي، اأقدِّ

َمها لَك ابُنك  واأوّحُد هذه الت�شحيِة ال�شغيرِة بالتقدمِة اللمتناهيِة التي قَدّ
مها اليوَم على المذبِح. اْقبْلها  نا، وما زاَل ُيقدِّ ي�شوُع نف�ُشُه حيَن انحدَر اإلى اأر�شِ
يا اإلهي بحِقّ اآلِمِ ي�شوَع، وامنحني نعمَة َتجديِدها كَلّ يوٍم من اأياِم حياتي، وحتَّى 
عمَة التي ناَلها الكثيُر من ال�شهداِء،  ُم ذاتي كلَّها اإكراًما لَك. اأُريُد النِّ مماتي؛ اأقدِّ
َك. ولكْن، اإْن لم اأكْن اأ�شتحقُّ هذه النعمَة العظمى، فل  وهَي الموُت مْن اأجِل حبِّ
َل الميَتَة  َم، حياتي كلَّها لأجِلَك، بكامِل اإرادتي، واأْن اأتقبَّ ترُف�س لي نعمَة اأن اأقدِّ

التي ُتريُدها لي.
م�شَي حياتي بعَد الآَن  ُل اإليَك اأْن َتمنَحني ما اأطلُب، فاأنا اأريُد اأن اأُ ، اأتو�شَّ يا ربُّ
، في الّزماِن والمكاِن  ًةً في اإكراِمَك وخدمِتَك واإر�شاِئَك واإهداِئَك مماتي اأُُ�شحيَّ
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اللذيِن ُتريدهما.
اأُر�شيك. اأُهرق ذاتي كي  اأن  اأريُد  †: يا ي�شوُع، 

 األمناولة الروحية
زيارة القّدي�سة مريم البتول

 ، اإّني اأناديِك مع القّدي�ِس برناردو�س: "اأّيُتها العذراُء الفائقُة الحناِن والحِبّ
�شّلي: "عليِك و�شعُت  اأنِت برهاُن َرجائي كّله". ومَع القّدي�ِس يوحّنا الدم�شقِيّ اأُ
الِبرِّ حّتى المماِت، والنجاَة من  لَي الغفراَن والثباَت في  كلَّ اتكالي فا�شتمّدي 
اأعِذَبِة الَمطهِر لأَنّ ما مْن اأحٍد يناُل الخل�َس اإّل بمعونِتِك. فاأعينيني يا مريُم 
لأَْخلـُ�َس".  ومع القّدي�س بونونتورا اأناديِك ُم�شتغيًثا: "اإْن اأردِت خل�شي فاأَْخُل�َس، 

لأنَِّك َخل�ُس الم�شتغيثيَن بِك".

†:  يا نجاَة الم�شتغيثين بِك خلِّ�شيني.
  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األزيارُة ال�ساد�َسَة َع�ْسَرَة:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
ليَت الب�شَر يْلَجاأوَن دائًما اإلى القرباِن الأقد�ِس لينالوا الدواَء لآلِمِهْم، وهكذا 
ا ُهْم عليِه.  كتَب اإرميا قائًل: "اأما من َبل�َشٍم في َجلعاَد،  ُي�شبحوَن اأقَلّ تعا�شًة ممَّ
ِجلعاَد  َجبُل  وكان  �شعبي؟" )اإر 8/ 22(.  ِجراَح  ُد  مِّ ُي�شَ اأما هناك من طبيٍب 
الغنُيّ بالعطوِر ُي�شِبه الم�شيَح حامًل َبْل�َشَم خطايانا كلِّها في القرباِن الأقد�ِس. 
وي�شوُع الفادي يقوُل: "تعاَلوا اليَّ يا جميَع الُمتعبيَن والثقيلي الأحماِل واأنا اأريُحُكْم" 
ُر يا ابَن اآَدَم، ولديَك هذا القرباُن كطبيٍب ودواٍء قادَرْين  )مت28/11(. َفِلَم تتذمَّ

على �شفاِء اأوجاِعَك؟ 
َدنا هوذا الذي ُتحبُُّه مري�ٌس"  خَتْي لعازَر: "يا �شيِّ لذا �شاأقوُل لَك يا رُبّ مَع اأُ
َخة بالخطايا واأنت  )يو3/11(. فاأنا هَو ذاَكَ المري�ُس الذي ُتحبُُّه. نف�شي ُملطَّ
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ني  الطبيُب الإلهيُّ الآتي لي�شفيني، فاإْن �ِشئَت فاأنَت قادٌر. فيا ي�شوُع الحنوُن، �ُشدَّ
ِتَك.  اإليَك بمحّبِتَك، اأريُد اأْن اأّتحَد بَك ل اأْن اأمتِلَك العالَم، لأنَّني ل اأريُد �شوى محبَّ
لي�س لدّي اإّل القليُل اأُقّدُمه ُلَك. واإْن كنُت اأمتِلُك مماِلَك العالِم باأ�شِرها، ف�شاأتخّلى 
َك، اأتخّلى عن كلِّ ما لدّي واأُعطيَك اإياه. اأُعطيَك كَلّ ملّذاتي  عنها من اأجِل ُحبِّ
َيتي واإراَدتي وكلَّ التعزياِت الروحّيِة. اأُعطيَك كلَّ عواطفي، اأُِحبَّك  وميولي وحرِّ

َك اإلى الأبد. اأكثَر من نف�شي، فرجائي اأْن اأُحَبّ
اأَهُب لَك ذاتي يا ي�شوُع، فاقبلني. اإّني   :†

األمناولة الروحية
زيارُة القّدي�سِة مريَم البتوِل

يا َمِلكتي، اأنِت قلِت للقّدي�شِة بريجيت: "مهما انغم�َس الإن�شاُن في الخطايا، 
ٍة �شادقٍة عازًما على اإ�شلِح حالِه، فاأنا على ا�شتعداٍد لأْن  اإْن هَو التجاأَ اليَّ ِبنيَّ
اأقبله بكلِّ كرامة، ول اأُفتِّ�س عن عدد ماآثمه. بل اأنظر اإلى رجوعه اإليَّ ول اأرف�س 
التما�شه ال�شفاء، لأّني اأّم الرحمة". فبما اأّنِك قادرة على �شفائي وترغبين في 
ذلك، األتجىُء اإليك كما األتجىُء اإلى الطبيب ال�شماوّي َكْي ت�شفَي ِجراَح نف�شي. 

فاأنِت ل تحتاجيَن اإّل اإلى كلمٍة واحدٍة تقوليَنها لبِنِك.
. †: فيا مريُم، اأَ�شِفقي عليَّ

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األزيارُة ال�سابعَة َع�ْسَرَة:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
ا، فها نحُن معُه.  ا ُنِحبُّ الم�شيَح حقًّ يتهلَُّل الُمِحُبّ عنَد لقاِء حبيبِه. فاإْن كنَّ
اإّنُه مرئٌيّ وملمو�ٌس في القرباِن، ولكّننا ل نكلُِّمُه ب�شيٍء. فلنت�شالح معه، ولنفرح 
بمجِدِه، ولنت�شّوق كي ُيحبَّ النا�ُس ي�شوَع، وَيمنحوه قلوَبهم. اأّما نحُن فلنكّر�س له 

م�شاعَرنا، وليكن وحَدُه غايَة حياِتنا.
ُث عن �شرِّ القرباِن  كان الأُب �شاليز الي�شوعّي َي�شعُر بعزاٍء كبيٍر حيَن يتحدَّ
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الأقد�ِس، ولم يتعب يوًما من القيام بزيارته. فحين كان اأحدهم يناديه، اأو ُي�شطّر 
ة كي يرجع ليزوره من جديد. وقد  ُب الفر�شَ اإلى العودة اإلى غرفِتِه، كاَن يترَقّ

ا�شُت�ِشهد على يد اأ�شحاب الِبَدِع، وهو يدافع عن �شرِّ القربان الأقد�س.
اإْن �شاَءِت ال�شماُء فاأنا اأتوُق لنيِل �شرِف الموِت من اأجِل ق�شيٍة بهذا البهاِء، 
 ، ِتك، اأنَت الفائق الُحبَّ َفنا مدى محَبّ اأموُت ُمدافًعا عن �شرِّ القرباِن الذي َعرَّ
، قْم  يا ي�شوُع. يا َمْن ُيحّقُق معجزاٍت عظيمًة من خلِل القرباِن الأقد�ِس، يا رّبْ
بمعجزٍة ثانيٍة وهي اأْن اأكوَن  بكلَِّيتي لَك. امنحني القّوَة حّتى اأُِحبَُّك بكلِّ جوارحي. 
َتك. هذِه  هب  الآخريَن الخيراِت الدنيوّيِة، فاأنا اأتخّلى عنها، ول اأُريُد اإلَّ محبَّ

ي اأحّبك يا ي�شوع، فهبني اأّل اأحبَّ �شواك. اأُمِنيَّتي الوحيدُة، ول اأَمِلُك �شواها. اإنِّ
ا؟ َك حقًّ اأُحبَّ †: متى يا ي�شوُع، اأ�شتطيُع اأن 

األمناولة الروحية
زيارُة القّدي�سِة مريَم البتول

الذي  اللقُب  ا حبيبًة". هذا  "اأمًّ اأدعَوِكِ  اأْن  ني  َي�شرُّ يا مِلَكتي الطاهرَة، كْم 
يدعوِك بِه خّداُمِك، وهو لقٌب يليُق بِك. اإّنِك الجميلُة الفائقُة المحّبِة وقِد اختاَرِك 
اهلُل على َح�َشِبِ قوِل داوَد: "في�شتِهَي الَمِلُك َجَماَلِك". يقوُل القّدي�ُس بونونتورا اإّن 
ا�شَمِك َيجُمُل في نظِر َمن ُيحبُِّك. وحيَن َينطُق با�شِمِك، اأو َي�شمُع من ُيناديِك، 

ِك اأّيُتها الأمُّ الُمحّبُة. ِحبَّ َي�شطرُم لهيُب محّبِتِه لِك. فِمَن الواجِب اأْن اأُ
ِك على الأر�ِس، بل اأريُد اأْن اأكوَن بعَد اهلِل اأّوَل َمن ُيحبُِّك   ول اأكتفي باأن اأحبَّ
َتِك للنا�ِس. فلو  ، فذلك لكي َتظَهَر محبَّ في ال�شماِء، فاإْن تجّراأُت اإلى هذا الحِدّ
لي  واأظهري  هذا،  �شوقَي  فاقبلي  ا،  اأي�شً بها  لبَخلُت  محّبتي  في  �شنينًة  كنِت 
ِك. ُنحبَّ اأن  في  نعيَمُه  لأنَّ  �شلتي،  قبوَل  اهلَل  وا�شاألي  ِطلبتي،  ا�شتجبِت   اأّنِك 

اإلى ما ل نهاية. اأُحبُِّك  اأّمي الفائقَة المحّبِة،  †: يا 

 )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *
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األزيارة الثامنة ع�سرة:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
ه ي�شكن الآن  �شيملك ي�شوع يوًما في وادي يو�شفاط على عر�س المجد، لكنَّ
في القربان الأقد�س على عر�س المحّبة. فاإن �شادق اأميٌر بع�س القروّيين، اأفل 
نح�َشبهم ناكري الجميل اإن لم ياأتوا اإلى زيارته با�شتمرار؟ لقد اأتيَت، يا ي�شوع، 
لت�شكن في القرباِن على المذبح، واأنا اأودُّ بكّل قدرتي، اأن اأقيم بقربك ليًل ونهاًرا. 
ا اأنا، وعند روؤيتك  اإنَّ  الملئكة تحيط بك بل انقطاع، وتعرف مدى حبِّك لها، اأمَّ
، تفي�س بالِنعم، فمن واجبي اأن اأمكث في  م�شتتًرا فوق المذبح، منقاًدا بالحبِّ
ح�شرتك واأرّدد: "اأ�شجد لك في هيكل قد�ِشك واأعترف با�شمك لأجل رحمتك 

وحقـّـك" )مزمور138/ 2(. 
يا اإله القربان الأقد�س، يا خبز الملئكة، اأّيها الغذاء الإلهّي، اأُحبُّك! لكنَّ ِكَلينا 
تي لَك، لأنَّها �شعيفٌة جًدا. َفَهْبني اأن اأعرف طيبة وجمال َمْن  غيُر را�ٍس عن مَحبَّ
ُب قلبي على التخّلي عن كّل عاطفٍة اأر�شّيٍة ليمتلئ من حبِّك. فِمْن  اأُِحّب. �شاأدرِّ
اأجِل اأْن َتَهَبني ذاَتَك بكلِّيتها تنحدر كلَّ يوٍمٍ مَن ال�شماِء، فهْل باإمكاني التَّفكيُر في 
ا، يا رّب،  َتَك وعبادَتَك ور�شاَك؟ اإْن اأردَت اأْن ُتكافَئني، فِزدني ُحبًّ ما يخالُف محبَّ

كي اأ�شتزيد محّبًة لك.

ا. †: يا ي�شوُع الحبيُب، ِزدْني حبًّ
األمناولُة الروحيُة

زيارُة القّدي�سِة مريَم البتول
ل يجُد المر�شى المنبوذون �شوى الماآوي العاّمة يلتجوؤون اإليها، هكذا يجُد 
ملجاأً  لتكون  اهلل  اختارها  لقد  الروؤوِف.  مريَم  عنَد  لهْم  ماأًوى  الخطاأة  جميع 
ا للخطاأة المنبوذين في كلِّ مكاٍن، بح�شِب ما قال القّدي�ُس با�شيليو�س: "اإّن  عامًّ
ا في �شخ�س مريم". ويدعوها القّدي�س اأفرام:  اهلل قد منح الخطاأة ملجاأً عامًّ
"دار �شيافة الخطاأة المنبوذين".فيا ملكتي، األتجىُء اإليِك، ل بل اأعتمُد على 
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لتكوني  اختارك  فاهلل  خطاياي،  ب�شبب  َترف�شيني  ولْن  البائ�س،  اأنا  حمايِتِك، 
ملجاأ التع�شاء. األتجئ اإليك يا مريم، واأ�شع ذاتي تحت رعايِتِك، فكوني اأملي 

وعوني. واإْن اأنِت رف�شِتني فاإلى َمن األتجئ؟
†: يا مريُم، يا ملجاأي، اأنجديني.

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األزيارُة التا�سعَة َع�ْسَرَة:

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
نتاأّثُر كثيًرا عند لقاء �شديٍق نحبُُّه. لذا ما من ارتياٍح اأعظم، في وادي الدموع 
ُه ُيحّبنا مْن كلِّ جوارِحِه ويبقى معنا  هذا، من لقاء ال�شديق الأعزِّ اإلى قلِبنا، لأنَّ
ُث مع ي�شوَع بحّرية. فلنفتح له  دائًماأ. فِمْن خلِل القرباِن الأقد�ِس، ُيمكننا التََّحدُّ
قلبنا، ونعر�س حاجاتنا ال�شرورّية اأمامه، ونطلب ِنعَمُه. هكذا يمكننا التحادث 

مع ملك ال�شماوات بثقة كبيرة وبل خوف.
َفِرَح يو�شف )في العهد القديم( حين نَزَل الربُّ اإلى ال�شجِن لموؤا�شاِتِه كما 
، َوِفي  يًقا ُمباًعا بْل ن�شلَتُه مَن الخطيئِة ونَزلَت معُه اإلى الُجبِّ ُكتَب: "َلْم ُتهمل �شدِّ
والَج اْلُمْلِك" )حك 10/ 13-14(. فلنفرح، في  اْلُقُيوِد َلْم ُتَفاِرْقُه، حّتى �شلَّمَتُه �شَ
اأر�س ال�شقاء هذه، اأكثر من يو�شف، بما عمله رّبنا المتاأّن�س الذي ي�شاعدنا كّل 
يوم من اأيام حياتنا بقدر كبيٍر مَن العاطفِة والرعايِة، بف�شِل وجوِده الحقيقِيّ 
ُم له  بيننا. فعزاُء ال�شجيِن كبيٌر بزيارِة �شديٍق لُه، ُيوؤا�شيِه وُيعطيه الأمَل، ويقدِّ
ُد: "ها اأنا معُكم  المعوَنَة في �شقاِئِه. ها هو ي�شوُع، �شديَقنا العزيز، ما زاَل ُيردِّ
كَلّ الأياِم" )مت20/28(  في القربان. ها اأنا اأتيُت ِمَن ال�شماِء اإلى هذا ال�شجِن 
َرُكم. فا�شتقبلوني واأقيموا معي، ولن ينالكم  َيُكم واأُ�شاعَدُكم واأُحرِّ باإرادتي لأُعِزّ

ال�شقاء. �شتذهبون اإلى الفردو�س لتنالوا ال�شعادة الحقيقّية.
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، اأيُّها الُحبُّ الذي ل ُتدَرُك اأغواُرُه، اإْن كنَت بهذا ال�شلح معنا، فابَق  يا رُبّ
بالقرب مّنا. رغبتك اأن تنحدر اإلى مذابحنا، ف�شاأزورك دائًما، اأريد اأن اأ�شعد 

بح�شورك كما فرح القدي�شون في ال�شماء.
ُتوقَظ نف�شي عندما  اأن  اإليَك  ُل  اأتو�َشّ َك.  َدَك واأُِحبَّ اأتوُق للبقاِء بقرِبَك لأمجِّ
ة. اأ�شِعْل في قلبي ال�شوَق للبقاِء بقرِبَك،  اأُهمُل زيارَتَك ب�شبِب اهتماماتي العالميَّ
، كم تواَنيُت في منِحَك حّبَي الدائم؟  في ح�شرِة القرباِن الأقد�ِس. يا ي�شوُع الُمِحبُّ
لكّنني اأتعّزى لأّنَك ما زلَت ُتعطيني بع�َس الوقِت لأقوَم بذلك، في هذِه الحياِة وفي 
َي ويا كنزي ويا ُكلَِّي. اأريُد اأْن  ا يا خيرَي الأعظَم، يا ُحبِّ َك حقًّ الآتية. اأريُد اأن اأُِحبَّ

َك بكِلّ ما لدَيّ من قوٍة. اأُِحبَّ

اأحّبك. كي  �شاعدني  اإلهي،  يا   :†
ُة وحيَّ األمناولُة الرَّ

زيارة القّدي�سة مريم البتول

اأُيّها الخاطُئ من الرجاِء،  هتَف البارُّ برناردو�س البو�شتي قال: "ل تياأ�ْس 
بل التجئ اإلى الأمِّ العذراِء بطماأنينٍة وثقٍة لأنَّ في َيَدْيها الرحمَة والعطاَء... 
هي تتوق لأن تمنَحَك الِنعَم والخيراِت الوافرَة، اأكثَر من رغبِتَك و�شوِقك اإلى 
ُه َوَهبني ِنعمَة معرفِتَك. فما  اأ�شكُر اهلّلَ لأنَّ اإّني  َقبوِل ذلك منها". فيا مريُم، 
ّمي، اأحبُِّك واأثُق بِك كلَّ  م�شيري واأيَن �شلمي لو تنا�شيُتِك؟ اأبارُك ا�شمِك يا اأُ

الّثقة، واأ�شُع ذاتي بين يَديِك. 
عليِك. ويّتِكُل  يعرُفِك  لَمن  طوبى  مريُم،  يا   :†

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  
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األزيارُة الِع�ْسرون:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
َداُوَد  َبْيِت  لتطهير  َيْنُبوٌع متدّفًقا  َيُكوُن  اْلَيْوِم  ذِلَك  "ِفي  ا:  النبيُّ زكريَّ يقوُل 
اِن اأُوُر�َشِليَم من الخطيئة" )زك 1/13(. في�شوُع في القرباِن هَو هذا الَينبوُع  َو�ُشكَّ
اأن  الذي تنّباأ عنه زكريا، والذي �شيجري ليغ�شل نفو�َشنا من خطايانا، �شرط 
نرغب في ذلك. فحين نرزح تحت وطاأة الخطيئة، فاأّي دواء اأجمل اأو اأنجع من 

اللجوء �شريًعا اإلى القربان الأقد�س؟
ُد القياَم به منُذ الآَن، فاأُدِرُك اأَنّ مياَه َينبوِعك ل َتـغ�ِشُل  يا ي�شوع، هذا ما اأتعَهّ
َة لئّل اأقَع، وُتعيُنني في المحِن،  ا، وَتمنُحني القوَّ نف�شي وَح�ْشُب بل ُتنيُر روحي اأي�شً
َك َتنتظُر زيارتي، واأنَت ُتكافئ َمن ُيحّبَك  اأنَّ اأَعلُم  اأنا  ي ا�شطراًما.  فيزداُد حبِّ

عِم الغزيرِة. بالنِّ
يا ي�شوُع، اغ�شلني من الخطايا، فاأنا اأتوُب عنها لأنَّها اأْزَعجْتَك، ولْن اأَقَع فيها 

ِتَك. بف�شِل �شوقَي الُمرَهِف اإلى محَبّ
كم اأتمّنى اأن اأكوَن بقرِبَك، كما فعَلْت ماري دياز المعا�شرُة للقدي�شِة تريزيا 
الأفيلية، التي �شمَح لها الأ�شقُف باأْن ُتقيَم دائًما عنَد ِرواِق الكني�شِة، بالقرِب من 
�َشِة.  القرباِن الأقد�ِس، وُت�شّميِه جاَرها، ل تبتعُد عنُه اإّل للعتراِف والمناوَلِة المقَدّ
ُم فرن�شي�ُس للطفِل ي�شوَع، الراهُب الكرمليُّ الحافَي القدميِن، فكاَن  اأّما الُمكرَّ
َيقوُم بزيارِة القرباِن الأقد�ِس، ُمرّدًدا اأّنُه مْن غيِر اللئِق المروُر بمنزِل �شديٍق 
ِة عليِه والتكلُِّم معُه قليًل. ولم يكتِف بالكلماِت، بل كاَن ي�شجُد  من دوِن اإلقاِء التحيَّ

و�ِس اأطوَل وقٍت ُممكٍن. ِه القدُّ اأماَم رِبّ
يا اإلًها اأبدًيا، يا خيرَي الأوحد، عرفُت الآن الغاية من تاأ�شي�ِشَك ل�شرِّ القرباِن 
ا لهذِه الغايِة. فلماذا لْم  الأقد�ِس، ذلك لكي ُيحّبَك النا�ُس، وقد منحَتهم قلًبا باًرّ
حبَّ اإلًها بهذه  َك ولو قليًل؟ اأنا ناكٌر للجميِل! ومن غير العدل األَّ اأُ اأ�شَتِطْع اأْن اأُِحبَّ
الطيبة والمحّبة والرحمة! فاأنت لمتناٍه واأنا محدود، فمن الأف�شل لي اأن اأفنى 

من اأجلك، اأنت الذي ُمّت وما زلَت تبذل ذاتك كّل يوٍم على المذابح من اأجلي.
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اأريد اأن اأحّبك بقدر ما ت�شتحّقه من المحّبة، ف�شاعدني يا ي�شوع، �شاعدني كي 
اأفعل كّل ما ير�شيك وكلَّ ما تاأمرني به.

واأنا له" )ن�س 2/ 16( "حبيبي لي   :†
األمناولُة الروحيُة

زيارُة القّدي�سِة مريَم البتوِل
كلماِت  من  الثقَة  اأ�شتِمدُّ  اإليِك،  األجاأُ  حين  والَمحّبِة،  الراأفِة  اأَمّ  ملكتي  يا 
القّدي�ِس برناردو�س الذي قال: "اإنَّ مريَم ل َتمتِحُن ا�شتحقاَقنا، بل تبادُر اإلى 
غين ل�شلتي، فاإليِك طلبي هذا: اأنا خاطىٌء  معونِة ال�شارعيَن اإليها". اأنِت ُت�شْ

م ِمراًرا. م�شكيٌن ا�شتحققُت َجَهَنّ
نف�شي  �َس  كرِّ واأُ اأهنُتُه،  طالما  الذي  اهلَل  اأحَبّ  واأْن  حياتي  اأُبّدَل  اأن  اأريُد   
كخادٍم لِك، واأعطيِك ذاتي كما هي. فخلـّ�شيني، واأ�شغي اإلى ا�شتغاثتي يا مريم 

وا�شتجيبي دعائي.

اأنا لِك يا مريُم فاأَنجديني.  :†
  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األزيارُة الحاديُة والِع�سرون:

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
القّدي�شوَن  لو 17/ 37(.  لقد فهَم  الن�شوُر" )  َتجتمُع  ُة  الجثَّ "حيثما تكوُن 
النفو�ُس  الن�شوُر فهي تلك  اأّما  ي�شوَع.  الم�شيِح  اإلى ج�شِد  ُي�شيُر  اأنَّ هذا الكلَم 
التي تجّردت عن الأر�شّياِت مرتفعًة نحو ال�شماِء حيُث َي�شكُن عقُلها وعواطُف 
نيا بالقرِب من القرباِن الأقد�ِس ولم  قلِبها. لقد َوجَدْت ِفردو�َشها في هذه الدُّ
حين  الن�شوَر،  "اإنَّ  اإيروِنمو�س:  القّدي�ُس  يقوُل  الح�شوِر.  ذاك  من  لَت�شبَع  تكْن 
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َت�شتمُّ رائحَة الأج�شاِم، تاأتي من بعيٍد نحوها". فكْم علينا ال�شتياُق لزيارِة ي�شوَع 
ُم ذاَتُه َطعاًما َثميًنا لقلوِبنا؟ الحا�شِر في القرباِن الأقد�ِس، حيُث ُيقدِّ

الظامئِة  كالأيائِل  الدموِع،  وادي  الوادي،  كثيًرا في هذا  فتَّ�شوا  فالقّدي�شوَن 
اإلى  دائًما  يذهب  كان  الي�شوعيُّ  األفاريز  بالتازار  فالأُب  الفردو�ِس.  َينبوع  اإلى 
مَع عنَد روؤيِتِه  وال قرَبُه، ذارًفا الدَّ القربان الأقد�س ُمحِدًقا به، �شاهًرا ليالَيُه الطِّ
ق�شوَر عظماِء العالِم َتِعجُّ بالمتزلِّفيَن من اأجِل م�شالِحِهم، مهمليَن الكني�شَة، 
م�شكن الملك �شّيِد الكون، الجال�س في و�شطنا كما على عر�س المحّبة المتدّفق 
د اأّن جماعَة الُمكّر�شين �شعداء لأّنهم ياأتون ليًل ونهاًرا لزيارة  بالخيرات. كان يردِّ
ي�شوع الم�شيح في القربان الأقد�س من دون البتعاد عن منازلهم، كما يفعل عاّمة 

النا�س.
، تراني ُمكّبًل بالخطايا، جاحًدا حّبك، لكّن �شلَحك يدعوني  ها انَت يا رُبّ
 ، لني بكلِّيَّتي يا ربُّ اإليك. لن اأ�شمح لتعا�شتي باأن تثنيني عن القتراب منك. فبدِّ
واطُرد من قلبي كَلّ حٍبّ بعيٍد عنك، اأو كلَّ ميٍل ل ير�شيَك، اأو تفكيٍر ل يتَِّجُه 
نحوَك. يا ي�شوُع، يا حّبي، يا كنزي، ويا كّلي، ل اأريُد اأن اأُر�شي �شواك، اأو اأحّب 

غيرك. اأنت وحدك ت�شتحّق كلَّ محّبٍة.
دني فيَك، اْجَعلني اأتعلَُّق بَك،  فل  ِة، ووحِّ َابعدني يا رُبّ عِن الأموِر الُدنيويَّ

اأنف�شُل عنَك في هذه الحياة ول في الدهر الآتي، اآمين.
اأنف�شَل عنَك. †:  يا ي�شوُع، يا ُعذوبتي، ل ت�شمْح باأن 

األمناولُة الروحيُة
زيارُة القّدي�سِة مريَم البتوِل

ِة المّتقدِة، ديوني�شيو�س كارتوريانو�س، ُي�شّمي العذراَء القّدي�شَة  كان رجُل الَمحَبّ
"�شفيعَة الخطاأِة الملتجئيَن اإليها". فيا والدَة اهلِل، الُمداِفَعَة عن كباِر المجرمين 
ًدا مع القّدي�س توما الفيلنوفّي:  الملتجئين اإليك، اأت�شّرع الآن، عند قدَميك مردِّ
مي ال�شفاعة ودافعي عّني". اإّني اأُِقرُّ بذنوٍب اقترفُتها  ع، فَتِمّ "اإنَّ مهّمَتِك هي الت�شفُّ
، واأنِت قادرٌة على  بحقِّ الرّب فاأهنته، هو الذي اأغدَق عليَّ ِنعمه، لكّن ال�شّر قد تمَّ



الكتاب الثالث100

اإنقاذي. يكفي اأن َتذكري اأماَم الرِبّ باأنَِّك محاميتي، لأناَل الغفراَن والخل�س.

ُة خل�شي. †: يا اأّمَي الحبيبَة لديِك َمَهمَّ
  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األزيارُة الثانيُة والع�سرون:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
لْم تهداأْ عرو�ُس ن�شيِد الأنا�شيِد في التفتي�ِس عن حبيِبها �شائلًة: "اأَراأيُتم من 
نا.  ْتُه نف�شي؟" )ن�س3/ 3(. في ذلَك الحيِن لْم يكْن ي�شوُع قد جاَء اإلى اأر�شِ اأحبَّ
اأّما اليوم، فالنف�ُس التي تحبُّ ي�شوَع وَتبحُث عنُه، َتلقاُه دائًما في القرباِن. وقد 
القرباُن  ُيعر�ُس فيها  التي  تلَك  الكنائ�ِس هي  "اأجمُل  اأفيل:  البارُّ  الكاهُن  قاَل 

الأقد�ُس".
فيا ي�شوُع، يا حبَّ اهلِل اللمتناهي، كيَف اأردَت اأن تنحدَر لَت�شكَن بين بني 
َد ذاَتَك مع قلوِبهم؟ اأيُّها الكلمُة اللمتناهي،  الب�شِر؟ وَتختِبىَء في الخبِز كي ُتوحِّ
ـَك بعَد َيقيني بما فعلَتُه  انحدرَت اإلى اأق�شى درجاِت الّت�شاِع، فكيف لي اأّل اأُِحبَّ
ي لنف�شي، وُجـلَّ �شعادتي في اأْن  من اأجلي؟ اأُحبَُّك واأ�شعى لإر�شاِئَك اأكثَر من ُحبِّ
اأُر�شيَك. فاأ�شعل فيَّ ال�شوق للمثوِل اأمام القربان الأقد�س، كي اأ�شتقبلك واأبقى 
بالقرب منك. �شاأكون ناكًرا للجميل اإن لم اأقبل عطاياك الرحومة. اأزْل يا رّب كلَّ 
ميولي نحو المخلوقات. واأنَت تريُد اأن تكوَن حّبَي الوحيَد وغايَة اأ�شواقي. اأُِحبَُّك 
ا ُير�شيني، بْل ل اأريُد  اإلهَي الفائَق ال�شلِح، ول اأريُد �شواك. لن اأبحَث عَمّ يا 
َك. �شاعدني  اإّل ر�شاك. فيا ي�شوُع اقبل من خاطىٍء رغبَته ال�شادقَة في اأْن ُيحبَّ

ِتَك. بنعمِتَك، وهبني اأنا العبُد التاِع�ُس، اأْن اأكوَن خادًما �شعيًدا لمحبَّ
َعِم. اأِحبَُّك يا ي�شوُع، يا نعيمي، فوَق كلِّ الِنّ  :†

األمناولة الروحية
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زيارُة القّدي�سِة مريَم البتوِل
ني في  ِد على ابنِك، لكنِّ يا اأّمي الحنون، اأنا ل�شت �شوى ذاك ال�شقيِّ المتمرِّ
ـِك غيُر قادرٍة على  توبتي اأ�شجُد تحت قدَميِك فا�شاألي لَي الغفران. ل تقولي اإنَّ
ذلك، اأنِت التي ي�شميِك القّدي�ُس برناردو�س: "وزيرَة الغفراِن"، والقّدي�ُس اأفرام: 
"عماَد َمن هْم في خطٍر"، فَمن يا ُترى يرزح تحت الخطر اأكثر مّني؟ لقد فقدُت 
َم، ول اأعلُم اإْن كاَن اهلُل قد �شامحني اأم ل. قد اأفقده  اهلل وُحِكَم علّي باأعذبِة َجَهنَّ
مجّدًدا، لكّنِك قادرٌة على نيل كّل ما تريدينه، ل اأنتظر مّنك اإّل المغفرة والثبات 
حوَن راأفَتكِ في مملكِة المباَركين،  والِنعم. اأرجو اأن اأكون في عداِد الذين �شي�شبِّ

لأَنّ �شفاعَتِك اأنقذْتني.
ُم بمراِحِم مريَم واأُبارُك راأفَتها على الدوام. اآمين اأترنَّ †: هاَءنذا 

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األزيارُة الثالثُة والع�سرون:

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
اِت عند زيارتِهُم الأرا�شَي  ُيواِجُه الكثيُر ِمَن الم�شيحّييَن المخاطَر والَم�شقَّ
�شَة، والأماكَن التي ُولَد فيها وتاألََّم وماَت فادينا الحبيُب. اأّما نحُن فل  المقدَّ
َنحتاُج اإلى القياِم بهذِه الأ�شفاِر الطويلِة، ول بمواجهِة الأخطاِر. لأنَّ الربَّ قريٌب 
اُج،  ِمّنا، في الكني�شِة، بجانِب منزِلنا. والقّدي�ُس باوليُن�س يقوُل: "اإْن كاَن الُحجَّ
روا معُهْم حفنَة تراٍب مْن  بعَد ُمعاناِة اأخطاِر الطرقاِت، يبتهجوَن اإْن هْم اأح�شَ
مغارِة الميلِد، اأو مْن قبِر الم�شيِح في الأرا�شي المقّد�شة، فكْم ينبغي علينا 
نحُن اأْن نتلّهَف اإلى زيارِة القرباِن الأقد�ِس، بل  م�شّقاٍت اأو مخاطَر، حيُث نجُد 

الم�شيَح حا�شًرا بذاته!؟
�شرِّ  زيارة  اإلى  الكبيَريِن  والتوِق  �ِس  التكرُّ ِنعمَة  اهلُل  ، منحُه  تقيٌّ رجٌل  كاَن 
القرباِن الأقد�ِس، قد كتَب ر�شالًة مرهفًة يقوُل فيها: "لقْد وجدُت نعيمي في 
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عَم التي لم ي�شتطْع  القرباِن الأقد�ِس، ف�شلَّمُت ذاتي لي�شوَع على المذبِح، وِنلُت الِنّ
ب�شٌر نيلها، على الُرغم من اأّن للم�شيح رغبة عميقة في اإعطائها. فيا اأّيها ال�شرُّ 
القّدو�س، يا قرباًنا مقّد�ًشا! فيَك ك�شف اهلل عظيم جبروته، وبك َيكمُن كماُل 
�شنيع اهلل من اأجلنا. فل يح�شد اأحُدنا �شعادة الطوباوّيين، لأّن الربَّ نف�َشُه 
ا،  نا بع�شً ع بع�شُ موجوٌد معنا على الأر�ِس مع تجّلياِت محّبِتِه باأكمِلها. فلُن�شجِّ
َيخَطُفني  الأمِر  هذا  في  التفكيِر  مجّرُد  الأقد�ِس.  للقرباِن  ذواَتنا  �َس  ُنكرِّ كي 
من واقعي، ول اأعوُد اأتكّلُم اإّل عِن القرباِن الجديِر بالحِبّ الفائِق. ل اأدري ما 
اأناَل ر�شى ي�شوَع الحا�شِر في القرباِن". بهذا الكلِم اأنهى  ُيمكُنني ِفعُلُه كي 

الرجُل التقًيُّ ر�شالَتُه. 
كم ورّبي،  ِرمون ناَر الحبِّ اللطيفِة حوَل ربِّ فيا اأّيها ال�شيرافيم، الذين ُي�شْ
في  لي�شكَن  انحدَر  ال�شماِء  مِلَك  لأنَّ  عيِنها،  النيراِن  تلك  في  اأحترُق  دعوني 
اأعرُف  ِاجعلني  بَك.  لأحترَق  بلهيِبَك  اأ�شركني  ي�شوُع  فيا  اأجلي.  من  القرباِن 
ُج في داخلي.  ـَك تتاأجَّ عظمَة الُحبِّ الذي َت�شعُر به تجاَه الب�شِر، لأ�شعَر بناِر ُحبِّ

َة، اأُحبَُّك دوًما و�شاأعمُل كلَّ ما ُير�شيك. اأحبَُّك اأيُّها الربُّ الفائُق المحبَّ

ذاتي. واأَمنُحَك  واأِحبَُّك  فيَك  رجائي  ُع  واأَ�شَ بَك  اأُومُن  ي�شوُع،  يا   :†
األمناولة الروحية

زيارُة القّدي�سِة مريَم البتوِل
اليتامى"،  "اأّم  بونونتورا:  القّدي�س  ي�شّميِك  المحّبة،  الفائقة  العذراء  اأّيتها 
ويدعوِك القّدي�س اأفرام: "معونة اليتامى". لكّن اليتامى الحقيقّيين هم الخطاأة 
البائ�شون الذين فقدوا اإلههم، لذا األتجُئ اإليك يا اأّمي الغالية، وقد فقدُت اأبي، 

فاأعينيني كي اأِجــدُه. 
اأ�شاألِك م�شاعدتي في �شقائي، فاأعينيني. وهل تتركينني من دون عزاٍء؟ كان 
البابا اإينو�شن�شيو�س الثالُث يقوُل: "ُترى َمن ي�شتغيُث بمريم ول ت�شتجيُب له؟". 
ِغ اإليِه وُتـعيُنُه؟ فالذي لم ي�شتعن بك �شاع. اأرغب في  ُترى َمن ت�شّرَع ولْم ُت�شْ
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الخل�س يا ملكتي، فامنحيني اأن اأت�شّرَع اإليِك دائًما واأن اأُ�شّلَمك ذاتي.
†: اأّيُتها البتوُل الفائُق ُقد�ُشها، يا َمِلكتي، امنحيني الثقَة بِك.

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األزيارُة الرابعُة والع�سروَن:

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
هذه  من  اأ�شدَق  تعبيٍر  ِمْن  ما   .)15  /45 ُمْحَتِجٌب" )اأ�س  اإِلٌه  اأَْنَت  ا  "َحقًّ
الكلمات، تك�شف لنا بو�شوح عن عمِل الُحبِّ الإلهِيّ في �شِرّ القرباِن المعبوِد، 
ِد،   التج�شُّ �شرِّ  في  ال�شرمدِيّ  الكلمِة  لهوُت  احتجَب  لقد  اهلُل.  َيحتجُب  حيُث 
وظهَر على الأر�ِس بالطبيعِة الإن�شانّيِة. وحيَن احتجَب ي�شوُع في القرباِن ليبقى 
. ويقوُل القّدي�ُس  َمَعنا، َحَجَب اإن�شانّيَتُه تحَت �شكِل الخبِز لُيثبَت لنا ملَء الُحِبّ

ِتِه." برناردو�س: "اأخفى اهلُل لهوَتُه ثّم اأخفى نا�شوَتُه واأظهَر ُعمَق محَبّ
َتَك الكبيرَة للب�شِر، ُيَجُنّ جنوني ول اأعلَم  يا مخلِّ�شَي الغالي، حيَن اأرى محبَّ
 ، الإلهيَّ جللك  حاجًبا  بهم،  ا  حبًّ القرباِن  هذا  في  َت�شُكُن  فاأنَت  اأقوُل.  ماذا 
َك للب�شِر كا�شًفا لهم  ُمتوا�شًعا. وبما اأّنك على المذبح، فاإّنك ل َتْفِكُر اإّل في حبِّ

عن هذا الحّب. فكيف ي�شكرونك لجميِلك، يا ابَن اهلِل المختاَر؟
لون ذواتهم عليك،  يا ي�شوُع، يا �شديًقا مولًعا بمحّبة الب�شر، اإّنك َترى كم يف�شِّ
فهل اأّنك غير عالٍم بما تواجه من الزدراء؟ اإّني اأرى، ما راأيَت اأنت، اأّن الب�شر ل 
ـك َهَدْيُتهم في القرباِن.  يعبدونك ما فيه الكفاية، وهم يرف�شون اأن يعترفوا باأنَّ
لقد رموا �شعاَع القرباِن مراًرا على الأر�ِس وفي الماِء اأغرقوه وبالناِر اأحرقوه. 
ا اأّن الموؤمنين بك يكيلونك اإهانات لعدم زيارتهم لك في الكني�شة،  واأرى اأي�شً
فيتركونك وحيًدا على المذبح، ول يعّو�شون  بم�شلكهم الح�شن عن تلك الإهانات. 
نعم، يا ُمخلِّ�شي، هل با�شتطاعِة دموعي، ل بْل دمي، َغ�ْشُل الأماكِن التي اأُهيَن 
فيها ح�شوُرك في القرباِن الأقد�ِس؟ ولكْن، اإن كاَن ي�شُعُب عليَّ هذا، فاإّني اعّو�س 
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ًحا َقْدَر ما َيليُق بَك، يا ُمخلـِّ�شي. عن ذلك بزيارتك با�شتمراٍر، ُم�شبِّ
ا عن اإهاناٍت تتلقاها  اإقبل اأّيها الآب ال�شرمدّي هذه المبادرة ال�شعيفة، تعوي�شً
في هذا ال�شّر الإلهّي، وعن تلك التي يتلّقاها ابُنَك الحبيُب، اقبلها مّني اأنا اأحقُر 
النا�س. فاإنَّ ابَنَك ي�شوَع الم�شيَح قد مّجَدَك تمجيًدا ل متناهًيا على ال�شليِب، 

ُدك كلَّ يوٍم على المذبِح. ويمجِّ
يا ي�شوُع الحنون، اأنا عاجٌز عن اأن اأجعَل الب�شَر ُيحّبوَن القرباَن الأقد�َس بالَقْدِر 

اللئِق بك!

َك. اأْن نعرَفَك واأْن ُنحبَّ ، َهْبنا  †: يا ي�شوُع الُمِحبُّ
األمناولة الروحية

زيارة القّدي�سة مريم البتول
يا �شلطانتي الكلِّية القدرة، ِبرغم مخاوفي ب�شاأن خل�شي الأبدّي، لي ثقٌة 
عم.  بالنِّ ة  الغنيَّ اأّنك  اأّمي  يا  واأعرُف  الخل�س،  �شاأنال  اإليِك  بلجوئي  اأّنه  كاملة 
يِك  عِم"، والقّدي�ُس بونونتورا ُي�َشمِّ فالقّدي�ُس يوحّنا الدم�شقُيّ َيدعوِك "يا بحَر النِّ
عِم"، والقّدي�ُس برناردو�س: "المليئة بكلِّ الِنّعم". واأنا على يقيٍن  ِق النِّ "َينبوَع تدفُّ
عم، وتعتبرين "الإهانة في اأْن نمّر بقربِك دون  من اأّنِك تريدين اأن تفي�شي الِنّ
اأن نطلَب اإليك ِنعمًة"، بح�شِب قوِل القّدي�س بونونتورا. فيا َمِلكتي الفائقة الغنى 
اأكثر مّما  اأكثر مّني، وتحّبينني  نف�شي  تعَلمين حاجات  اأنت  والراأفة،  والحكمة 

اأُحبُّـك. فا�شتمّدي لَي النعمة التي ت�شاعدني على خل�س نف�شي.

†: يا رّب، امنحني الِنعم التي َتْطلُبها مريم لي.
  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *

األزيارة الخام�سة والع�سرون:

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
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رمديِّ اإلى درجِة الموت: "لقد  يمدح القّدي�س بول�س طاعة الم�شيح للآب ال�شَّ
َع واأطاع حّتى الموت الموِت على ال�شليب" )في 2/ 8(. ولكن، في هذا  وَتا�شَ
القربان اأنجز ي�شوع عمًل اأعظم بكثير من ذلك، فلم ُيِطع اأباه وح�شب، بل اأطاع 

ا، لي�س حّتى الموت بل كّل الأيام واإلى انق�شاء الدهر.  الإن�شان اأي�شً
على  منتظًرا  الإن�شاَن،  مطيًعا  اأر�شنا  اإلى  ينحدُر  ال�شماوات  َمِلُك  هو  فها 
المذبح لي�شتجيب الطلبات: "اأّما اأنا فل�شت اأُخالف" )اأ�س50/ 5(. ي�شكن حيث 
ة القربان الأقد�س، اأو في بيت القربان ُمغلًقا عليه، ل  يقيمه الب�شر، على من�شّ
يحّرك �شاكًنا. ويترُكنا نذهُب اأيَنما �ِشئنا، في ال�شوارِع والمنازِل، وهو يقبُع في 
ُه  الداخِل ُمقّدًما ذاَتُه لكلِّ النا�ِس اأبراًرا كانوا اأم خطاأًة. ويقوُل القّدي�ُس لوقا اإنَّ
ُه في القرباِن الأقد�ِس فهو يطيُع الكهنَة الذين  كاَن ُمطيًعا لمريَم ويو�شَف، لكنَّ

ُينادوَنُه، ويرّدُد مع اأ�شعيا: "اأّما اأنا فل�شُت اأُخالف" )اأ�س50/ 5(. 
فيا قلَب ي�شوَع الُمحّب، الذي منه خرَج كلُّ الأ�شراِر المقّد�شِة، وقرباُن المحبة، 
ُم اأنَت الآب ال�شرمدّي وتمّجده. واأنا  َمَك اليوَم واأمّجَدك بَقْدِر ما ُتكرِّ اأريُد اأْن اأكرِّ
مَت ذاتك على ال�شليب  عارٌف اأّنك اأحببتني عبر هذا المذبح كما فعلَت حين قدَّ
ًجا بالمرارِة والعذاِب. نّورنا اأّيها القلب الإلهّي ليعرفك الذين يجهلونك.  رَّ ُم�شَ
ْف من اآلمها لأّنها اأ�شبحْت عرو�ًشا لك  ِر النفو�َس المطهرّية الحزينة، بل خفِّ حرِّ

في الأبدّية.
اأعبدك واأباركك واأحّبك مع كّل النفو�س التي تحبُّك على الأر�س وفي ال�شماء. 
طّهْر قلبي يا رمز الطهارة، وابعده عن كّل الخلئق، واملأه بحّبك المقّد�س. 
ة الم�شيح!" )روم 8 /35(.  امتلك قلبي كي اأُرّدد دائًما: "َمن يف�شلني عن محبَّ
احفر في قلبي تذكار الآلم المريرة التي عانيَتها واحتملَتها من اأجل محّبتك 
الحا�شرة،  الحياة  اآلم  تقبُِّل  اإلى  ف�شاعًدا  الآن  من  اأت�شّوق  كي  لي،  الفائقة 

واأحِتمالها ب�شبر من اأجل محّبتك.
يا قلَب ي�شوَع الفائَق الت�شاع، اأ�شركني في توا�شعك. اأّيها القلُب المليء وداعًة 
اأ�شركني في حنّوك وحّررني من كلِّ ما ُيزعُجَك. ِاجِذبني اإليَك، فاأنا ل اأريُد اإّل ما 
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ِتَك ور�شاَك.  تريد، ول اأرغُب اإّل في ما ترغُب. هبني اأن اأعي�َس في طاعِتَك ومحبَّ
عِم. فل اأُغالي اإن احترقُت بكلَِّيتي من  اإّني اأَديُن لَك بالكثيِر، وقد اأغدقَت عليَّ بالِنّ

اأجِلَك.

الوحيِد. قلبَي  ربَّ  يا  ي�شوَع،  رّبي  قلَب  يا   :†
األمناولة الروحية

زيارُة القّدي�سِة مريَم البتوِل
يقول القّدي�س برناردو�س اإّن مريم هي �شفينٌة �شماويٌة، فاإن نحن لجاأنا اإليها 
في الوقت المنا�شب، تنقذنا من الغرق يوم الماأ�شاة الأبدّية، وُتمكُننا روؤية �شورة 
مريم في �شفينة نوح الناجية من الطوفان، لكنَّ حزقياَل ُي�شّوُر مريَم باأنَّها الأقوى 
والأرحُب من تلَك ال�شفينِة. ف�شفينُة نوح ل ُيمكُنها اأن ت�شتقبَل �شوى عدٍد قليٍل من 
المخلوقاِت، اأّما �شفينُة مريَم فت�شتقبُل كلَّ الذيَن يلجاأوَن اإلى حمايِتها، وُتنّجيِهم: 

"لقد امَتلأِت وَثُقَل ِحمُلِك في قلِب البحِر" )حز 27/ 25(.
فما اأ�شقى حاَلنا لول وجوُد مريم، لأّن الكثير من الب�شر �شي�شّلون؟ ولماذا 

لُّ اإن هو التجاأ اإليك؟ ي�شّلون؟ لأّنهم لم يلجاأوا اإليك يا ملكتي. فَمن تراه َي�شِ

اإليِك دائًما. †: اأّيُتها الفائُق ُقد�ُشها مريم، امنحينا اأن نلجاأَ 

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  
األزيارة ال�ساد�سة والع�سرون:

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
"اإبتهجي ورّنمي يا �شاكنة �شهيون لأنَّ قدوُّ�َس اإ�شرائيل في و�شطك عظيٌم" 
)اأ�س6/12(.  يا اإلهي، اأّي ابتهاٍج  اأو رجاٍء اأو �شعوٍر ينتاب الب�شر حين يدركون 
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اأّن في كنائ�شهم، بالقرِب من منازِلهم، في قد�ِس الأقدا�ِس، َيحلُّ في القرباِن 
، الذي يهُب ال�شعادَة للقّدي�شيَن بح�شوِرِه في الفردو�ِس، اإّنُه  الأقد�ِس الإلُه الحقُّ
. فقْد قاَل القّدي�ُس برناردو�س: "على مقداِر عظمِتِه َيفي�ُس فيِه  الحبُّ الحقيقُيّ
الُحّب". فالقربان الأقد�س لي�س قرباَن محّبٍة وح�شب لكّنه الُحّب بحّد ذاته، هو 
"اهلل محّبة" بف�شل المحّبة الفائقة التي يكّنها لمخلوقاته. )1يو 8/4( فيا ي�شوع، 

اأ�شمعك تردد بحزن: "كنُت غريًبا فما اآويتموني" )مت 25/ 35(

اأتيَت لتكون ُم�شيًفا لنا على الأر�س وتخلِّ�شنا فلم ن�شتقبلك. اأنت على حّق يا 
ا واحد من ناكري الجميل، المهِملين الذين لم يزوروك. عاقبني،  رّب، فاأنا اأي�شً
ولكن، ل تحكم علّي بالعقوبة التي اأ�شتحّقها، فتحرمني من وجودك. ل! فاأنا اأريد 

اأن اأُ�شلح كّل اأخطائي تجاهك! اأريد اأن اأزورك دائًما، واأتحّدث اإليك مطّوًل.

ع الآخرين، بت�شّرفي  يا فاديَّ العطوف، هبني اأن اأكون اأميًنا لك، واأن اأُ�شجِّ
اأمامهم، على البقاء برفقتك في القربان الأقد�س. ها اأنا اأ�شمع الآب ال�شماوّي 
يقول: "هذا ابني الحبيب الذي عنه ر�شيت" )مت6/17(. فاإن كان اهلل يجد 
فيك كّل مر�شاته، فكيف لي اأنا الم�شكين اأّل اأجد �شروًرا في البقاء بقربك في 
وادي الدموع هذا؟ يا ناًرا اآِكلة اأِمْت فّي كّل عاطفٍة تجاه المخلوقات التي يمكنها 
اأن َتـْثِنَيني عن الأمانة لك اأو تبعدني عنك. اإن �شئت فاأنت قادر. لقد فعلَت الكثير 
ك. هّيا يا رّب، اإّني اأَهُبَك  ا واطرد من قلبي كّل حبٍّ ل يخ�شّ من اأجلي، فتعاَل اأي�شً

�ُشها للقرباِن الأقد�ِس. نف�شي بكّليِتها، مع كلِّ ما تبّقى من حياتي، واأكرِّ

في  اإلَيّ  �شتاأتي  مماتي  �شاعِة  وفي  وحّبي مدى حياتي.  ي�شوُع، عوني  يا  كْن 
�شِة الأخيرِة، و�شتقوُدني اإلى ملكوِتَك ال�شعيِد، وهذا ما اأرجُوه يا  المناولِة المقدَّ

ي�شوع، اآمين.
†: متى اأرى يا ي�شوُع وجَهَك البهّي؟

األمناولة الروحية
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زيارة القّدي�سة مريم البتول
عِفنا.  اأّيتها الأّم الفائق قد�شها، فيك نجد الدواء لآلمنا، اأنِت المعونة في �شَ
الباُب الذي ُيخِرُجنا  "قوَة �شعفنا"، لأّنِك  لذلك يدعوك القّدي�س جرمانو�س: 
النجاة" و"�شلمنا  "باَب   : يِكِ ُي�شِمّ بونونتورا  والقّدي�ُس  الخطيئِة.  عبودّيِة  من 
الداخلّي". والقّدي�ُس لوران�شيو�س ي�شتنيانو�س يقوُل: "اأنِت �شفاوؤنا وانتعا�شنا في 
زمن غربتنا". فيك نجد النعمة الإلهّية، يا عر�َس نعمة اهلل. ويقوُل بروكو�س: 
"اأنِت الج�شر الذي يو�شل اهلل اإلينا، والمرفاأُ الذي به يعود اهلل، بعد اأن ابعدته 

خطايانا، ليحيا بالنعمة في النفو�س التائبة.
اأنت قّوتي وراحتي وخل�شي. †: يا مريم، 

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األزيارة ال�سابعة والع�سرون:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
ُترنِّم الكني�شة في ح�شرة القربان الأقد�س: "ل توجد ُامٌة اأخرى عظيمٌة 
بيننا". فحين  ما  في  اإلهنا  ي�شكن  كما  معها،  مقيٍم  منها،  قريٍب  بالٍه  َتْنَعُم 
اإله  "يا ل�شلح  اإلِهنا كانت تقول:  ِبِرّ  اأعماِل  ت�شمُع حديًثا عن  الأمُم  كانت 
هواها،  بح�شب  كثيرة  اآلهة  �شنعت  الأمم  اأّن  التاريخ  يذكر  الم�شيحّيين!". 
اإغنائهم  في   ورغبًة  بالب�شر،  ا  حبًّ فهو  الحقيقّي،  بالإله  لها  �شبَه  ل  ولكن، 
بنعمه، ياأتي لي�شكن ليل نهارا على مذابحنا وكاأّنه عاجز عن البتعاد عّنا 

لعجائبه" )مزمور4/110(.  ذكًرا  "�شانًعا  لبرهٍة  ولو 
رغبتك  لتـُر�شي  معجزاتك  اأكبر  �شنعت  لقد  الحنان،  الفائق  ي�شوُع  فيا 
من  الب�شُر  يهرب  ِلماذا  ُترى  الأبد.  اإلى  بيننا  بما  َتمُكَث  اأن  في  الكبيرة 
بعيدين  طويًل  زمًنا  العي�س  ي�شتطيعون  كيف  بينهم؟  ما  في  ح�شورك 
عنك؟ كيف ل يزورونك اإّل ُندرة؟ وِلَم هذا التذمُر في اأثناء زيارتهم لك، 

دهًرا طويل؟ الوقت  �شاعة من  ربع  معتبرين 
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ما  وهذا  كبير،  للب�شر  حبَّك  لأّن  نعم،  ي�شوع!  يا  الأناة  طويل  اأنت  كم 
المثالّية  المحّبة  اإله  فيا  هوؤلء.  الجميل  ناكري  بين  البقاء  اإلى  يدفعك 
اللمتناهية، ل ت�شمح اأبًدا باأن اأُحِزنك فيما بعد، بكوني من عداد  الذين 

جميلك.  اأنكروا 
لقد  اإليك.  به  اأدين  �س عما  يعوِّ ا�شتحقاقاتك،  يتناغم مع  ا  اإمنحني حبًّ
اإن  اأحّبك كفايًة، ولكن،  اأكن  بالفتور تجاَهك. لم  اأ�شعر فيه  مّر زمٌن كنُت 
ول  فتور،  باأّي  اأ�شعر  فلن  اأرغب،  كما  اأحّبك  اأن  وا�شتطعُت  نعمتك  اأغاثتني 
في  الأقد�س،  القربان  اأقدام  تحت  والليالي  الأيام  اأم�شي  حين  ملل  باأّي 

�شكناك. مقرِّ 
، اإّني اأُهديَك ابَنَك، فاقبلُه، وامنحني با�شتحقاقاِتِه  رمديُّ اأّيها الآُب ال�شَّ
لن  القرباُن،  الكني�شِة، حيُث  اإلى  اأذهُب  الأقد�ِس. فحيَن  للقرباِن  ا  قويًّ ا  ُحبًّ

اإّل في ذلك. اأرغَب  جوِد بح�شرتِه، ولْن  ال�شُّ اإّل في  اأفّكَر 
للقرباِن  كبيًرا  ا  ُحبًّ امنحني  الم�شيِح،  ي�شوَع  ة  محبَّ اأجل  من  اإلهي،   :†

الأقد�ِس.
األمناولُة الروحيُة زيارُة القّدي�سِة مريَم البتوِل

مريُم هي برُج داوَد على ما اأعلَن الروُح القد�ُس في �شفِر الأنا�شيِد: "ُعُنُقِك 
اْلَجَباِبَرِة"  ُدروُع  ُكلَُّها  َعَلْيِه،  ُعلَِّق  ُتر�ٍس  اأَْلُف  ِللأَ�ْشِلَحِة.  اْلَمْبِنيِّ  َداُوَد  َكُبْرِج 
)ن�س4/4(. لقد ُبِنَي هذا الُبرُج مَع األِف قلَعٍة َتحميِه، وفيِه كُلّ اأنواِع الأ�شلحِة 
ُتها الَبتوُل اإنَِّك فائقة القدا�شِة، و"قلعة ح�شينة وملجاأ  لَمْن يلجاأُ اإليِه. واأنِت اأَيّ
فالَهَجماُت  اأغناطيو�س.  القّدي�س  ال�شهيد  قول  حّد  عل  المجاهدين"  لكّل 
الَمِلكُة  اأّيُتها  ولكن،   ، الإلهّيِةِ عمِة  النِّ ِمَن  لِحرماني  اأعدائي،  َي�ُشنُّها  ُم�شتمّرٌة، 
"اأنِت  اإليِك.  نف�َشُه  ُي�شلُِّم  َمْن  كلِّ  عْن  الُمداِفعُة  الَقلعُة  اأَنِت  الثَّمِن،  الغاليُة 
لي  الُمحاِرَبُة عن الواثقيَن بِك" كما قاَل القّدي�ُس اأفراُم، فدافعي عّني، ونا�شِ

ُع فيِك ِثقتي وَرجائي. ي اأ�شَ من اأجلي لأنِّ
الَح�شينُة. قلعتَي  هو  ا�شَمِك  اإنَّ  مريُم  يا   :†

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  
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األزيارُة الثامنُة والُع�سرون:

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
جِلنا ُكلِّنا،  يقوُل القّدي�ُس بول�ُس "اإَنّ اهلَل لْم ُي�شِفق على ابِنِه، بل اأ�شَلَمُه ِمْن اأَ
ْرمِديَّ َمَنَح الم�شيَح  فكيَف ل َيَهُب لنا مَعُه ُكلَّ �شيٍء؟" )روم 22/8(. اإنَّ الآَب ال�شَّ
ي�شوَع كلَّ ما لُه. "اإَنّ الآَب جَعَل الُكلَّ في َيَدْيِه" )يو3/ 13(. فلَن�شُكرنَّ اإلَهنا الفاِئَق 
َة ل�شلِحِه وكرِمِه ورحمِتِه، فقْد اأراَد اأْن ُيغنينا بالخيراِت الثَّمينِة، فاأعطانا  المحَبّ
ي�شوَع في القرباِن الأقد�ِس. "اإنَّني اأ�شُكُر اإلهي في كلِّ حيٍن لأجِلكْم، لِنعمِة اهلِل 
ُه ل ُيْعِوُزُكْم ِمَن  الُمعطاِة لكْم في الم�شيِح ي�شوَع لأنَّكْم قْد اغتنيُتْم بِه... حّتى اإِنَّ

المواهِب �شيٌء" )1كور1/ 7-4(.
لي  اأّنك  اأُوؤّكد  اأن  المتج�ّشد،  الكلمة  اأّيها  ويا  العالم،  فادي  يا  اأ�شتطيع،  اأنا 
بكلِّيتك، ولكن، هل يمكنني اأن اأقول اإّنني لك بكلِّيَّتي، وماذا تريد مني؟ يا رّب، 
ل ت�شمح باأن ُينظر اإليَّ َكناكٍر للجميل ومعار�ٍس لإرادِتك، يا من قِبلتني، فليكن 
الم�شتقبل مغايًرا للما�شي. اأعتزم اليوم اأن اأُكّر�س ذاتي كاملًة لك في هذه الحياة 
وفي الآتية. اإّني اأعطيك حياتي واإرادتي واأفكاري واأعمالي واآلمي. هاَءنذا لك 
َة تقدمٍة، وقد تحّررُت من الخلئق، فاغمرني بنار محّبتك، لأّني  ـيَّتي اأُ�شِحيَّ بكلِّ
ل اأرغب في اأن ت�شتولَي الخلئُق على اأيِّ جزٍء �شغيٍر من م�شاعري. اإّن علمات 
اأّنك  الرجاء  على  تحمُلني  اأحّبك،  لم  حين  حّتى  اإياها،  اأعطيتني  التي  الحّب 

�شتقبُلني لأّنـي اأحّبك واأُعطيَك ذاتي منذ الآن.
ِة بقلِب ابِنَك الحبيِب  ، اأقّدُم لَك كَلّ الف�شائِل الخا�شّ رمديُّ يا اأّيها الآُب ال�شَّ
واأعماِلِه، فاقبلها مّني وامنحنَي النعمَة التي يطلُبها ي�شوع لي. اأ�شكرَك لكّل رحمٍة 
نلُتها منك لأ�شّدد الَدين المتراكم من جراء خطاياي، كي اأنال الِنعم التي اأحتاُج 
ٍة النعمة الثمينة  ، وبخا�شّ اإليها: غفراَن الماآثِم، والمثابرَة، والملكوت ال�شماويَّ
ي، لكّن العلج بين يَديك يا  لحّبك الطاهر. فمعّوقات العمل بم�شيئتك ت�شدر عنِّ
رّب. فاأطلُبه منك با�شم ي�شوع الم�شيح الذي قال: "الحّق اأقول لكم اإّن كّل �شيٍء 
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ت�شاألوَن الآَب با�شمي ُيعطيُكم اإّياُه" )يو23/16(. فل يمكنك رف�شي، واأنا ل اأريد 
�شوى اأن اأحّبك، واأن اأعطيك ذاتي كاملًة، واأتخّلى عن نكران الجميل اإلى الأبد. 
ا�شتجب طلبي يا رّب، ليكن هذا النهاُر، نهاُر ارتدادي اإليَك، كامًل. هبني اأّل 
ك اأبًدا. اأحبُّك يا اإلهي، اأحّبك اأّيها ال�شلح اللمتناهي، اأحّبك يا  اأتوقف عن حبِّ

محّبتي، يا جّنتي وخيرَي الأوحد، ويا كّلي.
اأريدك. اأنت تريدني، واأنا  †: يا ي�شوع، يا كّلي، 

األمناولة الروحية
زيارة القّدي�سة مريم البتول

فاأّية  يا مريم،  والقدا�شة،  الحنان  الفائقة  اأّمَي  يا  لتنقذيني،  اأناديِك  حين 
راحة اأ�شعر بها في �شقائي! وكم اأتعّزى في كّل محني! واأّية قّوة اأ�شعر بها في 
خ�شّم تجاربي؟ �شدق القّدي�شون حين اأ�شموك ميناء الحزانى، ودواء ال�شفاء من 
ال�شقاء، وعزاء الحزانى، وراحًة في البكاء. فيا مريم الفائقة ال�شلح، عّزيني 
اأنا المثقل بالخطايا، والمحاط بالأعداء، والفارغ من الف�شائل. كما هو بارد حّبي 

لك، فعّزيني، كي اأبداأ حياًة جديدًة تر�شي ابنك وتر�شيِك.

اأّمي الحنون، لأّن اتكالي عليك. †: بّدلي ما فيَّ يا مريم، يا 

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األزيارة التا�سعة والع�سرون:
 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
"هاَءنذا واقٌف على الباب اأقرع" )روؤ 20/3(. اأّيها الراعي الفائق المحّبة 
الذي لم تكتِف بالموت على ال�شليب محّبًة بنعاجَك، بل اإختباأَت في القربان 
قلوبنا  باب  لَتقَرع  اإتاحًة  واأكثر  مّنا،  قرًبا  اأكثر  لتكون  كنائ�شنا  مذابح  على 
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الأنا�شيد:  ن�شيد  تفرح عرو�س  كما  بالقرب منك،  بالعي�س  اأفرح  اأنا  وتدخلها. 
اأ�شتظل بظله فجل�شُت" )ن�س 3/2(. اأن  "ا�شتهيُت 

ا اأّيها القربان الأقد�س، لما كنُت اأقبل النف�شال عنك ليل  لو كنُت اأحبُّك حقًّ
ونهارا. اأتوقف قرب عّزتك الإلهّية المحجوبة تحت ظل اأعرا�س الخبز المقّد�س 
الطاهر، كما اأجدك في النفو�س المولعة بك. اأجذبني يا رّب، بمحّبتك، وبحّق 
حّبك الذي اأظهرته لي في القربان الأقد�س: "اجتذبني خلفك فاأ�شعى اإلى ن�شيم 

طيوبك" )ن�س 1/ 3(.
ات الأر�س، لأكون بقربك  اأجل يا مخّل�شي، اأكفر بكّل الخلئق وبكّل م�شرَّ
"كفروع الزيتون حول مائدتك" )مزمور3/127(. كم من الف�شائِل المقّد�شة 
قة اإلى  برزت في النفو�س الطوباوّية التي تحيط ب�شعاع القربان الأقد�س مت�شوِّ
اهلل؟ فاأنا اأخجل من المثول اأمامك فارًغا من الف�شائل. لقد �شاألَت، كّل َمن 
اأمامي  تظهروا  "ل  قلَت:  اإذ  ت�شحية  يقّدم  اأن  ليكّرمك،  المذبح  من  يقترُب 
فارغين" )خر15/23(. فماذا علّي اأن اأفعل؟ هل اأتوقف عن زيارتك؟ ل، فهذا 
التي  الهبات  كّل  �شتمنحني  رّب  يا  واأنت  �شعفي،  مع  اإًذا  �شاأذهب  �شُيحزنك، 
تريدني اأن اأنالها. اأنت ل ت�شكن في القربان لتبقى فقط قريًبا مَمن يحّبك، بل 

�شين. لتوّزع خيراِتك على المهمَّ
اإّني �شاأبداأ الآن يا رّب. اإّني اأعبدك يا ملك قلبي، يا �شديق الب�شر الحقيقّي، 
اأّيها الراعي الُمولَع بحّب نعاجه، اأقترُب من عر�ِس محّبتك، وبما اأّنني اأعجز عن 
اإهدائك اأّي �شيء، اأهديك قلبَي الفقير ليتكّر�َس بكلِّيته لحّبك واإرادتك. �شاأتمّكن 
من اأن اأحّبك بهذا القلب، كما اأريد اأن اأحبَّك به بكّل قّوتي، فاجذبه اإليك يا رّب، 
باإرادتك لأرّدد م�شروًرا ما قاله ر�شول الأّمم المقّيد ب�شل�شل حّبـك:  واربطه 

ي�شوع" )اأف 1/3(. الم�شيح  "اأنا �شجين 
دني بك وهبني اأن اأنكر ذاتي كي اأ�شل يوًما اإلى مرحلة التحّرر التام، فل   وحِّ
اأجد �شواك واأحّبك اإلى الأبد. اأحّبك يا اإلهي واأعطيك ذاتي، واأّتحد بك، فهبني 

اأن اأجدك واأحبَّك ول اأنف�شل عنك اأبًدا.
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†: يا ي�شوع، اأنت وحدك تكفيني.
األمناولة الروحية

زيارة القّدي�سة مريم البتول
يدعو القّدي�س برناردو�س مريم البتول: "الطريق الملكّية للخل�س" اأي الأكثر 
لنا اإلى اهلل"، هذا  ا "اإّنِك بالحقيقة محّجٌة ُتْو�شِ اأماًنا لإيجاد المخّل�س. ويقول اأي�شً
يعني اأنَِّك المر�شدة، فل تتوقعي اأن اأتمكن من ال�شير في طريق اهلل بمفردي، بل 
اأحتاج اأن تحمليني على ذراَعيك. فاحمليني نحو اهلل، واإن قاومُت فاأرغميني بكّل 
قّوتك وبجاذبّية راأفتك، وانت�شري على اإرادتي الثائرة التي َرَف�شْت التخّلي عن 
الخلئق  وتوانت في البحث عن اهلّل، واجعليني ا�شت�شلم اأمامه. اأظهري ل�شكان 
تتمثل  اإ�شافّية  المعجزات معجزة  كّل هذه  بعد  واأظهري  قّوتك،  ال�شماء مدى 

برحمتك، فيربح اهلل خاطًئا كان بعيًدا عنه.

اأرجوه منك. اأن تقّد�شيني، وهذا ما  اأنت قادرٌة  †: يا مريم، 

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  
األزيارة الثالثون:

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
اأيوب يرتعد خوًفا  حين  َتحُجب وجهَك عّني" )اأي 24/13(. كان  "لماذا 
يرى اهلل محتجَب الوجه، فل نرتعدنَّ مثله حين نرى الم�شيح محتجَب الجللة 
في القربان الأقد�س. بل علينا ال�شعور بالحّب الكبير والثقة، لأّنه اختباأ في �شعاع 
القربان كي ُيظهر حّبه ب�شكل اأف�شل، وُينمي بالتالي فينا الرجاء. فَمن يجروؤ على 
القتراب منه بثقة ويك�شف رغباته وعواطفه، اإن راأى ملك ال�شماء فوق مذابحنا 
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قائًما بكّل جلله ومجده؟
يا ي�شوع، كم يبدو، ما قمَت به بتواجدك في القربان الأقد�س، عمًل فائق 
مّمن  والتقرُّب  لت�شاعدنا على محّبتك،  الخبز  �شكل  تختبئ تحت  اإذ  المحّبة، 
في  ذلك  باإعلن  الب�شر  اأو�شى  حين  حّق  على  اأ�شعيا  النبّي  كان  لقد  يريدك! 
"ا�شكروا  لنا:  اهلل  يحفظه  الذي  الحّب  اأعمال  عظمة  تظهر  كي  كّلها  الأر�س 

الرّب... واخبروا في ال�شعوِب باأعماله" )اأ�س 4/12(.
يا قلب ي�شوع الفائق المحّبة، اإّنك ت�شتحق امتلك قلوب الخلئق كّلها. اأّيها 
القلب المليء ب�شعلة الحّب النقي، يا ناًرا متقدًة، احرقني وامنحني حياًة جديدًة 
ا فلن اأ�شتطيع النف�شال عنك  دني فيك توحيًدا قويًّ ملوؤها المحّبة والنعمة. وحِّ
بعد الآن. اأّيها الحّب المنفتح، يا ملجاأ النفو�س، ا�شتقبلني. اأّيها القلب الم�شلوب 
الذي اأحزَنـْته خطايا العالم، امنحني اأن اأتاأّلم من اأجل خطاياي. اأعلم اأّنك، في 
هذا القربان الإلهّي، تخالجك الم�شاعر عينها التي عانيتها حين مّت من اأجلي 
فوق الجلجلة. اإنَّك تريد اأن تّتحد بي، فهل يمكن اأن اأقاوم حّبك ورغبتك بعد 

ذلك؟
اجرحني وا�شرني وكّبلني يا ي�شوع، با�شتحقاقات اآلمك، حّتى توّحدني بكلّيتي 
في قلبك. فقد قّررُت اليوم، وبقّوة نعمتك، اأن اأعمل كلَّ ما ير�شيك، فاأزدرَي 
ميولي والملّذات والرفاهّية وكّل ما قد ُيعيقني عن اإر�شائك. هبني اأن اأنّفذ هذا 
العهد بتوافق اأعمالي وم�شاعري مع اإرادتك ال�شالحة. يا حّب اهلل، اأزل من قلبي 

كّل حبٍّ لي�س منك. 
يا مريم، يا رجائي، اأنت القادرة على كّل �شيء عند الرّب، نالي لَي نعمة اأن 
اأكون خادًما له حّتى الممات، واأن اأ�شاركه حّبه الطاهر، اآمين. اأرجو ذلك لمّدة 

حياتي، كما اأرجوه في الحياة الآتية، اآمين.

الم�شيح". محّبة  عن  يف�شلني  "َمن   :†
األمناولة الروحية
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زيارة القّدي�سة مريم البتول
ي�شهد القّدي�س برناردو�س اأّنه ل وجود لمحّبٍة اأعظم من محّبة مريم لنا. فهي 
م�شتعدة دائًما للتعاطف مع معاناتنا واإنقاذنا بال�شلطان المعطى لها. فيا اأّيتها 
البتول الفائقة الطهارة، اأنت الغنيُة بالقدرة والت�شامن، اأنت قادرة على اإنقاذنا! 
فلك اأ�شلي كّل اآن مع بولي�شو�س التقّي: "اأّيتها ال�شيدة دافعي عني اأنا المحارب 
يني اأنا ال�شعيف". يا مريم الفائق قد�شها اأنقذيني دوًما في معركتي ال�شارّية  وقوِّ
�شّد جهّنم. وحين ترينني اأ�شعف واأ�شت�شلم، مّدي لي يدك �شريًعا، يا ملكتي، 

واع�شديني بقوتك الفائقة.
يا اإلهي، كم علّي المجاهدة، حّتى مماتي، لأنت�شر على التجارب؟ فل ت�شمحي 
يا مريم، يا ملجاأي وقّوتي ورجائي اأن اأخ�شر نعمة اهلل. اإّني اأعتزم اللجوء اإليِك 

بل ترّدد، خا�شًة حين تحاول التجارب النيل مني.

†: �شاعديني يا مريم، �شاعديني!
  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

األزيارة الحادية والثالثون:

 )A( خذ برهًة لبدء �شلتك من الغلف *
ما اأروع روؤية فادينا الإلهي، ُمتعًبا من ال�شفر، يجل�س على حافة البئر، ينتظر 
اإنَّ ي�شوع بانتظارنا على  ا ها  اأي�شً �شامرّيَة لتتوب فيخّل�شها )يو4/ 6(. اليوم 
المذبح حيث نزل من م�شكنه ال�شماوّي للتحّدث اإلينا بب�شاطٍة وهدوء. وكما جل�س 
اإلى مرافقته قليًل، كي تمتليء  بالقرب من نبع النعم، هو هنا يدعو النفو�س 
بحّبه الطاهر. ون�شمع �شوًتا فوق المذابح يقول: "اأّيها الإن�شان، لماذا تهرُب من 
ا وتنازل للبقاء  ا جمًّ ح�شوري، ِلَم ل تاأتي، ِلَم ل تقترب مّني، اأنا الذي اأحّبك حبًّ
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هنا لخيرك؟ مّم تخاف؟ فاأنا لم اآت اإلى الأر�س لأحكم عليك، لكّنني �شكنت 
قربان الحّب لأغدق عليك الخيرات، ولأخّل�س كّل َمن يلجاأ اإلّي: "لأّني ما ِجئُت 

لأديَن العاَلْم بل لأَُخلِّ�َس العاَلْم" )يو 47/12(.
الدوام"  على  بنا  "وي�شفع  �شاِلحنا  يريد  ي�شوع  الم�شيح  اأنَّ  اإًذا  فلنعلم 
نهارا  ليل  نف�شه  ويقّدم  بالخطاأة  ويراأف  ال�شماء،  في  وهو  )عبرانيين25/7( 
اأُ�شحيًة اإلى الآب الأبدّي، وهو في القربان الأقد�س، ليهبنا النعمة والرحمة. كان 
الطوباوّي دو كيمبي�س يقول: "علينا القتراب من ي�شوع في القربان الأقد�س ل 
خوًفاأ من العقاب، بل كمن يقترب من �شديق محبوب". فبما اأّنك ت�شمح بذلك، 
يا ملكي ورّبي، �شاأعطيك قلبي بكّل ثقة واأقول: يا ي�شوع ُمحّب النفو�س، اأعرُف 
ك. اأنت تحّبهم وهم ل يحّبونك. اأنت ُتبادر بالخير  يقيًنا اأنَّ الب�شر يخطئون بحقِّ
وهم ل يزورونك، اأنت تريد اأن ُت�شِمعهم �شوتك وهم ل ي�شتمعون اإليك، اأنت تقّدم 
ِنعمَك وهم يرف�شونها. فاأنا كنُت من عداد ناكري الجميل الذين يرف�شونك، 
لكّني اأريد يا ي�شوع اأن اأتوب اإليك فيما تبّقى من حياتي، واأعّو�س عن كّل ما اأهنتك 

به لأتمم م�شيئتك واأخدمك.
اإرادتك  مني  َفهِّ الذي تريده مّني! و�شاأفعل حاًل كّل ما تريد.  يا رّب ما  قل 
بوا�شطة ُمر�شدّي الروحّيين، و�شاأطيعك يا اإلهي. اإّني اأعدك اأّل اأُهمل بعد الآن 
كّل ما يوافق كلمك، حّتى ولو خ�شرُت اأهلي واأ�شدقائي و�شّحتٍي وحياتي. اأخ�شر 
كّل �شيء من اأجل م�شيئتك! طوبى لي اإن خ�شرُت و�شّحيُت من اأجل اإر�شاء قلبك.

يا اإله نف�شي، اأّيها الملك ال�شالح والمحّب فوق كّل �شيء، اأحّبك، واأوّحد قلبي 
بقلوب كّل ال�شيرافيم، وبقلَبْي ي�شوع ومريم. اأحّبك من كّل جوارحي. ل اأحّب اأحًدا 

�شواك، ول اأريد اأن اأحّب �شواك.

واأنت لي. اأنا لك  اإلهي،  يا   :†
األمناولة الروحية
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زيارة القّدي�سة مريم البتول
اإّن مِلكتنا القّدي�شة مريم حا�شرة دوًما اأمام اهلل  يقول الطوباوّي اأمادو�س 
اهلل.  عند  الكاملة  الَفاعلية  ولديها  ب�شلواتها،  المعونة  تمنحنا  لنا،  كراعية 
وي�شيف اأّن مريم الروؤوف ترى �شقاءنا والأخطار التي تواجهنا، فت�شفق علينا 

ها الوالدّي وتاأتي اإلى معونتنا. بحبِّ
نف�شي  �شقاء  و�شاهدتي  �شبق  لقد  محّبًة،  المليئة  الأّم  اأّيتها  راِعيتي،  فيا 
�ُس لها، ف�شّلي من اأجلي. �شّلي من اأجلي حّتى ت�شاهديني  والأخطار التي اأَتعرَّ
ًما لك ال�شكران. وكما يقول بول�شيو�س، اإنَِّك، بعد ي�شوع، ميناء  في ال�شماء مقدِّ

ا لك يا مريم الفائقة الحنان. الخل�س لكّل َمن عا�س خادًما ُمْخِل�شً
ا لِك حّتى الممات. وبعد  اأطلب منِك اليوم نعمة الجهاد لأكون خادًما ُمخِل�شً
موتي اأ�شّبحِك في ال�شماء، فاأتاأّكد من اأّنني لن اأتعّر�س اإلى خطر البتعاد عن 

قدَميِك المقّد�شَتين، طالما اأّن اهلل هو اإلهي!
اأكون دائًما لك. اأن  اأعطيني  اأمي،  †: يا مريم، يا 

  )B( خذ برهًة لختام �شلتك من الغلف *  

يا خيري، يا اإلهي اأنت لي، اأعطيك قلبي وكّل نف�سي ول اأريد �سواك!
يا اهلل اأنَت اإلُه قلبي ون�سيبي مدى الدهر واإلى الأبد.

األفون�س ماري  دو ليغوري
موؤ�ش�س رهبنة الفادي الأقد�س
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ال�سالة حوار حميميٌّ دائٌم مع اهلل
بقلم القدي�س األفون�س دو ليغوري

ال�سالة
نف�صه". يدين  ي�صلي  ال  وَمن  نف�صه،  يخلِّ�س  ي�صلي  "َمن 

ل تخف، ثق فقط
اهلل يحّب الإن�سان

يحبُّ  اهلل  اأنَّ  فاأعلن  للب�شر،  اهلّل  ة  محبَّ البار،  اأيوب  اإكت�شَف  طفولته،  منذ 
يجذب  اأن  في  اإّل  يرغب  ل  اهلل  اإنَّ  ل،  اأم  اأ�شّدقتم  �شعادته.  ويريد  الن�شان 
ته. وعندما �شاخ اأيوب، هذا الحكيم، �شاأل اهلل َمن يكون  قلب الإن�شان اإلى محبَّ
الإن�شان ليمنحه كل هذه الأهمية الفائقة، ويهبه كل هذا الإهتمام؟ فقد قيل 
قديًما: ل تتكّلموا مع اهلل اإّل بالخوف والرعدة. وهذا عين الخطاأ لأن عظمة 
اهلل اللمتناهية هي بغنًى عن خوفنا الذي يثنينا عن ثقتنا به، وعن اكت�شاف 

ديق والنديم. قربه منا كال�شَّ

اأبانا الذي في ال�سماوات
ونكراننا  الما�شية  خطايانا  ومنها  كثيرة،  اهلل  اأمام  حائنا  امِّ اأ�شباب  اإّن 
رنا ب�شعفنا. لكنَّ اهلل هو اأٌب على الدوام، وحين نرفع  للجميل، وهذا ما ُيـذكِّ
ًة وثقًة. �شحيٌح اأّن جبروت الرّب لمتناهي،  اإليه ال�شلة، علينا اأْن نمتلئ محبَّ
لكن �شلحه ومحّبته هما اأي�شًا لمتناهَيين. اأجل، اإنه المتعالي، وا�شمه قدو�ٌس! 
لكنه العرو�س الفائق المحّبة، الذي يجذب اإليه كلَّ النفو�س. وهل ي�شخط حين 
ناأتي اإليه، كما ياأتي الطفل اإلى اأمه، وهو الممتلىء عاطفًة وثقًة بب�شاطٍة كّلية؟
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الأيدي  "ُتر�شعون، وعلى  الذي قال:  اأ�شعيا  النبي  ل�شان  اإليه على  فلن�شِغ 
اأنا"  اأعزيكم  هكذا  اأُمه  تعزيه  كاإن�شاٍن  ُتدلَّلون،  الركبَتين  وعلى  ُتحملون، 
لُتغّذيه  ركبتيها  على  ابنها  حملها  في  يكُمن  الأمِّ  ففرُح  )اأ�س13-12/66(. 
اإليه، تحيط به من كّل  ـَلُه، وفرُح الرّب َيكمُن في اأن يرى النفو�َس ُت�شرع  وتدلِّ

حدٍب و�شوب، وت�شُع اآمالها وثقتها ب�شلحه.
عندما يكون اهلل اإلًها ُيِحّب

اأٌخ ول زوٌج با�شتطاعة  اأٌم ول  اأٌب ول  اأن يحّب مثل اهلل. ل  اأحد يعرف   ل 
اأحِدهم اأن يحّب كمحّبة اهلل. نعم، فالنعمُة هي التي ت�شنع هذه المعجزة فينا 
كل يوم: والخلئق، التي �شوهتها الخطيئة ورمتها في �شفوف العبيد، ترتفع 

اإلى م�شتوى كرامة اأحّباء الخالق الأعزاء.
يوؤكد اهلل لنا ذلك بالنبّي القائل: "اإن الحكمة، ون�شميها اليوم نعمة، هي 
كنٌز للنا�س ل يفنى، والذين ا�شتَقوا من ينبوعها �شاركوا في محّبة اهلل" )حك 
عاتقه  على  اأخذ  وقد  معنا،  لمتناهية  ثقٍة  روابط  عقد  يريد  فاهلل   .)14/7
تحقيق ذلك، كما كتب القدي�س بول�س: "لقد اأخلى ذاته" )في 7/2(، فاإن �شّح 
اأن  اإلى م�شتوانا، فمّكننا من و�شل ال�شداقات التي يريد  التعبير، هو انحدر 
يعقدها معنا. والنبي باروخ كتب مذهوًل: "اأتى اإلهنا ليعي�س بين الب�شر" )با 

.)38/3
نزل اإلهنا، رغبًة منه بلقائنا ف�شار طفًل، فقيًرا بين الفقراء. ترك النا�س 
يحكمون عليه وي�شلبونه. وها نحن نجده كّل يوم في �شّر القربان. فاهلل حلَّ 
اأكل ج�شدي  "َمن  مّنا:  كلٍّ  اأجِل  من  وعهد  وعٍد  اإلى  تحّول  الب�شر.  اأبناء  بين 

و�شرب دمي ثُبَت فّي واأنا فيه" )يو 56/6(
اختارني اهلل  

ل  الإجابة،  تبحث عن  ل  فبماذا تجيب؟  �شواك،  يحّب  ول  اإنَّ اهلل يحبك 
بها عرو�س  وقد نطقت  كلماتها  القد�س  الروح  ير�شم  واحدة  اإجابة  اإلَّ  يوجد 
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ن�شيد الأنا�شيد: "حبيبي لي واأنا له" )ن�س 16/2(.
اإنَّ اهلل يجد عرو�شه ومحبوبته في كل نف�ٍس ينتظر منها الكثير ويرجو. فهو 
يريد كلمة الحّب الوحيدة التي توؤكد اختياره: "اإختارني الرّب حبيبًة له، واأنا 

َي الأوحد" اأختاره من بين الجميع ُحـبِّ
ا اإلى الرّب، وقل له دائًما: "ِلـَم يا رّب تحبني اإلى هذا الحّد؟  تكلَّم اأنت اأي�شً
ت�شكنني  التي  والإهانات  الخطايا  ن�شيُت  هل  الحد؟  هذا  اإلى  جّذاب  اأنا  هل 
اإلى  اإر�شالي  عليك  كان  فقد  جًدا.  كبير  ب�شلٍح  رّب  يا  عاملَتني  ذكرياتها؟ 
الجحيم، وها اأنت تعر�س علّي حّبك مجدًدا! لكنك فزت يا رّب! والآن لم اأعد 
اأريد اأن اأحّب �شواك يا رّبي ويا كّلي. �شحيح اأّني ع�شُت حياتي باإهانتك، فاأنا 
نادم كثيًرا على ذلك، ل لأّني كنت في خطر الموت، بل لأّني جرحُت محبتك 

اأيها ال�شلُح اللمتناهي".
اهلل"  يا  ترذله  ل  المتوا�شع  ع  المتخ�شِّ "القلب  التائب:  داود  قال 
)مزمور19/50(. واأنا مثل داود اأعود اإليك يا رّب واإلى الأبد. ل اأريُد �شواك، 
اأريد �شيًئا على  "َمن لي في ال�شماء ومعك ل  واردد كل يوٍم كلمات المزمور: 

الأر�س. اهلل �شخرة قلبي ون�شيبي اإلى الدهر" )مزمور 25/73(.
ه،  ما دامت لَي حياة، فاأنت اإلهي الوحيد وخيري وفردو�شي واأمل قلبي وحبِّ

ورغبتي اأن تكون كذلك!

ل تخف!
ل تتردد بعد الآن، وفكر في كلِّ ما فعله الرّب من اأجلك. هو الذي حفظك 
وحماك وخّل�شك حين كنت بعيًدا عنه؟ األي�س رّبك َمن قادك اإلى هذه ال�شاعة 
ه حًقا بعد اأن َفَطْرَت قلَب َمن كنت تعبده منذ القدم؟ التي فيها تحاول اأن تحبَّ
ِلـَم ترتجف؟ فقد جعَلك  ل ت�شكك! فاإْن فقدَت ثقَتك ف�شتخ�شُر كل �شيء. 



123 ال�شلة حوار حميمي

اأّنه  األي�س هذا دليًل على  الرّب تلم�س رحمَته لم�ًشا، و�شامحك عن ما�شيك. 
يريدك له؟ فاهلل ل يحتمل ِقـلََّة الثقة ِمن الذي يحّبه! فاإن اأردت اأن تثِلج قلب 

رّبك فرًحا، ف�شع فيه الثقة والمحّبة.
اأمامي  واأ�شواُرك  نق�شتك،  كفي  على  "هوذا  الرّب:  يتكلم  هكذا  اإ�شمع، 
ه كلمه هنا؟ يوَّجهُه اإليك واإلّي واإلينا  دائًما" )اأ�س 16/49(. فاإلى َمن يوجِّ
جميًعا. فا�شمح له باأن يهم�س األيك قائًل: "ِلـَم الخوف؟ حفرُت ا�شمك على 

كفي لئّل اأن�شاه اأبًدا، كما دافعُت عنك واأنا ل ُابِعُدك عن ناظرّي!"
فردو�ُس اإهلل

، واأِحطهم  كان داود يعي�س على هذا الرجاء، وقد اأن�َشَد: "بارِك الأبراَر يا ربُّ
بر�شاَك كالدرِع" )مزمور 12/5(. اأّما اأنت فاأن�ِشد �شاكًرا، وقد ح�شلَت على 
اإياها في الم�شيح ي�شوع.  ر بالعطّيِة التي منَحَك اهلل  َك! فكِّ ِنَعٍم كثيرة من ربِّ
ل  الوحيد كي  ابَنُه  بَذَل  العالم حتى  اأحّب  "اإن اهلل  نا:  يذكرِّ يوحنا  فالقدي�س 
يهلَك كلُّ َمن يوؤمن به" )يو16/3(. وي�شتنتج القدي�س بول�س بقوله: "لم يبخل 

بابنه بل اأ�شلَمُه من اأجلنا، فكيف ل يهبنا معه كل �شيء؟" )روم 32/8(.
اإنَّ جنَة اهلل في داخلك، وفي قلب كل اإن�شان ُيحبُّه. وقد اأعلن ذلك في �شفر 
بوجوده  اأنت  َتك  لذَّ فِجد  الب�شر" )اأم31/8(.  بني  بين  تي  "لذَّ قال:  الأمثال 

معك، ولَيُدم ذلك طوال حياِتك، واأنَت تنتظُر اأن تلقاه في الأبدية. 
تكلَّم مع اإلِهك با�شتمرار، تكلم بدون تكلُّف، من القلب اإلى القلب، ف�شتجد 

اه جميُع النا�س. فيه �شديًقا، اإّنه ال�شديق الأف�شل الذي يتمنَّ

ْد اأن ت�سلي: اأمٌر �سهٌل وجيِّ
هل تخاف مَن اهلل؟ هل ترتجف اأمامه كما يرتجف العبُد اأمام �شّيِده؟ اأنَت 
على خطاأ! واإن وجدت اأنَّ ال�شلة �شعبة اأو مملة فهذا خطاأ فادح. اإ�شمع ماذا 
اإلى بيتي، حيث ت�شكن  "واإذا عدُت  يقول الكتاب المقد�س في �شفر الحكمة: 
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الحكمة، وجدت الراحة. لأن ل مرارَة في حديثها، ول حزَن في الحياة معها، 
بل �شروٌر وابتهاج" )حك 16/8(. ا�شتعلم وا�شتف�شر عن ذلك مّمن ي�شّلي. 
و�شترى اأنه �شيعيد الكلم عينه. فاإذا كان يعاني الكثير من الم�شاكل، ف�شتنحّل 
كّلها عندما يتكّلم مع الرّب عنها. �شيزول قلقه و�شيعود �شلمه وفرحه ليولد 

من جديد.
�شتقول: "هذا �شحيح، لكن لدّي اأعمال وواجبات مهنية ُاخرى". اأقول لك 
اأن قم بعملك كال�شابق وخذ الوقت الذي تحتاُجه، واحتفظ ببع�شه مع الريا�شة 
وال�شتراحة، لأنَّ المطلوب منك اأن تعامل اهلل كما تعاِمل اأعّز �شديق لك. اإّنَك 
تجد الوقت الكافي للجلو�س مع َمن ُتحب، فافعل ذلك مع اهلل و�شيكون ذلك 

في غاية الروعة.
اهلل هنا!

اإنَّ اهلل هنا، بقرِبك، بل هو فيك! فحين كان بول�س الر�شول اأمام حكماء اأثينا 
هتف: "لنا فيه الحياة" )اأع 28/17(. لقد اأخذ المقولة هذه من اإيبمنيدو�س 

الذي عا�س 600 عام قبل ي�شوع الم�شيح.
ا  اإًذا اإّنه من المعروِف جيًدا اأّن اهلل ههنا وهو قريٌب منك. فل�شَت م�شطرًّ
واآماِلك  هموِمك  كلَّ  قلِبك،  خفايا  له  قل  معه،  تكلَّْم  بابه.  عند  للنتظار 
واأحزاِنك وعذاباتك. هذا يهمه. تكلم اإليه بثقة وبقلٍب منفتح. فاهلل ل يحّدث 
َمن ل ياأتي اإليه. واإن لم تاأخذ المبادرة وت�شلِّي فكيف تعرف �شوته في اأعماق 
قلبك؟ فكل َمن يزدري نعمة الرّب يجده كمت�شلٍِّط، بل كاأقوى الأ�شياد واأكثرهم 
تخويًفا. لكن حين ن�شادقه يتغّير كل �شيء، في�شبح النديم، الذي ن�شل اإليه 

ب�شهولة، في ما بيننا لي�شتمع اإلينا ويعّزينا ويرفعنا اإليه.
لكنه  الرّب!  لأّنه  وزمان،  مكاٍن  كلِّ  في  الجميع،  من  الحترام  حّق  هلل  اإنَّ 
حين ياأتي بنف�شه اإلينا لُي�شعرنا بوجوده، ف�شنفتح بابنا ل�شديق نحبُّه. هو ياأتي 

ليكّلمنا وي�شتمع اإلينا. فِلَم الترّدد؟ لأّنه باإمكاننا اأن نتكّلم معه بما نريد.
عن  ُتعّرف  بحيث  يريدونها  َمن  ت�شبق  "الحكمة  القد�س:  الروح  كتب  لقد 
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المحّبة.  ا�شمه  الذي  اإلهنا  ندرك  الحكمة  ففي   .)15/6 اأوًل" )حك  نف�شها 
ُر  وهو ل ينتظر اأن تاأتي اإليه قبل اأن ُينّبهك اإلى ذلك. فل تكاد تنطُق بما تفكِّ
به حتى ي�شبَح لديك، وملوؤه القوة والغفران. تناديه، وها اأنت تكت�شف وجوده 

حاًل، يتكلم في قلبك ب�شوت ماألوف، وتعرف اأنه لي�س هنا اإّل من اأجلك.
يق عينا الرّب على ال�سدِّ

  .)15/34 نداءه" )مزمور  ت�شتمعان  واأذناه  ال�شّديق،  على  الرّب  "عينا 
اأوًل  اثنتين:  في  ال�شكن  كلها  بينها  من  اختار  لكنه  مكان.  كل  في  فاهلل 
به،  ي�شاركونه  ال�شديقين  جعل  الذي  بالمجد  حا�شٌر  هو  حيث  ال�شماء  في 
وثانًيا في الأر�س داخل قلوب المتوا�شعين. اإّنه الرّب الُمِحب، وقد قال اأ�شعيا: 
والمتوا�شِع  المن�شحِق  اأ�شكُن مع  �س، كما  المقدَّ المرتفع  المو�شِع  "اأ�شكُن في 

الروح" )اأ�س 16-15/57(.
يجد الربُّ ال�شابط الكل فرحه بين الب�شر. هم اأ�شدقاٌء له، والذي يريُده 
�شوته،  و�شماع  اإليه  فبالتحدث  عليه.  �شاهٌر  اإّنه  والنهار،  الليل  في  يلقيه 
و�شلمه  فرحنا  فرحه  ي�شبح  الإلهية،  اأ�شراره  وعي�س  اأ�شراره،  وم�شاركته 
"ذوقوا  يقول:  داود  فالنبي  مّنا.  انتزاعهما  من  اأحد  يتمكن  ولن  �شلمنا، 
واحدة  برهًة  لأّن  �شحيح،  هذا   .)8/34 الرّب" )مزمور  اأطيب  ما  وانظروا 
نعي�شها في ح�شرة الرّب ُت�شعرنا بفرٍح ل يعرفه العالم باأكمله. ويبقى �شرٌط 

ة نعمة من رّبك اإّل اإذا رغبَت به اأّوًل. واحٌد وهو اأنَّه لن تح�شل على اأيَّ
الزمُن هو دائًما زمن الرّب  

ر فيه  بين، لكن ياأتي وقت نفكِّ نهرق ال�شاعات الطويلة مع الأ�شدقاء المقرَّ
بالفتراق. لكن مع اهلل لي�س الأمر كذلك. فاأنت قادٌر، اإن �شئَت، اأن ل تجعل 

بينك وبينه وقًتا �شائًعا.
َبْل  َتَخاُف،  َفَل  نمَت  "اإَِذا  الحكمة:  اأ�شفار  في  القد�س  الروح  اإلى  ا�شغ 
وُن خطواِتَك"  َطجُع َوَيُلذُّ َنْوُمَك... لأَنَّ الرّب َيُكوُن ُمْعَتَمَدَك، َوِمَن الفخِّ َي�شُ َت�شْ
)اأم 24/2-26(. هل تريد اأن ترتاح؟ فكر باإلهك الحا�شر هنا بقربك. وحين 
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ة فعلَك باردة، بل جاهر بحّبك له، وقّدم  ت�شتيقظ في الليل ف�شتجُده. ل تكن ردَّ
اإرادتك لخدمته، وبالأخ�س ا�شكره لأنه فعل الكثير من اأجلك. 

حتى اإنَّ نومك �شيعّلمك، فهو ل ينام ونعمته حيَّة فيك. وهو يوؤكد ذلك في 
�شفر العدد: "في الحلم اأكلمه" )عدد 6/12(.

�شلِّ اإلى الرّب في ال�شباح لأنه بقي بقربك. قل له اإنك تحبه واأعلن عن 
تتوقع  اأن  �شتعمل مر�شاته، فهل هذا �شعٌب عليك؟ حاول  اإنك  قل  به.  ثقتك 
قليًل كيف �شيكون نهارك، فللنهار لحظاته القا�شية، ل تنتظر بل خذ ذلك على 
اأنه نعمة من الرّب، وقّدم جهدك م�شبًقا لتمجيد ا�شمه. كان بقربك في لحظة 
ه  ا�شتيقاظك، فافرح لأنه �شادٌق. هل ن�شيت اأنك فعلت كل ما ُيبعده عنك؟ لكنَّ
لم يبتعد لأنَّه يحّبك ويريد منك اأن تحادثه في ال�شلة بثقة ومحّبة. فتذّكر 

و�شيته حين قال: "اأحبِب الرّب اإلهَك من كلِّ قلِبك" )تث 5-4/6(.

اأزمنة ال�سالة القوية

�سلِّ في كلِّ وقت
اإنَّ عدًدا كبيًرا من النا�س ل يعرف اأنَّ اهلل هنا، اأما اأنت فل تن�شى. اإّنه هنا 
وهو اإلٌه ُمحّب. تكّلم معه! ماذا تنتظر؟ هل تخ�شى اأْن ينزعج مما في قلبك، اأم 
ا الرب فل! كّلمُه  اأن يطرَدك من وجوده؟ كّل ذلك يفعله اأ�شياد هذا العالم. اأمَّ
بما تريد. هو ي�شغي اإلى �شوتك، لأنه اأقرُب �شديق اإليك. فلندع اأهل ال�شيا�شة 
ويريد  ال�شغار.  مّنا نحن  اأمر كل واحٍد  يهّمه  اإنَّ اهلل  الكبيرة،  مع م�شاكلهم 

معرفة راأينا بكلِّ ما يلم�س قلبنا. 
اإنَّ اهلَل يحبُّك. هو يهتّم بك وبي وبالجميع، حتى يجعلنا ن�شعر باأّن كّل واحد 

مّنا هو محور اهتمامه الخا�س! 
ي�شهر عليك. فقد حّرك كل قدرات خلقه كي يحفظك، مع مغفرته ورحمته 

وت�شامنه لكي تعرف، دون �شك، اأنه يريدك اأن تثق به وحده.
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م�شيئته  اإتمام  من  لتتمكن  يقودك  اأن  منه خا�شًة  اطلب  �شيء.  كلَّ  له  قل 
المزمور:  مع  د  ردِّ هذا.  تعلم  فاأنت  ذلك.  من  اأهم  اأمٍر  من  ما  قلَبه.  وُتفرح 
"عّلمني يا رّب ُطرقك" )مزمور 4/25(، ومع طوبيا: "بارك الرّب اإلهك في 
َم طرقك، واأن يجعل كل خطواتك مثمرة" )طوبيا  كل حين، اطلب اإليه اأن ُيقوِّ

 .)18/4
يعرف  اأفل  الأ�شياء،  بكل  َعاِلـٌم  ذلك؟" فالرّب  يفيد  "ماذا  اأبًدا:  تقل  ل 
م�شاكلنا؟ اأجل، الرّب عاِلٌم بكل �شيء، لكنه يت�شرف كما لو اأّنه ل يعلُم �شيًئا 
اإحتراًما لحريتنا. فلنا الدليل من الإنجيل: األم�شيح كان َيعَلم باأّن �شديقه لعازر 
لتحدثاه  تاأتي مرتا ومريم  اأن  اأّي �شيء قبل  ي�شمح بك�شف  لم  لكنه  قد مات. 

بذلك. ولكي يوا�شيهما، �شنع معجزة عظيمة واأقام �شديقه من الموت.
�سلِّ اإن �ساءت الأحوال

اإحدى  اأمام  بالعجز  ت�شعر  ع�شيب؟  وقٍت  في  اأنت  الأحوال؟  �شاءت 
مَن  واطلب  ال�شلة،  اإلى  ُعد  تنتظر،  ل  ما؟  ظلم  اأمام  ثائٌر  اأنت  التجارب؟ 

الرّب اأْن ي�شاعدك. 
ل على قلبك. قل اأي �شيء  ل ُتفيدك �شياغة جمٍل منّمقة. قل فقط ما يثقِّ
م�شاعدتي  اإلى  �شريًعا  فهلمَّ  الم�شكلة(،  )اذكر  من  اأعاني  اأنا  رّب،  "يا  مثل: 

لأنني اأعاني ول اأرى بو�شوح ما يجب فعُله الآن". 
�شياأتي بالتاأكيد. �شياأتي لأنه المعزي، ولأنَّ منه تنبع كل قوة وكل �شبر. ربما 
لن ينّجيك من معاناتك اإْن راأى اأنه من الأف�شل لك اأن تبقى فيها. ف�شتنجلي 

الحقيقة يوًما، وتعلم اأنه يحّبك حًقا، كما ل ُيمكن لأحٍد اآخر اأْن يحبَّك مثله.
قل له ما ُي�شنيك، قل له ما يخيفك ويحزنك، قل كل �شيٍء ثمَّ اأ�شف: يا 
ذلك  لأّن  يجرحني،  الذي  الألم  هذا  اأقبُل  منك  رجائي.  اأنت  اإلهي،  يا  رّب، 

ة الحتمال. �شمن اإرادتك. رحماك: نّجني اأو هبني قوَّ
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اهلل اأميٌن في وعوده
ل تخف. اإنَّ اهلل اأميٌن في وعوده، وقد التزم بذلك حين قاَل في الإنجيل: 
)متى  اأريُحُكم"  واأنا  الأحمال،  والُمثقلي  الُمتعبين  جميَع  يا  اإلّي  "تعالوا 

  .)28/11
تكلَّم اإلى اأ�شدقائك اإن �شئت، فهم هنا لم�شاعدتك، فاهلل يع�شد خطواتك. 

لكنهم لن ياأخذوا مكان اهلل، لأّنه ينبغي اأن تذهب اأوًل اإليه.
تعزيتي"  با�شتطاعتهم  ولي�س  اأيوب،  يقول  الكلم،  اإّل  الب�شر  عند  "لي�س 
يجهد  حين  محًقا.  البار  هذا  كان  كم  تعرف  �شوف   .)7-1/19 )اأيوب 
رّب،  "يا  له:  لتقول  الرّب  اإلى  ف�شتعود  لم�شاعدتك،  بو�شعهم  ما  اأ�شدقاوؤك 
اأنتظر النجدَة والعدل والخل�س. ورغبتي  فيك رجائي واأنت ن�شيري. منك 
الآن اأن اأعمل م�شيئتك. فاإن �شئَت اأن اأتاّلم، فاأنا را�ٍس بذلك. لكن تعاَل يا رّب 

و�شاعدني. مدَّ يدك وامنع �شقوطي".
ك، ل تخف، هو عالٌم بما ُيريحك.  األق على الرّب همَّ حين ت�شوء المور، 
�شلِّ كما �شّلى داود: "لماذا يا رّب، لماذا تقف بعيًدا؟ لماذا تختفي في اأزمنة 
رّب،  يا  الخا�شة:  بطريقتك  ال�شلة  ر هذه  كرِّ ال�شيق؟" )مزمور 10/1(.  
تعاَل  بعيًدا عني؟  تبقى  فلماذا  �شواك،  اأحد  ول  اأحّبك وحدك  اأّني  تعلم  اأنت 

و�شاعدني، اأنقذني ول تتخلَّ عني!
فاأذا �شعرَت باأّنك مرهٌق، ول تقوى على عمل اأيِّ �شيء، فّكر في �شلة ي�شوع 
المنازع: "اإلهي، اإلهي، لماذا تركتني؟" لكن ل تن�شى اأننا ل ن�شتحق �شيًئا اأمام 
الرّب لأّننا خطاأة. ومع ذلك فاإننا �شنجده لأنه اأٌب قبل كّل �شيء، هو اأبونا الذي 

نثق به حتى ولو عاك�شتنا الأمور كلُّها.
اهلل لي�س ببعيٍد اأبدًا

كّل ما يعمله اهلل وما ي�شمح به هو دائًما ل�شالحنا. فالقدي�س بول�س يقول: 
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"اإّننا نعلم اأّن كل �شيء ي�شير لخير الذين يحبُّون اهلل، وَمن �شبق واختارهم" 
)روم 28/8(. فلنت�شجع اإًذا، لأنَّ اهلَل لي�س ببعيٍد. وداود النبي يعطيك مثاًل 
ا:  اأي�شً اأو  اأخاف؟" )مزمور 1/27(  "الرّب نوري وخل�شي فمّمن  اإذ هتف: 
اأخزى مدى الدهر")مزمور 1/31(. واأن  "عليك يا رّب توكلت، فل تدعني 
الأجيال  اإلى  "انظروا  قال:  حيث  �شيراخ  ابن  ب�شفر  ال�شتعانة  يمكنك  �شئَت 
فُخذل؟"  مخافِته  على  ثُبَت  اأو  وخِزَي،  الرّب  على  اأحٌد  َل  َتَوكَّ هل  القديمة، 

)�شي11/2(. 
اإنَّ اأهلل يحبُّك اأكثر مّما يمكنك اأن تحّب نف�شك، فلما الخوف؟ وداود، بعد 
الرّب  لكنَّ  وبائ�س،  م�شكين  "اأنا  قال:  بل  يرتجف  يُعد  لم  ذلك،  في  ر  فكَّ اأْن 

رني" )مزمور 1/86(.  يتذكَّ
اأجل يا رّب، ا�شهر علّي، فاأنت �شالٌح، واأنا اأُوِدُع نف�شي بين يَديك. ول ُاريُد 
ا كلَّ ما ُتريده. يا اأبتاه اإّني اأعلم اأنك تريُد �شعادتي.  �شوى مر�شاِتَك. اأريُد اأي�شً
ُد  وترغُب في اأن اأذهَب يوًما للقائَك في ال�شماء. فافعل بي كل ما ُتريد. واأنا اأردِّ
مع داود: "اأ�شطجع ب�شلمة واأنام. لأنك وحدك يا رّب في الطماأنينة ُت�شِكنني" 

)مزمور 8/4(.
اإلٌه يخّل�س

اهلل"  �شلِح  بجدارِة  "اآمنوا  الن�شيحة:  هذه  الحكمة  �شفر  كاتُب  اأ�شدى 
)حكمة 1/15(. فلنو�شح الأمر: الرّب �شالٌح قبل كلِّ �شيء، وا�شمه الرحمة. 
قال:  اإذ  د ذلك  اأكَّ يعقوب  والقدي�س  العقاب.  في  ل  الخير  وعظمته في �شنع 
"األقوا  فقال:  بطر�س  القدي�س  اأّما   .)13/2 )يع  الدينونة"  تفوق  "الرحمة 

همكم على الرّب وهو يعتني بكم" )1بط 7/5(.
وجه  في  ين�شد  داود  كان  هكذا   ،)35/69 )مزمور  ُيخلِّ�س!"  "اهلل 
بيلرمين  فالكاردينال  الحقيقة.  هي  هذه  الإ�شم!  هذا  لجمال  فيا  اأعدائه. 
كان يردد مراًرا: "لي�س لدينا رّب دّيان بل ربٌّ يخّل�س الجميع". �شحيح اأنه 
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َيِعُد بالرحمة كل َمن ياأتي اإليه  يهّدد بالغ�شب كل َمن يخالفه ويزدريه، لكنه 
بثقة. والبتول مريم كانت تعرف ذلك جيًدا حين اأن�شدت: "رحمُته اإلى اأجيال 

واأجيال للذين يّتقونه" )لو50/1(.
ل يوجُد �شوى تعا�شٍة واحدٍة وهي اأْن ل ننال الخل�س يوًما. هل فّكرت في 
ذلك؟ فاأنت تقول في ال�شاعات الع�شيبة: ماذا �شيحّل بي؟ اطمئّن، فاإن اأردَت 
اأن تكون يوًما في ال�شماء، فالرّب يرغب في ذلك اأكثر منك! ثق به. اأحببه من 

�شميم قلبك، ف�شيخّل�شك.
�سلَّ اإن َح�ُسَنْت الأحوال

اإن تلقيَت خبًرا �شاًرا، وكان قلبَك في عيد، ف�شارع اإلى �شكر الرّب. ل تفعل 
كما يفعل بع�س النا�س الذين ي�شّلون فقط حين ت�شوء الأمور، ويهملون ال�شلة 

حين يغمرهم الفرح، اإّنهم ناكرو الجميل. 
رهم بخبٍر  ف مع الرّب بعفوّيٍة كما مع اأ�شدقائك الذين ت�شارع لتب�شِّ ت�شرَّ
اإنَّه  النا�س.  من  اأكثر  باأفراحك  يهتمُّ  هو  الحميم.  �شديقك  هو  فاهلل  �شار. 
الم�شدر الأول ل�شعادتك. فالنبي حبقوق كان يقول: "اإني اأبتهُج َفـِرًحا بف�شل 
يا  "اأباركك  يتكلَّم:  قلبك  دْع  )حبقوق18/3(.  خل�شي"  باإله  اأتهّلل  اإلهي، 
ي�شوع رّبي، و�شاأباركك اإلى الأبد. فقد تنا�شيَت خطاياي، واأوقفَت عّني دينونًة 
تنتظرني. وها اإنََّك تمنحني دليًل اآخر على حّبك الجديد هذا، ف�شكًرا يا رّب. 
ي والحا�شر وكّل ما تبقى من حياتي، واأريد  ر كلَّ ذلك، في الما�شِ اأريد اأن اأتذكَّ

اأن اأ�شكرك في الحياة الأبدية. 
تقول اإنك تحّب اهلل. فافرح لأنه �شعيد بذلك. األم تلحظ؟ ففرُح الذين 
نحبهم هو م�شدُر �شعادٍة كبيرٍة. فافرح لأّن اهلل �شعيد، و�شعادته لمتناهية. 
وقل له: "يا اإلهي الحبيب، �شعادتك الكبيرة هي كّل فرحي. واأنا اأزداُد فرًحا 

لأّني اأحّبك اأكثر من حّبي لذاتي.
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�سالة الخاطيء
اقترافك  عند  اذهب،  فرًحا؟  ترق�س  وهي  ال�شماِء  روؤيِة  في  ترغب  هل 
الخطايا، وارتِم عند قدَمي الرّب. ففرح اهلل يزداد جًدا حين يمنح الغفران. 
ة فيه. خذ الكتاب  وعندما نهرب منه، ونر�شخ للعي�س بدونه، ُيجَرح قلُب اُلبوَّ
اأبناء  يا  الموت  "لَم تريدون  اأبنائه:  يتفّجُع على فقدان  اإلًها  المقد�س وا�شمع 
لوعده:  اأميٌن  هو  وها   .)31/18 )حزقيال  فتحَيون"!  اإلّي  عودوا  اإ�شرائيل؟ 
الإقتدار" )ملخي  الكلِّّي  الإله  اأنا  اإليكم،  فاأرجع  الرّب،  يقول  اإلّي،  "اإرجعوا 

.)7/3
لو كنَت تعلم! بل لو كان الخاطئون في العالم اأجمع يعلمون �شلح الرّب الذي 
ينتظرهم! فالنبي اأ�شعيا قال: "الرّب ينتظر ليتراأف بكم" )اأ�س18/30(. وقد 
اأكد ذلك كلُّ الأنبياء. وهذا مرتكز تعليمهم. وها حزقيال يقول: "قل لهم حيٌّ 
طريقه  عن  يتوب  اأن  بل  الخاطيء  بموت  ُا�شّر  ل  اإّني  الرّب،  ال�شيد  يقول  اأنا 

فيحيا" )حز32/18(.
اهلل ل يحب اأْن يَعاِقب

ا�شتقبال  في  يكمن  فرَحه  فاإنَّ  يهوله ذلك.  بل  اأحد،  يحّب معاقبة  ل  اأهلل 
اأولده ال�شاّلين ليغمَرهم بقلبه الأبوي. وما الذي لم ي�شنعه كي يقنعنا بذلك؟ 
فبمجّرد تفكيرنا باأننا ن�شكك بحّبه حتى يعتبر نف�شه مذنًبا. فهل عاينَت مّرًة 
اإلًها ينتظر اأن نحكم عليه؟ لكن اإقراأ في �شفر اأ�شعيا حين قال:  اأمًرا كهذا؟ 
ُابيِّ�شها  فاإّني  كالقرمز  خطاياكم  كانت  اإن  الرّب.  يقول  نتحاجج،  "تعاَلوا 

وف" )اأ�س18/1(. كالثلج، واإن كانت حمراء كالدوري ت�شبح بي�شاَء كال�شّ
تعالوا نتحاجج. لكن علَم؟ اأعلى خطاياك؟ اأعلى فظاعتها؟ ل! لن نتكلم 

على ذلك. فالمهم في هذه الآية هو الكلمة الأولى: تعالوا!
تعالوا. واإن لم اأغفر لكم، فقولوا اأنني كاذٌب! لأّني وعدُت، ول اأقول �شوى 
كتاب حزقيال:  في  تقراأ  اأن  ويمكنك  ذلك  اأكثر من  لقد ذهب  واحدة.  كلمة 
َوَفَعَل  ي  َفَراِئ�شِ ُكلَّ  َوَحِفَظ  َفَعَلَها  ِتي  الَّ َخَطاَياُه  َجِميِع  َعْن  يُر  رِّ ال�شِّ َرَجَع  "َفاإَِذا 
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َعَلْيِه"  ُتْذَكُر  َل  َفَعَلَها  ِتي  الَّ يِه  َمَعا�شِ َيُموُت. 22ُكلُّ  َل  َيْحَيا.  َفَحَياًة  َوَعْدًل  ا  َحقًّ
)حز 21/18(.

اإنَّ الذي ُتحّبه مري�ٌس
لقد اأخطاأُت. لقد وقعُت. هذا كان في الما�شي وانتهى. اإرفع عيَنيك نحو 

الرّب، وقل له اأنَّ ما فعلُته �شٌر. واطلب ال�شماح، لكن اإّياك اأْن تخاف.
لم تعّبر اختا لعازر عن حزنهما بكثرة الكلم، بل قالتا: "يا رّب، هوذا الذي 
ا ِمَن الذين  تحّبه مري�س" )يو 3/11(. فاعمل اأنت على غرارهما لأّنك اأي�شً
نف�شي  اإ�شِف  اإرحمني،  رّب،  "يا  فيقول:  مثاًل،  يعطيك  فداود  الرّب.  يحّبهم 
لأّنني خطئُت اإليك" )مزمور 5/41(. �شلة كهذه ت�شعد دائًما نحو اهلل. هل 
ع وقتك في اختلق الأعذار. بل اهرع وارتِم في اأح�شان اهلل.  اأخطاأت؟ ل ت�شيِّ
"يا رّب، ما زلَت اليوم تبحث عن اأولدك ال�شالين فا�شتقبلني. لقد  وقل له: 
اأخطاأُت اإليك. لكنني اأعلم اأي�شا اأنك تريدني اأن اأحافظ على ثقتي بك. تريد 

الخير لي حتى بعد اأن اأخطاأُت اإليك، لكّني ما زلت اأحّبك".
كم اأنا نادم يا رّبي! �شامحني يا اإلهي، "اأنت الإله الطيب الم�شامح، اأنت 
المجدليَّة:  لمريم  قلت  كما  لي  قل  يناديك!".  َمن  كل  تجاه  بالوفاء  الغني 

لك. وفًيا  لأبقى  القوة  وامنحني  خطاياك"،  لك  "مغفورة 
طريقه  عن  يتوب  اأن  بل  الخاطئ  بموت  ُا�شّر  ل  اإّني  الرّب،  ال�شيد  يقول 

فيحيا" )حز 21/18(.
الم�سيح مات من اأجلك

مات ي�شوع من اأجلك. اأنظره مرفوًعا على ال�شليب من اأجلك. هل يمكن 
البن  اإهداء  اأّن  تظّن  وهل  ت�شت�شلم؟  اأن  يمكن  هل  بحّبه؟  بعُد  ت�شكك  اأن 
ا�شتحقاقاته لأبيه لنيل الغفران بالأمر الب�شيط؟ فب�شببك "لم يبخل اهلل بابنه 
الوحيد" )روم 32/8(، كما قال القدي�س بول�س. فثق به وقل له: "يا رّب، انظر 
الذي مات من  ابنك  اإلى  يا رّب  اأنظر  اإلى وجه م�شيحك" )مزمور 9/84(. 

ه. اأجلي، و�شامحني من اأجل ُحـبِّ
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يجب اأن تعود دائًما اإلى اهلل. لكنك تقول اأنك تهينه مئات المرات في اليوم. 
فُعد اإليه في المرة المئة كما في المرة الأولى اأو الثانية اأو حتى الع�شرين التي 
�شقطَت فيها. ول تلتفت اإلى خطيئتك. فما ح�شل قد ح�شل. لكن اإن حملتك 
خطيُئتك على ال�شطراب، ف�شتفقد الأمل وال�شجاعة، وتترك كل �شيء خلفك. 

ًل باإحباطك. فتزداد جبًنا وخطيئة وت�شبح مكبَّ
تحّرك! واطلب ال�شماح مَن اهلل، هو يفتح لك ذراَعيه. قل له اإنَّك �شتبذل 

ل. ف�شتحدث المعجزة، و�شتزداد محّبًة هلل.   جهًدا، وتتبدَّ
ل  فحين  �شديَقين:  بين  يح�شل  ما  انظر  لكن  دوًما.  الخطايا  �شتقترف 
ة، فثّمة وخز اأ�شواٍك من الّطرفين، لكن ذلك ل يدوم لأّنهما يتحاّبان  يّتفقان مرَّ
حًقا. فالت�شامح ي�شود مع ن�شيان ما ح�شل، وتعود مياه ال�شداقة اإلى مجاريها، 
لتزداد حقيقة وعمًقا. ليكن كذلك بينك وبين اهلل. ولتكن الخطايا دافًعا كي 

تزداد حًبا حقيقًيا له.
حين ت�سكك

اأفكارنا،  تركيز  ن�شتطيع  ول  بو�شوح  نرى  فل  �شعبة:  باأوقات  يمرُّ  كلًّنا 
العمل؟  فما  غيرنا.  ويهدد  يهددنا  اأمامنا،  م�شدوٍد  كحائٍط  الم�شتقبل  ويبدو 
اأنت  اأّما  الراأي منهم.  �شديدي  ا  اأ�شدقاءهم، خ�شو�شً ي�شت�شيرون  فالعاقلون 
حه كثيًرا حين تاأتي اإليه بثقة لتعر�س  فاإنَّ اأف�شل �شديق لك هو اهلل. اإّنك تفرِّ

عليه م�شاكلك!
كما  له  قل  اتباعها.  عليك  التي  الطريق  اطلب  النور.  وا�شاأله  لإلهك  �شّل 
المقنعة،  الكلمات  اأعط �شفتّي  "يا رّب،  اإيل:  التي حررت بيت  َفعَلْت يهوديت 
يقول:  �شموئيل  ا  اأي�شً كان  و   .)13/9 مخططاتي" )يهوديت  وراء  اأنت  وكن 

.)9/3 ي�شمع" )1�شم  عبدك  فاإّن  رّب،  يا  "تكلَّم 
عّلمني يا رّب ما ُير�شيك، وقل لي ماذا تنتظر مني لأعمل به.



الكتاب الرابع134

ال�سالة ال�ساملة
ر  فكِّ بغيرك،  ا  اأي�شً ر  فكِّ فقط.  نواياك  اأجل  من  لي�س  لكن  لإلهك،  �شّل 
باأخيك الإن�شان. فاهلل يريد اأن ن�شلي من اأجل ذواتنا، لكن حين يرانا نرمي 
بم�شالِحنا ال�شخ�شية جانًبا، لنكلِّمه عن مجده هو، فيعّم الفرح في ال�ّشماء. 
الآخرين،  اأجل  من  �شّل  المتاأّلمين.  اإخوتنا  على  رحمته  بالتما�شنا  يفرح  هو 
�شّل من اأجل الموتى، فالكثير منهم ينتظر الآن التحرر من عذابات المطهر. 
ح قلَب  ل تن�شى اأنهم اأ�شدقاُء اهلل واأبناوؤه الأحّباء، وكل ما تفعله من اأجلهم يفرِّ

اهلل.
�شّل من اأجل الخطاأة، الذين فقدوا نعمة اهلل. فهذا هو ال�شقاُء الأكبر الذي 
اأيها  يناديهم:  الذي  للرّب  اأجلهم جميًعا. قل  الأر�س. �شّل من  قد يحلُّ على 
الرّب ال�شالح الذي ي�شتحق المحّبة فوق كل �شيء، كيف تقبل اأن يتخلَّى هذا 
العدد كلَّه من الب�شر عن معرفتك ومحبتك؟ هم ي�شتهزوؤن بك يا رّب، واأنت 

تدعهم يقومون بذلك!
محبتك.  اإلى  وادفعنا  نف�ِشك  عن  ْف  عرِّ انتهاء،  بل  المحبوب  الرّب  اأّيها 
لت�ُشد  ويحبّوه.  ا�شمك  الب�شر  جميع  وليعبد  ملكوتك،  لياأت  ا�شمك،  ليتقّد�س 
محبتك على كل القلوب، وفي كل مكان. يا رّب، امنحني اأن يرتّد اأحد اإخوتي 

اإلى محبتك بف�شل �شلتي.
الرغبة في ربح ال�سماء

الكافي  الوقت  لدّي  لكن  ال�شماء،  اإلى  اأذهب  اأن  اأتمنى  اإّني  "بالتاأكيد 
بنف�شك  ذلك  قلت  ربما  النا�س.  بين  �شائعٌة  مقولٌة  هذه  ذلك".  في  للتفكير 
لقلَِّة  المطهر  في  يتعّذبون  اأنا�ٌس  َة  فَثمَّ الخطاأ.  عين  هذا  لكن  تبت�شم،  واأنت 

رغبِتهم في ال�شماء، وهنالك ا�شٌم لهذا الألم، اإّنه عذاب الفاترين.
اأهمُّ  هو  ما  ي�شتحق  النهائي،  الأعظم  الخير  وهو  ال�شماوي،  الملكوت  اإنَّ 
من البت�شامة. فقد اأعطانا اإياه ي�شوع بالموت على ال�شليب. وهذا هو الثمن 
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ر اإًذا بال�شماء، واطلب دوًما  الذي دفعه، وهو ثمٌن اأبدٌي ل�شعادة ل مثيل لها. فكِّ
نعمة دخولها. ُقل للرّب اإنَّك تتمنى الذهاب لم�شاهدته ومحبته وجًها اإلى وجه. 
في النهاية، اإنَّ الأر�َس هي المنفى، وفيها خطر اقتراف الخطايا في كل يوم 
نواجهه، وكذلك خطر فقدان �شداقة الم�شيح وتعري�س كل �شيء اإلى الخطر.

الأر�س،  على  حّي  اأنا  طالما  رّب،  "يا  �شلتك:  اأثناء  القول  في  ا�شتمّر 
فهنالك خطر كبيٌر في البتعاد عنك وخ�شران محّبتك. فمتى تاأتي لتاأخذني 

كي احبَّك في ال�شماء، ول اأخاف اأن اأفقدك اأبًدا؟
ترّدد  الأفيلية  تريزيا  القدي�شة  كانت  لقد  َمن ي�شّلي هكذا،  اأّول  تكون  لن 
ذلك مرات عدة كلَّ يوم، وتفرح مع دّقات ال�شاعة فتقول: "ها قد مرت �شاعة 
اأخرى، �شاعة من خطر فقدان اهلل". لقد كانت تريد الموت، كي تذهب لروؤية 

اهلل ب�شرعة اأكبر، وهو مو�شوع اأجمل ق�شائدها: "اأموت لأّني لم اأُمْت بعد".

حين يتكلم اهلل

�سُاكلِّم قلبه
هل تريد اأن تحّب اهلل؟ تحدث اإليه غالًبا، اأو حتى دائًما اإن ا�شتطعت. ِثق، 

ا. هو ي�شمع، و�شترى يوًما، اأنَّه �شيكلمك هو اأي�شً
ك اأحٌد �شاكًنا، وعلى الرغم من ذلك،  لن َيحُدث اأدنى �شجيج، ولن يحرِّ
النبي ذلك  اأعلن هو�شع  وقد  التبا�س،  اأّي  و�شتعلم ذلك من دون  �شيكون هنا 
اإلى  �شاأقودها  التي خانتني،  �شاغوي زوجتي  الرّب،  "يقول  ُتن�شى:  ل  بكلمات 
يتخلى  ل  الذي  اأنت محبوُب اهلل  قلبها" )هو 14/2(.  اإلى  واأتحّدث  البرّية، 

عنك، وهو �شياأتي بنف�شه ليحدثك عندما ت�شمت في قلبك.
اأّن  و�شتفهم  هيئتك.  ل  يبدِّ وكالنوِر  الُمدرك.  غير  كالوحي  ذلك  �شيكون 

ا وغفرانا، ول يمكنك اأن تعلن ذلك. الرّب لي�س اإّل �شلًحا لمتناهًيا، حبًّ
ل  الذي  الوقت عينه �شلمه  يعطيه في  اإن�شان،  قلِب  اإلى  يتكلَّم اهلل  حين 
يمكن لأحد اأْن ينتزعه، فيوَلُد حينئٍذ الفرح والرجاء، حيث يعتقدون اأّن هنالك 



الكتاب الرابع136

اأنت  و�شتعلم،  الرّب،  يكّلمك  الأر�س. هكذا  له على  مثيل  ل  فُحبُّ اهلل  موٌت. 
ا، كالكثيرين مثلك، اأنه هو الرّب الإله! اأي�شً

في الواقع العملي
م�ذا نفعل كي نحبَّ اهلل اليوم، وغًدا، وكلَّ يوم؟ ح�ول لحظة ا�صتيق�ظك 
ر به، و�صلِّ �صالة ال�صب�ح، التي تعلمته� في التعليم الم�صيحي، من  اأْن تفكِّ
اأفع�ل المحّبة وال�صكر والطلب والنواي�. وُقل هلل اإنَّك تريد اأن تق�صي يومك 

وك�أّنه اليوم االأخير من حي�تك.
ن� الطيبة واطلب منه� اأن ت�ص�عدك. ال تن�صى مريم اُمَّ

ل تاأمَّ
اأقّله،  �شاعة  ن�شف  لمّدة  يوم،  كل  تتاأمل  اأن  يجب  التاأّمل.  في  الآن  فكر 
الآلم  عن  لك  تاأمُّ مو�شوع  فليكن  اآخر.  عمٍل  باأّي  القيام  قبل  ل  المف�شَّ ومن 
والزدراءات التي عاناها ي�شوع، فهو اأف�شل مو�شوع يجعلك تكبر في محبته. 
ي�ًشا فعلى قلِبك اأن ُيحّب ثلثة اموٍر: اآلآم  هذا اأمٌر �شهٌل: اإن اأردت اأن ت�شبح قدِّ

ي�شة مريم البتول.  ي�شوع الم�شيح، والقربان الأقد�س، والقدِّ
اأن  في  وارغب  هلل،  اإهانتك  على  واندم  التاأّمل.  اأثناء  ت�شّلي  اأن  تن�شى  ل 

ه اأكثر من كل �شيء. فذلك في غاية الأهمّية. يمتلكك، واأن تحبَّ
م �شارل كادافا، موؤ�ش�س جمعّية العّمال الأتقياء، كان يقول: "اإن  اإّن المكرَّ
ل بعمٍل واحد فقط حًبا هلل، ف�شتبقى متحًدا به  اأثناء التاأمُّ باح  ُقمَت في ال�شّ
م تعبك للّرب  طوال النهار". فاعترف و تناول دائًما. وحين تبا�شر بالعمل، قدِّ

واطلب منه اأن ي�شاعدك كي تقوم باأعمال جيِّدة.
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با�سم الرّب
على  ال�شلم  الِق  بيتك؟  اإلى  اأترجع  اأجله.  ومن  اهلل  مع  اأعمالك  بكل  قم 
الرغم من  اإّياها، على  الرّب على خيراٍت منحك  ا�شكر  اأتاأكل؟  الإله.  والدة 

اإهانتك له في معظَم الأوقات.
هناك المزيد. كّر�س ن�شف �شاعة في اليوم لقراءة الكتاب المقد�س. ثّم 

مّر باإحدى الكنائ�س لزيارة القربان الأقد�س والعذراء مريم.
في الم�شاء �شّل الم�شبحة. �شم، قم بفح�س ال�شمير، واأتل ال�شلة التي 
ة والندامة. جدد نّيتك في تقبُّل  تعلمتها في طفولتك: اأفعال الإيمان، والمحبَّ

اأ�شرار الكني�شة في اأوقاتها. 
تَك اأنت الخاطئ. لّنك ُم�شتحق  والآن نْم �شاكًرا اهلَل على رحمته التي خّل�شَ
"ب�شلٍم اأ�شطجُع واأنام" )مزمور9/4(.  الجحيم لكنَّ الرّب منحك النعمة. 

فبحماية الرّب �شاأرتاح ب�شلم.
اأ�سبحك يا رّب بالمحبة ال�سادقة

م لي�س بكل �شيء، فالحياُة مليئٌة باللقاءات والم�شاكل ال�شغيرة،  اإنَّ ما تقدَّ
بل ب�شريٍط من الأحداث الذي ي�شتفّزنا ويتطلَُّب انتباهنا الدائم. فِلَم ل تجعل 

ذلك منا�شبًة ترفع فيها قلبك اإلى الحقائق ال�شماوّية؟ 
اأُترى الماُء ينهمُر، والناُر َتنطفئ، وحياتك تمّر وينتهي كلُّ �شيء؟ األ ترى 
في موت الآخرين تذكيًرا لما �شيحلُّ بك يوًما؟ اإن راأيت مركبًة جميلة تمر في 
الطريق، ُعد في الحال اإلى ذاتك وقل: "يكفيني اهلل". وردد مع الروح القد�س: 
اأّما نحن فاإننا نذكُر ا�شم الربِّ  "هوؤلء بالمركبات وهوؤلء بالخيل يفرحون، 

اإلهنا" )مزمور7/20(.
، فقل حاًل: اإْن كان  اإن زرَت مدفًنا فاخًرا، اأو راأيت موكب دفٍن مهيب يمرُّ

م�شير هذا الإن�شان اإلى الهلك، فما نفع المواكب الفخمة هذه؟
ر بالإن�شان التاع�س، المنف�شل عن �شداقة اهلل،  �شجرة ياب�شة تجعلك تفكِّ
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اإنه طعاٌم للنار. 
�شيكون  فما  القا�شي:  اأمام  يرتجف  والمّتهم  محاكمة،  جل�شة  على  ت�شهد 
ياأ�س  تتخيل  اأن  حاول  الآن؟  عنه  تخليت  اإن  ي�شوع  الم�شيح  اأمام  موقفك 
لُيم�شي  اأمامه  الأبواب  ع  م�شرَّ الجحيم  يرى  الذي  القلب،  القا�شي  الخاطئ، 

م�شكنه الأبدّي.
كّل �سيء يدفعني اإلى حبِّك

األِق  �شيء.  كلِّ  قبل  اأٌب  فهو  عنه،  يبحث  لَمن  وبالأخ�ّس  عادل،  اهلل  اإنَّ 
نَع كل ما فيها ل�شعادتك، لكنَّ ال�شماء اأبهى بكثير  بنظرك اإلى الحقول: فقد �شَ

من كّل ذلك.
ُذِهلت القدي�شة تريزيا )الأفيلّية( اإعجاًبا اأمام روعة الخلئق من �شهوٍل 
دو  الأب  اأّما  رّب".  يا  لجميلك  نكراني  تلوم  "اإنَّها  قائلة:  فتنهدت  وه�شاب، 
اإلى  تدفعني  "اإنَّها  ا:  اأي�شً د  يردِّ فكان  "الترابي�شت"،  موؤ�ش�س جمعية  ران�شي، 
محّبة اهلل". لكن القدي�س اأغ�شطينو�س العظيم قد اأعلن ذلك في اعترافاته: 

اهلل." يا  تك  محبَّ اإلى  يدعوني  الكون  في  ما  وكل  والأر�س  "ال�شماء 
ى في الطبيعة، وكان مرافقوه يرونه يجّرح الأزهار  يقال اإّن قدي�ًشا كان يتم�شَّ
تلوميني على كوني  ول  "اأ�شمتي!  قائًل:  يحتّج  وي�شمعونه  بع�شاه،  والأع�شاب 
ناكًرا للجميل! اأعلم اأّني ل اأحّب اهلل! فا�شمتي، كفى!" وكانت ماري مادلين 
ر اهلل فّي  دو بازي، تم�شك بثمرة جميلة في يدها، وتقول لمرافقيها: "لقد فكَّ
ه في هذه الثمرة". وكانت عيناها تدمعان. منذ الأزل ليعطيني علمة على ُحبِّ

منح العالم �سوته
كل الخلئق تن�شد هلل وترفع له �شوتها، فالبحر يدفعك اإلى التفكير باهلل 
بحراكه الذي ل يهداأ اأبًدا. والكلب ال�شغير يظّل وفًيا ل�شاحبه مقابل قطعة 
ت�شمع  حين  والفرح؟  الحياة  اأعطاك  لأّنه  باإلهك  تفكر  اأفل  اأنت  اأّما  خبز. 
في  الأمر  هذا  اأراأيت؟  الرّب.  ح  و�شبِّ هي،  تفعله  ما  اإفعل  الع�شافير،  زقزقة 
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غاية الب�شاطة. هنالك في الباحة ديٌك ي�شيح الآن، مع اإنكار القدي�س بطر�س، 
داود  مع  الرّب  اإلى  فالتفْت  ال�شابقة.  المميتة  وخطاياك  بتخاذلك  رك  ليذكِّ

باَي ومعا�شيَّ فل تذكرها!" )مزمور7/25(. وقل: "اأّما خطايا �شِ
�شتجد في روعة اأودية الأر�س علماِت النعمة. فال�شيول تنزل اإليها لتزيدها 
خ�شًبا، ول يمكن للجبال اأن تطلب نعمة الرّب ول المتكبرين: لأّن المتوا�شعين 
رك البحر بعظمِة اهلل، والكني�شة الجميلة  وحدهم يرون مجيء الرّب. �شُيذكِّ
عمله  القد�س  الّروح  م  ُيتمِّ الخالدة حيث  نف�شك  اإّنها  الحقيقي،  الرّب  بمعبد 
اأندريه  القدي�س  مع  �شتقول  بالنجوم،  مغطاة  ال�شماء  ترى  وحين  الخل�شّي. 

دافيلن: "�شاأذهب يوًما اإلى هناك، و�شتكون النجوم لي!"
ن�سيد المحّبة

ُم خالقها: فال�شطبُل والمغارة وق�ّس  تن�شد الخلئق حّب المخّل�س، وُتَعظِّ
رونا ب�شّر الميلد في بيَت لحم. اأما محتَرف النجارة فيحملنا اإلى  المذود ُتذكِّ
في  الأخ�شاب  �شناعة  في  يبدع  اإلٌه  ق�شاها  التي  الثلثين  الأعوام  �شرِّ  عي�س 

ُرنا الأ�شواُك والحباُل باآلم الم�شيح وعذاباته. النا�شرة. كما تذكِّ
ُر  "اأتذكَّ فيقول:  �شاًة،  يرى  حين  يبكي،  الأ�شيزي  فرن�شي�س  القدي�س  كان 

�شيدي كال�شاِة ينقاد اإلى الموت من اأجل محّبتي!"
حين ترى كاأ�ًشا اأو زينة مذبح تذّكر ي�شوع، خبز القربان الأقد�س، وتذّكر 
اأّنه اأحّبنا اإلى هذا الحد. ُعْد اإلى اهلل خلل النهار، حّتى ولو بتفكيرك للحظة 
"يا  وتقول:  غالًبا  ذلك  تفعل  )الأفيلّية(  تريزيا  القدي�شة  كانت  فقد  واحدة. 
ة ُي�شبُه رزمة الحَطْب التي  رّب، هاءنذا، فافعل بي ما ت�شاء". لأنَّ عمل المحبَّ
نرميها في النار، فتدوم اأكثر وتبقى ُم�شانة. اطلب ال�شماَح اإن اأهنَت اهلل وُقـْل 

ُه اأكثر مما م�شى، واإنَّك ل تحبُّ �شواه. له اإنَّك تريد اأن تحبَّ
ال�شت�شلم  فبَدل  با�شتمرار،  القا�شية  وال�شربات  الم�شاكل  �شتواجه 
هي  "هذه  لإرادته:  ت�شت�شلم  اإنَّك  له  وقْل  يوؤلمك،  بما  اإلهك  اأخبر  والتذّمر، 



الكتاب الرابع140

نحو  كبيرًة  ُخطوًة  َخَطْوَت  قد  بذلك  فتكوَن  يريد".  ما  اأريد  فاأنا  الرّب  اأرادة 
محّبة اهلل.

ل تّتخذ قراًرا من دون اأن ت�شّلي اإلى اهلل. اأو�ِس الرّب بَنْف�ِشك اأّوًل، فقد 
عِت الكني�شة ذلك حين طلَبْت اأْن نبداأ �شلة الفر�س بهذه الكلمات: "الّلهّم  و�شَ
ليما، فقد كانت تقول:  القدي�شة روز دو  اإلى معونتي". هذه هي طريقة  بادر 

اأبًدا". لوحدي  تتركني  ول  رّب،  يا  "�شاعدني 
ما  القدي�شة  العذراء  اإلى  و�شلِّ  الم�شلوْب  على  بناظَريك  فاألِق  اأنت،  اأما 
فللرّب  التجربة.  بك  تحيط  وحين  م�شطرًبا،  تكون  حين  خا�شة  ا�شتطعت، 
"اإ�شاألوا  منه:  نطلبها  اأن  ينتظر  لكنه  م�شاعدتنا،  وهي  فقط  واحدة  اإرادة 

تعطوا". واإّل حجب يده. لكّنَه يفتحها في وجه َمن يناديه بثقة.
حتى الذي ل يبحث عنه

وخزي؟"  الرّب  على  اأحٌد  َل  توكَّ "هل  �شيراخ:  بن  ي�شوع  �شفر  يقول 
)مزمور5/86(.  وغفور"  �شالٌح  ربُّ  يا  "لأنك  د:  يردِّ وداود  )�شي11/2( 
يقول  يناديه.  َمن  كّل  نحو  حدود  بل  تمتّد  ورحمُته  الرحمِة،  كثيُر  فالرّب 
ف  تو�شَ ل  التي  اإلِهنا  ة  حريَّ "يا  نف�شه:  اأ�شعيا  كلم  مردًدا  بول�س  القدي�س 
)اأ�س13/40(.  عنه"  يبحُث  ل  لمن  حتى  ي�شمُع  هو  عنه،  يبحُث  َمن  تجاه 
ومحبته،  لخدمته  عنه  يبحث  َمن  ينادي  حين  كبيرة،  �شعادته  تكون  فكم 
تقليد  وهو  تريزيا )الأفيلّية(،  القدي�شة  اإلى  بالن�شبة  المثال  فيجده! هذا هو 
به  اإّل  يفكرون  ول  اهلل،  مع  �شوى  يتعاملون  ل  فهم  ال�شماء.  في  القدي�شين 
وُمبتغاك.  وحّبك  العالم،  هذا  في  فرُحك،  هو  اهلل  اإنَّ  ومحبته.  وبمجده 
ملكوته. بفرح  ل�شتقبالك  حا�شًرا  �شيكون  الكبير،  اللقاء  �شاعة  تاأتي   وحين 

                                                                               األفون�س م�ري دو ليغوري
رهبنة الف�دي االأقد�س
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اإرادة اهلل
لموؤ�ص�س رهبنة الف�دي االأقد�س

القدي�س األفون�س م�ري دو ليغوري

في توحيد اإرادتنا باإرادة اهلل1 
اإّن  كمالنا كله يكمن في اأن نغرق في حبِّ اإلهنا المحبوب للغاية، "ففعل الخير 
المحّبة  غاية  هو  المقّد�شة،  اإلهنا  بم�شيئة  اإرادتنا  وتوحيد  الكمال".  رابط  هو 
الُحّب  اأّن مبداأ  الأريوباغي  القدي�س ديوني�شيو�س  يعّلمنا  الإلهية. في هذا المجال 
واحدة  اإرادة  �شوى  يبقى  فل  تام،  ب�شكل  الإرادتين  توحيد  في  يكمن  الأ�شا�شي 
لكائنين متحاّبين. وهكذا، كلما ازداد اتحاد اإرادتنا بالإرادة الإلهية، كلما ازددنا 

محّبًة لها.
تجاه  البّر  وباأعمال  المقّد�شة،  والمناولة  والتاأملت  بالإماتاِت  اهلّل  َيفرُح 
العك�س من  وعلى  اإرادة اهلل!  باإتمام  يكون ذلك؟ فقط  لكن كيف  ا.  اي�شً القريب 
ويعاقب  يمقتها  بل  اأمامه،  اأعمالنا  تروق  م�شيئة اهلل، فل  اأبتعدنا عن  اإذا  ذلك، 
عليها. فلنفتر�س اأّن هنالك خادَمين، اأحدهما في ن�شاٍط دائم بل راحة ولو للحظة 
ة، والآخر في حراك اأقل لكنه يعمل اإرادة  واحدة، لكنه ل يعمل اإلَّ باإرادته الخا�شّ
�شيده. فاأيٌّ منهما �شير�شي �شّيَده؟ بالطبع الثاني. فكيف نمّجد اهلل باأعمالنا اإن 

لم نمتثل اإلى اإرادته القّدو�شة؟
قال النبي ل�شاول باأّن اهلل ل يريد اأ�شحية، بل العمل بم�شيئته: "هل اإّن م�شّرة 
الرّب تكمن بالمحرقات والذبائح، اأم في الطاعة لكلمته؟ فالتمّرد جريمة  توازي 
العمل  دون  من  الخا�شة  اإرادته  اتباع  يّدعي  الذي  الإن�شان  اإنَّ  الأ�شنام".  عبادة 

ة. بم�شيئة اهلّل هو كعابد الوثن، اإذ اأنَّه بَدل اإتمام م�شيئة اهلل َعَبَد م�شيئته الخا�شّ
ُن�شر هذا الكتاب عام 1755 في الق�شم الثاني من الأوبريت �شبيريتوالي، الطبعة ال�شاد�شة،   1

في نابولي، لدى غي�شاري.
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اأن نرفعه هلل هو في تتميم م�شيئته القّدو�شة. لأنَّ  اأف�شل مجٍد يمكننا  اإّن 
ده مثله، وهذا  فادينا، الذي انحدر اإلى هذه الدنيا لتمجيد اأبيه، عّلمنا اأن نمجِّ
هو التعليم الأهم. فقد اأو�شح القدي�س بول�س ذلك حين تكلَّم اإلى الآب الأزلي، 
قال: "اإنَّك ل تريد ذبيحة ول قرباًنا ولكّنك اأعددت لي ج�شًدا، فقلت حينئٍذ، 
هاءنذا اآت األلهّم لأعمل بم�شيئتك، فقد رف�شَت الذبيحة التي قّربها لك الب�شر 
اأقّرَب لك ج�شدي ذبيحة، فهاءنذا م�شتعٌد لأتّمم م�شيئتك" )عب  اأن  واأردت 

.)7/10
لقد اأعلن رّبنا مراٍت عدة اأنه قد اأتى اإلى الأر�س ليتّمم ل م�شيئته بل م�شيئة 
اأبيه: "لقد جئُت من ال�شماء ل لأتّمم م�شيئتي، بل م�شيئة الذي اأر�شلني" )يو 
34/4(. فاأّية اأمثولٍة اأراد اأن يعطيها للعالم عن حبه لأبيه؟ اإنَّها الطاعُة لم�شيئة 
اهلل، التي اأو�شلته اإلى ذبيحة ال�شليب من اأجل خل�س الب�شر. وقد اأعلن ذلك 
اأتوا للإم�شاك به و�شوقه  اأعدائه وقد  في ب�شتان الزيتون حين توّجه لملقاة 
اإلى الموت. "هذا ليعرف العالم اأّني اأحّب الآب، واأنا اأعمل بما اأو�شاني الآب" 
)يو 31/14(.  يريدنا اأن نلتقي باإخوِتنا في كل اإن�شان، تحت �شرٍط واحٍد وهو 
اأخي  هو  ال�شماوات،  في  الذي  اأبي  م�شيئة  يعمل  َمن  "لأّن  اهلل:  م�شيئة  اإتمام 

واأختي واأّمي" )مر 35/3(
الم�شيئة  اإتمام  �شوى  اأعينهم  ن�شب  واحًدا  هدًفا  القدي�شون  د  ُيحدِّ لم 
الإلهية. وقد اأدركوا اإدراًكا جيًدا اأّن كمال النف�س لن يتحقق باأّية طريقة ُاخرى. 
فكان الطوباوي هنري �شوزو يقول: "اإّن اهلل ل يريدنا اأن ن�شعى اإلى نيل اأنوار 
تريزيا  والقدي�شة  م�شيئته".  اإلى  بكّليتنا  ن�شت�شلم  اأن  فقط  يريد  بل  عظيمة، 
"اإّن ال�شعي الوحيد لكّل َمن يكّر�س ذاته لل�شلة هو  )الأفيلّية( كانت تقول: 
باأّن  فلنقتنع  اإرادة اهلل".  مع  اإرادته  تتطابق  اأن  على  تامٍة  ب�شجاعٍة  يعمل  اأن 
الكمال الأعلى في دروبنا الروحية يكمن فقط في اإتمامها. وَمن ينجح في ذلك 
�شتيفاني  الطوباوية  اإنَّ  الداخلية.  و�شيرتقي بحياته  الكبيرة  بالّنعم  �شيحظى 
دو �شون�شينو الدومينيكانية قامت يوًما برحلة روحية اإلى ال�شماء، فقابلت بين 
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جوقة ال�شيرافيم عدة اأ�شخا�س عرفتهم، فقيل لها اإّنهم ا�شتحقوا هذا المجد 
الآنف  �شوزو  هنري  والطوباوي  اهلل.  باإرادة  الكامل  التحاد  ب�شبب  الإ�شافي 
ل اأن اأكون اأ�شغر ح�شرة بم�شيئة الرّب على اأن اأكون من  ذكره كان يقول: "اأف�شّ

ال�شيرافيم بم�شيئتي الخا�شة".
لكي نتعلم محّبة اهلل في هذه الدنيا، علينا اأن نّتبع مدر�شة �شاكني ال�شماء. 
فحبهم النقي والكامل هلل لي�س �شوى اتحادهم الكامل مع اإرادة اهلل. فاإن طلب 
اأبدّيِتهم كّلها بتكدي�س رمال  اإرادته في عي�س  اأن ي�شمعوا  اهلل من ال�شيرافيم 
ال�شواطئ في البحار، اأو اإزالة الأع�شاب ال�شارة من الحدائق، ف�شيفعلون ما 
يريده بكامل اإرادتهم بفرٍح عظيم. ناهيك عن اأّن اهلّل طلب منهم اإ�شعال نار 
جهّنم، ف�شارعوا اإلى تلك الهاوية تحقيًقا لإرادته. كما عّلمنا  ي�شوع الم�شيح اأن 
نطلب في �شلواتنا نعمة اإتمام م�شيئة اهلل على الأر�س كما يفعل القدي�شون في 

ال�شماء: "لتكن م�شيئتك كما في ال�شماء كذلك على الأر�س". 
يعمُل  كان  لأنه  ذلك  قلُبُه،  يرت�شيه  الذي  بالإن�شاِن  داود  الرّب  ي�شّمي 
ما  بكل  و�شيعمُل  قلبي،  يرت�شيه  داود رجًل  "وجدُت  يريده اهلل منه:  ما  بكل 
لتنفيذ  م�شتعًدا  داود  كان  الواقع،  في   .)22/13 اأع  14/13؛  )�شم  ُاريد" 
قلبي  اهلل،  يا  م�شتعد  "قلبي  عدة:  مرات  ذلك  اأعلن  وقد  الإلهية،  الم�شيئة 
م�شتعد" )مزمور 8/57(. وكانت �شلته الوحيدة: "يا رّب، علمني ان اأعمل 
بم�شيئتك" )مزمور 10/142(. هذا ِفعُل ا�شت�شلٍم تام ووحدة تامة مع م�شيئة 
الرّب لتقدي�س الإن�شان. كان �شاول ي�شطهد الكني�شة، فغمره الّرّب بنوره فكان 

ارتداده عظيًما. 
لإتمام م�شيئة  نف�َشه  يقّدم  اأّنه  �شوى  يقل  لم  �شاول؟ ماذا قال؟  ماذا فعل 
يه: "الإناء الُمختار،  اهلل: "ماذا تريدني اأن اأعمل يا رّب؟". وها اإنَّ الرّب ي�شمِّ
ور�شول الأمم" )اأع 15/9(. اأجل، فَمن ي اإرادته للرّب، يكون قد اأعطاه كلَّ 
ما لديه: فبال�شدقة نعطي العطايا، وبالَجْلِد دماءنا، وبال�شوم غذاءنا، اإنَّما 
ل نعطي �شوى الق�شم الي�شير مّما لَدينا. لكّننا اإن اأعطيناه اإرادتنا، نعطيه كل 
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ما  كل  اأعطيك  لكّنني  بائ�س،  اأنا  رّب،  "يا  نقول:  اأن  لنا  يحق  �شاعتئٍذ  �شيء، 
يمكنني اأن اعطي، فكل اإرادتي لك ولم يبقى لدّي ما اأقّدمه". اإّن الرّب يريد 
من كلٍّ واحٍد مّنا هذا "الكل": "يا بنّي، اأعطني قلبك"، اأي اإرادتك. لقد كان 
القدي�س اأغ�شطينو�س على حق حين قال: "ل يمكننا تقديم اأّي �شيء اأَحّب اإلى 
الرّب، ول اأغلى على قلبه، اأكثر من قولنا له: املك علينا". ها نحن نتخلى عن 

َمه.  اإرادتنا لك، فاجعلنا نعرف ما تريده مّنا، لنتمِّ
لي�شت  خ�شوع  كلمة  لكن  لم�شيئته.  فلنخ�شع  اهلل  قلِب  اإر�شاَء  اأردنا  اإن 
بالتعبير المنا�شب، بل علينا توحيد اإرادتنا بكّل عطايا اهلل. فالخ�شوع يفتر�س 
توافق اإرادتنا مع اإرادة اهلل. لكن توحيدها هو اأمٌر اأعمق من ذلك. هذا يعني 
اأّن اإرادتنا واإرادة اهلل، ل تكونان �شوى اإرادٍة واحدٍة، فل نريد �شوى ما يريده 
ة الكمال الذي  هو، وت�شبح الم�شيئة الإلهية وحدها كل ما نريده. هذه هي ِقمَّ
علينا ال�شعود نحوها من دون هوادة. هذا الهدف الذي علينا اأن ن�شبو اإليه 
في كل اأعمالنا ورغباتنا وتاأّملتنا و�شلواتنا. فمن اأجل تحقيق هذا الهدف، 
اإلى  بالأخ�ّس  الحّرا�س،  القدي�شين، وملئكتنا  �شفعائنا  اإلى  نتو�شل  اأن  علينا 
نا ال�شماوية مريم كي ي�شاعدوننا جميًعا. فمريم كانت اأكمل القدي�شين لأّنها  اأمِّ

اّتحدت دائًما بكّلّيتها باهلل.
اإنَّ ال�شعوبة تكمن في تقّبل م�شيئة اهلل في كل المور، �شواًء توافقت مع 
اإرادة  ل  اأن  الخطاأة  يعرف  المفِرحة  المنا�شبات  ففي  ناق�شتها.  اأم  رغباتنا 
ا حتى في الأحداث التي  لهم �شوى اأرادة اهلل. والقدي�شون يعرفون ذلك اأي�شً
ل تر�شي رغباتنا. وهنا تظهر مدى محّبتنا الكاملة هلّل. وقد قال الطوباوي 
يوحنا الأفيلي: "ليتبارك اهلل الواحد في الأحداث الموؤلمة اأكثر مّما في األف 

نعمة من �شاعات نجاحنا".
بالمقابل، علينا توحيد اإرادتنا بم�شيئة اهلل، لي�س فقط في الآلم التي تاأتينا 
مبا�شرة كالأمرا�س والكاآبة الروحية والفقر والحداد، على اأفراد العائلة وكل 
ما �شابه، اإّنما في الآلم التي تاأتينا من الإن�شان، كالحتقار والت�شهير والظلم 
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وال�شرقة وكل اإ�شاءة على اأنواعها.  
�شمعتنا  على  م�شبًقا  حكًما  اأحُدهم  يطلق  حين  اأّنه  جيًدا  نفهم  اأن  علينا 
و�شرفنا وما نملك، فاهلل ل يريد، من هوؤلء الذين يطلقون هذه الأحكام، اأن 
الّنور  مبدع  اأنا  الرّب،  "اأنا  وتخّلينا.  وفقرنا  توا�شعنا  يريد  بل  اإلينا،  ي�شيئوا 
ن الظلمات وُمجري ال�شلم، اإّنه الخالق". فكل الخيرات تاأتي من الرّب.  ومكوِّ
والآلم تعني كل ما يزعجنا، فندعوها اآلًما. لكّننا على خطاأ، لأّنه في الحقيقة 

علينا اأن نعتبرها خيرات نقبلها من اأجل اهلل. 
يريد  ل  فاهلل  ظلًما،  اإن�شان  يهينك  حين  اأنه  �شحيح  وقلت،  �شبق  وكما 
جانب  اإلى  بل  الماكرة،  اإرادته  جانب  اإلى  يقف  ول  ارتكبها،  التي  الخطيئة 
اأو فعل الأذى الذي تناله  اأو ي�شتمك،  اأو ي�شرقك  الفعل المادي لَمن ي�شربك 
للخل�س. وهذا ما اأعلنه الرّب لداود، عقاًبا على خطاياه، لأّنه اأهان بيته اأمام 
ه  اإ�شاءة اب�شالون له )2�شم 13،31(. وذلك لأنَّ اهلل ينبِّ عيَنيه، ف�شبب ذلك 
لنهبهم وتدميرهم:  الأ�شورّيين  اأمانتهم �شير�شل  اأّنه عند عدم  ال�شرائيلّيين 
على  �شاأبعثه  �شخطي.  هي  اأيديهم  عّكاز  الذين  غ�شبي،  ع�شا  لأ�شور  "ويل 
اأمة كافرة واآمره في ال�شعب الحال عليه حنقي لي�شلب ال�شلب وينهب النهب 
الأ�شورّيين  وح�شية  كانت  فقد  ال�شوارع" )اأ�شعيا 6-5/10(.  كوحل  ويطاأهم 
"ع�شا غ�شب الرّب"، وهم  بح�شب �شرح القدي�س اأغ�شطينو�س لهذا الن�س: 

الأداة التي ا�شتخدمها لإيقاظ بني اإ�شرائيل. 
اأكثر  اأبيه  اآلمه وموته كانا من عمل  اإّن  للقدي�س بطر�س  ي�شوع نف�شه قال 
اإياها؟"  اأبي  ناولني  التي  الكاأ�س  اأ�شرب  "اأفل  الإن�شان:  عمل  من  كانا  مّما 

)يو11/18(.
 وحين اأتى ُمَر�شٌل، وهو ال�شيطان نف�شه، لُيعلن لأّيوب اأّن ال�شابئة خطفوا 
والرّب  اأعطى،  "الرّب  يق؟  ال�شدِّ هذا  اأجاب  فبَم  ماتوا،  اأبناءه  واأّن  قطعانه 
فهدمني  واأمواًل  اأبناًء  منحني  الرّب  "اإّن  يقل:  لم   .)21/1 )اأيوب  اأخذ" 
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الذي  الرّب  "اإّن  قال:  بل  اأولدي"،  متوقع  غير  بحادٍث  وحرمني  ال�شابئة 
اأخذ  والرّب  اأعطى  "الرّب  واأ�شاف:  كّل �شيء".  اأخذ مّني  �شيء،  منحني كل 

فليكن ا�شم الرّب مبارًكا!" )اأيوب 21/1(.
المح�شة،  ال�شدفة  وليدة  هي  نتلقاها  التي  الآلم  اأنَّ  نعتبر  اأّل  اإًذا  يجب 
ولي�شت من اإرادة النا�س ال�شيئة، فل نترّدد في اإدراك وجود الم�شيئة الإلهية. 
يقول القدي�س اأغ�شطينو�س: "اإعلم جّيًدا اأّن كّل ما يحدث على  الأر�س ويعار�س 

اإرادتنا، ل يحدث اإّل باإرادة الرّب".
اأّما اأبكتاتو�س واأ�شتيون وهما �شهيدان مكّرمان لي�شوع الم�شيح، فقد عانيا 
التعذيب ب�شبب طاغية ظالم، مّزقهما بمخالب من حديد و�شواهما بم�شاعل 
"يا رّب، فلتتحقق م�شيئتك بنا" وحين و�شل  من نار، لم يتوانيا عن ترداد: 
اإلى مكان العذاب الأخير، �شرخا باأعلى �شوتهما: "ليتبارك الرّب الأزلي، لأّن 

اإرادته التامة تحققت فينا".
ظاهرًيا  زملئه  عن  يتمّيز  لم  دين،  رجل  اأّن  �شيزير  الكاتب  ينقل  كما 
ه بلغ درجة من القدا�شة باأن المر�شى �ُشفوا بملم�شة ب�شيطة  باأّية ميزة، لكنَّ
لملب�شه. فمع الذهول بهذه المعجزة، في رجل كانت حياته نموذجية كما كل 
ُذهل،  َمن  اأّول  كان  باأّنه  فاأجاب  ذلك!  في  ال�شبب  الرئي�س عن  �شاأله  راهب، 
واأّنه يجهل ال�شبب. فاعاد الأب الرئي�س ال�شوؤال: "اأّي عمل خير تعمل؟ فاأجاب 
ه  الراهب باأّنه ل يفعل اأّي �شيء يزيد عن الآخرين، بل قام باأعمال �شغيرة، لكنَّ
يتخّلى  باأن  الرّب  عليه  فاأنعم  الرّب.  يريده  ما  اإّل  يريد  اأّل  على  دوًما  حر�س 
البحبوحة ول  تغّره  الإلهّية. فل  الإرادة  �شبيل  تماًما في  الخا�شة  اإرادته  عن 
يدّمره الأعداء، وينال كّل  �شيء من يد اهلّل، ول يبحث في كل �شلواته اإّل في اأن 
تتّم م�شيئة اهلل كاملة فيه. فاأجابه الأب الرئي�س: "وهذه الإ�شاءة التي �شببها 
وما�شيتنا،  كل محا�شيلنا  واإحراق مزرعتنا حيث  عي�شنا  لقمة  ب�شرقة  عدّونا 
األم ت�شعر بالأ�شى حيالها؟ ل يا اأبِت، على العك�س، بل �شكرُت الرّب كما اعتدُت 
اأن اأفعل في حوادث م�شابهة. فاأنا اأعلُم اأّن اهلل ل يفعل �شيًئا ول ي�شمح بحدوث 
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�شيء اإّل لتمجيده، ولخيرنا الأكبر، لذا اأفرح دائًما مهما ح�شل." وباإ�شغائه 
اإلى ذلك، لم يعد الأب الّرئي�س م�شتغرًبا باأّن الرّب ي�شنع على يد هذا الراهب 
عجائب كثيرة. فَمن يعمل بذلك ي�شبح قدي�ًشا حتًما، واإ�شافة اإلى ذلك، يتمّتع 

ب�شلم ل و�شف له. 
�ُشئل ملك اأراغون األفون�س الخام�س يوًما من هو اأ�شعد اإن�شان في العالم، 
فاأجاب هذا الملك الحكيم: "هو الذي ي�شت�شلم تماًما لم�شيئة اهلل ويتقّبل كل 

�شيء من يده الإلهية في ال�شراء كما في ال�شراء".
"اإّننا نعلم اأّن جميع الأ�شياء تعمل لخير الذين يحبون اهلل" )روم 28/8(. 
�شيجدون  الآلم  في  حتى  اإّنهم  الفرح.  دائمو  الحقيقيون  اهلل  فاأ�شدقاء 
م�شدر  عينها  المحن  وت�شبح  الإلهية.  الم�شيئة  اإتمام  في  الوحيد  فرحهم 
"بكّل ما ي�شيبهم ل  ُي�شِعدون قلَب رّبهم الحبيب.  �شرور لهم وحين يقبلونها 

�شيء يدعو اإلى الأ�شى". 
ما  كل  اإلى  اإن�شان  ي�شل  اأن  من  اأكبر  فرح  تخيل  يمكنكم  هل  الواقع،  في 
يريده؟ اإّنما هذا هو اأجر َمن ل يريد �شوى م�شيئة اهلل، فل �شيء يحدث في 
اأحد  الآباء عن  �شيرة  كتاب  ويتحدث  باإرادة اهلل.  اإّل  الخطيئة،  العالم، عدا 
الفلحين الذي تثمر حقوله اأكثر مّما تنتجه حقول الآخرين، فحين �ُشئل عّمن 
اأح�شل دوًما على  اأبًدا، فاأنا  "ل ت�شتغربوا  اأجاب:  الف�شل في هذا الجنى  له 
الطق�س  �شوى  اأّي طق�س  اأريد  ل  اأنا  اأجل،  وكيف ذلك؟  اأريده!  الذي  الطق�س 
الذي ير�شله اهلل، وبما اأّنني ل اأريد �شوى ما يريده اهلل، فهو يعطيني الثمار التي 
الم�شت�شلمة  النفو�س  اإّن م�شاهدته هذه تنطبق على  اأتمنى الح�شول عليها". 
لم�شيئة اهلل: "هل هي مذلولة؟ هل هذا ما تريده؟ هل هي فقيرة؟ اأفي هذا 
فها بالنفو�س ال�شعيدة" انطلًقا من هذه الدنيا؟  الفقر عذوبتها؟ فكيف ل َن�شِ
في البرد والحر، في الأمطار والّرياح ، فاّن َمن يّتحد باإرادة اهلل �شيقول: اأريد 
البرد والحر، اأريد اأن يهطل المطر وتخف الرياح، لأّن اهلل يريد ذلك. ليحّل 
ا اأن يعي�س الفقر والمر�س  الفقر والمر�س وال�شطراب بل الموت، ويريد اأي�شً
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ا لأّن اهلل يريد ذلك.  وال�شطهاد، بل الموت اأي�شً
ما  اإلى  ترفعهم  والتي  اأبناء اهلل،  بها  ينعم  التي  الرائعة  الحرية  هذه هي 
يذوقه  الذي  العميق  ال�شلم  هو  هذا  كّلها.  الأر�س  وملوك  اأ�شياد  �شّيد  يفوق 
القدي�شون: "الذي يفوق كل عقل". فبالمقارنة، ماذا تعني كّل الملّذات والأعياد 
والموائد والمكّرمات، بل، الم�شرات التي يمكن للعالم توفيرها؟ اإّنها بقدر ما 
هي عقيمة تذهب �شًدى، فخلل اللحظات القليلة التي نعي�شها تدغدغ حوا�شنا 
ل تترك، مقّر الفرح الحقيقي، ل تترك بعدها ال�شلم بل الحزن. ف�شليمان 
الذي خِبر كل ملّذات الحياة، كان يزداد ملًل: "كّل �شيء لي�س اإّل  بباطل وكاآبة 
في  البار  الّرجل  اإّنما  كالقمر  متقّلب  "الجاهل  القد�س:  الروح  وقال  للروح". 
حكمته الذي يحافظ على ذاته فهو كال�شم�س". الجاهل، اأي الخاطئ،  كالقمر 
الذي ينمو اليوم وي�شغر غًدا، فترونه اليوم ي�شحك لكّنه يبكي غًدا. ولن يكون 
لأّن هدوءه رهٌن  لماذا؟  كا�شر،  نمر  اإلى  يتحّول  وغًدا  وديًعا،  اإّل حمًل  اليوم 
فتجرفه  وطوًرا مزعجة.  �شعيدة  تارة  وتكون  تتوالى،  التي  الأحداث  بتغيرات 
تغيرات الأحداث في الحياة. اأّما ال�شّديق في�شبه ال�شم�س، اإذ تجدونه دوًما في 
�شفاٍء م�شتمر مهما حّل به. فهو ي�شع �شروره في التحاد باإرادة اهلل،  وي�شعر 
ب�شلم ل يمكن لأحد تعكير �شفوه. فقد قالته الملئكة يوًما للرعاة: "وال�شلم 
َمن  يكونوا  لم  اإن  اهلل  ر�شى  اأهل  هم  فَمن  ر�شاه".  اأهل  للنا�س  الأر�س  في 
اّتحدوا بم�شيئته، وهي م�شيئة اإلهية طيبة وكاملة؟ اأجل، "اإنَّ م�شيئة اهلل هي 

كّل ما هو �شالح وما هو مر�شّي وما هو كامل" )روم 12/1(.
م�شبًقا.  بم�شيئة اهلل فردو�ًشا  اتحادهم  الأر�س في  القدي�شون على   وجد 
وبح�شب �شهادة القدي�شة دوروثي، هذا �شّر الآباء القدماء لئّل يفقدوا هدوءهم 
ال�شافي. فقد كانوا يتقبلون الأمور على اأّنها من يد اهلل. فلمجّرد �شماعها هذه 
الكلمة: "م�شيئة اهلل" غمر القدي�شة ماري مادلين دو بازي العزاء واعتراها 

البتهاج بالمحّبة.
ل  اإّنما  لطموحها  خ�شبًة  ا  اأر�شً فينا  �شتجد  المعاك�شات  اأّن  يعني  ل  هذا 
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نفو�شنا،   في  وال�شفاء  ال�شلم  �شي�شود  الأعماق.  في  الّنف�س  �شتطبع  اّنها  بّد 
ما اإن تّتحد ارادتنا باإرادة اهلل. فالفادي الإلهي كان يقول لر�شله: "وفرحكم 
ا" )يو  هذا ل يقدر اأحد اأن ينتزعه منكم ... ثّم ي�شيف: "فيكون فرحكم تامًّ

.)11/15
فَمن يّتحد بم�شيئة اهلل، يمتلك فرًحا كامًل ودائًما، ول ينق�شه  �شيء مّما 
يريده. هذا ما �شرحناه اآنًفا: ل يمكن لأحد اأن ي�شلبنا فرحنا الّدائم، اإرادة اهلّل 

تتحّقق ول اأحد ي�شتطيع منع حدوثها.
لقد نقل لنا الأب جان تولير ما جرى معه، اإذ كان يتو�ّشل اإلى الرّب منذ 
ف�شمع �شوًتا  الحقيقية.  الروحية  الحياة  يدّربه على  بَمن  له  يبعث  اأعوام كي 
يقول: "اإذهب اإلى هذه الكني�شة ، فتجد َمن تبحث عنه." اأطاع تولير ال�شوت 
والتقى على باب الكني�شة مت�شوًل حافَي القدَمين يرتدي ملب�س رثة. ف�شّلم 
عليه قائًل: "نهاًرا �شعيًدا يا �شديقي!" فاأجاب الفقير: "يا �شيدي، ل�شت اأذكر 
يوًما اأّنني عرفت نهاًرا �شيًئا". فاأجابه: "ليعطك الرّب حياة �شعيدة!" فاأجاب 
المت�شّول: "لم اأكن تعي�ًشا يوًما" اأ�شاف: "اإ�شمع اأيها الكاهن، لم اأقل لك اإّنني 
لم اأعرف وقًتا �شيًئا بل �شبب، فحين اأجوع، اأ�شّبح الرّب، وحين يهطل المطر 
اأو الثلج اأباركه، ويزدريني الّنا�س اأو يطردونني، اأو اأختبر اأّية اآلم اأخرى، فل 
يوًما وهذا �شحيح  اأكن تعي�ًشا  اإّنني لم  اأتوانى عن تمجيد اهلل. كما قلت لك 
ا، لأّنني اعتدت اأن اأريد كل ما يريده اهلل دونما تحفظ. ومهما ح�شل لي،  اأي�شً
ا، اأتقبله من يَديه بفرح، واأعتبره الأف�شل لحياتي. وهذا ما  اأحلًوا كان اأم مرًّ

يجعلني �شعيًدا.
واإذا ل �شمح اهلل، �شاء اأن تكون مداًنا، فماذا تقول؟  اإن اأرادني اأن اأكون 
واأ�شّمه  و�شاأغمره  والحّب،  التوا�شع  وهما  بهما:  اأغمره  ذراعان  فلي  كذلك، 
بقّوة لأّنه اإن اأراد اأن يرميني في جهنم، ف�شي�شطّر اإلى اأن ينحدر معي. �شيكون 
�شعوري اأف�شل اإن كنُت معه في الجحيم مّما اإن فرحت بكل طّيبات ال�شماء من 

دونه.
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اأين وجدت اهلل؟   -
وجدته هناك، حيث تخّليت عن كل الخلئق.  -

وَمن اأنت اإًذا؟  -
اأنا ملك.  -

واأين مملكتك؟  -
عها للعقل، والعقل  في نف�شي، حيث اأنّظم كل الأ�شياء، فالميول اأُخ�شِ  -

اأُخ�شعه هلل".
ف�شاأل تولير المت�شّول اأخيًرا عّما قاده اإلى هذه الدرجة ال�ّشامية من الكمال 
ففيه  الحبيب.  رّبي  مع  والوحدة  اهلل،  لأحّدث  النا�س  مع  "ال�شمت  فاأجابه: 

وجدُت ال�شلم واأجده اإلى الأبد".
ل هذا الفقير اإلى ما  في الّنهاية، وبنعمِة اّتحاده مع الإرادة الإلهية، تو�شّ
هو عليه. لقد كان في ُعريه اأغنى من اأعظِم ال�ّشلطين، واأكثرهم �شعادة في 

محنه من كلِّ اأثرياء العالم.
بّد  ل  فالمحن  اهلل.  لم�شيئة  الّت�شليم  عن  المتناع  في  الجنون  لفرط  يا   
"فَمن يقدر على مقاومة م�شيئته؟"،   اأحد يمنع مخّطط اهلل:  اإذ ل  تاأتي،  اأن 
�شنعاني من دون ا�شتحقاق، و�شنجذب لأنف�شنا عقوبات اأق�شى للحياة الأخرى، 
ناهيك عن التفكير في عذاب نفاد ال�شبر: "فمن قاوم اهلّل وبقي ب�شلم؟". 
ا في بوؤ�شه؟ فلقد كان القّدي�س اأوغ�شطينو�س  واأّي مري�س تذّمر من اآلمه محتجًّ

لُّ في بحثَك عن ال�شعادة؟" ي�شاأل: "اأّيها الإن�شاُن الم�شكين، ِلَم ت�شِ
 اأحبب وابحث عن الخير الأوحد اإذ فيه تكمن الخيرات كّلها" فكل اأبحاثك 
اإلى  باطلة من دون اهلّل. فِجد اهلل واّتحد وت�شّبث بم�شيئته، و�شتعي�س �شعيًدا 

الأبد في هذه الّدنيا وفي الآخرة.
واأخيًرا، ماذا يريد اهلّل �شوى �شعادتنا؟  َمن يمكنه اأن يحمل عاطفة اأكبر 
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منه؟ فل م�شيئة له �شوى م�شيئة واحدة، وهي اأّل ي�شّل اأحد مّنا واأن نخل�س 
يتوبوا كلهم".  اأن  بل  اأن يهلك،  "لأنه ل يريد لأحد  جميًعا ون�شير قدي�شين. 
اإّنما هي تقدي�شكم" فقد و�شع اهلل مجده في �شعادتنا، وهو  "اإّن م�شيئة اهلل 
بطبيعته الطيبة اللمتناهية. وقد اأ�شار القدي�س لون اإلى ذلك: "اإّن طبيعته 
هي الطيبة بحّد ذاتها".  ومن الم�شّلمات اأن ترغب الطيبة النت�شار. وبما اأن 
اهلل غنيٌّ بالّنعم فلديه الرغبة الإلهية في التوا�شل مع النفو�س. وربما نتلّقى 
تعمل  الأ�شياء  كّل  "اإّن  ل�شالحنا:  فقط  تاأتي  لكنها  المحن،  الحياة  هذه  في 
اإلى  تهدف  ل  عينها  تاأنيباته  حتى   .)28/8 اهلل" )روم  يحبون  الذين  لخير 
اهلّل  "تاأديبات  اأنَّ  نوؤمن  فاإننا مع يهوديت  اإلى رفعتنا وخل�شنا.  بل  تهديمنا 

اإّنما هي للإ�شلح ل للإهلك" )يهوديت 27/8(.
اإّن اهلل من اأجل اأْن ينّجينا من العذاب الأبدي يغمرنا بعنايته: "اإّنك اأنت يا 
رّب تكتنفنا بحبك كالّنعجة". هو يريد  خل�شنا بل يطلبه لنا: "ال�شيد يعتني 
بي". فقد كان القدي�س بول�س يقول: "ماذا �شيرف�س لنا اهلّل وهو الذي وهبنا 
اإلى الموت من اأجلنا  اإّن الذي لم ي�شّن بابنه نف�شه، بل اأ�شلمه  ابنه الوحيد، 

جميًعا، فكيف ل يهبنا معه كلَّ �شيء؟" )روم 32/8( .
علينا الّت�شليم بهذه الّثقة للم�شيئة الإلهية التي ل تريد اإّل خيرنا. فل نتوانى 
عن القول، في كل ما يحدث معنا: "بال�شلم اأ�شطجع واأنام" )مزمور8/4(. 
ل تترّدد اأبًدا في ال�شت�شلم الّتام بين يَديه، فلن ي�شيء اإلينا اأبًدا: "األقوا عليه 
اإتمام  على  ولنعمل  باهلل،  فلنفّكر   .)7/5 بكم" )1بطر�س  ُيعنى  فاإنه  هّمكم 
م�شيئته القدو�شة، وهو يعتني بنا ول يتغا�شى عن �شالحنا. هذا ما قاله رّبنا 
دائًما".  بك  اأفّكر  فاأنا  بي  فّكري  ابنتي  "يا  ال�ّشيانّية:  كاترينا  للقدي�شة  يوًما 
له".  واأنا  لي  "حبيبي  المقد�شة:  العرو�س  قالتها  التي  الكلمات  دائًما  ونرّدد 
فالذي ُاحبُُّه يفكر في ما يلزمني. وانا ل اأريد اأن اأن�شغل اإّل باإر�شائه والتحاد 

بم�شيئته المقد�شة.
ين�شح الأب القدي�س نيل باأن ل ن�شلي اإلى اهلل من اأجل نجاٍح نتمّناه، بل 
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من اأجل اكتمال م�شيئته فينا. اأما الم�شاعب فلنقبلها بل ا�شتثناء، ل بال�شبر 
مجل�س  من  "ان�شرفوا  الذين:  الر�شل  عمل  كما  ولنعمل  بالفرح.  بل  فقط 
ي�شوع" )اأعمال  ا�شم  اأجل  ُيهانوا من  لأن  اأهًل  ُوجدوا  باأّنهم  ال�ّشعب فرحين 
41/5(. علينا اأن نعلم اّنه بال�شبر والعزم، في مواجهة المحن، �شنقّدم هلّل 

فرًحا عظيًما.
هل يمكن لنف�س اأن تنال �شعادة اأعمق من ذلك؟ فمعّلمو الحياة الّروحّية 
النفو�س،  بع�س  تقّدمها  التي  الت�شحيات  عن  ير�شى  رّبما  اهلل  باأّن  يو�شوننا 
لكن فرحه يزداد في توحيد اإرادتنا باإرادته. فل نرغبن بالفرح ول بالعذاب 

بل بالّت�شليم لإرادته القدو�شة وتحقيقها.
اإّن اأردتي، اأيتها النف�س الأمينة، اإر�شاء رّبك والو�شول الى الفرح الحقيقي 
على هذه الأر�س، فاّتحدي بالإرادة اللهّية في كل �شيء. وتذّكري اأّن اأخطاء 
اهلل.  اإرادة  مخالفة  وهو  واحٌد  �شبٌب  اإّل  لها  لي�س  ومرارته،  وتمّرده  ما�شيك 
فتعّلقي في اإر�شاء اإلهنا ال�شالح، وثابري على القول: " نعم يا اأبِت، هذا ما 
كان ر�شاك". وحين ت�شعرين بالإ�شطراب ب�شبب حدث ما، �شّلمي ذلك هلل، 
ول تتاأخري في القول: "لتكن م�شيئة اهلل" فينعم قلبك بال�ّشلم. "�شاأ�شمت 
ولن اأفتح فمي لأّنك اأنت فعلت"، اأنت وّجهت هذا الأمر، ولي�س لي اأن اأجادلك 
بل اأن اأقبله. فتفكيرك وابتهالتك كّلها  تّتجه في هذا الهدف، وهذا ما عليك 
ٍد في تاأّملتك، والمناولة  العمل من اأجله وهذا ما عليك طلبه من اهلل بل تردُّ

وزيارة القربان الأقد�س. وبذلك تتّمم م�شيئة اهلل.
ول تتواَنى عن تقدمة نف�شك قائًل: "يا اإلهي، هاأنذا، فت�شّرف بي وبكل ما 
لي على هواك. هذا ما كان ي�شغل القدي�شة تريزيا )الأفيلّية( با�شتمرار، اإذ 
كانت تقّدم نف�شها للرّب خم�شين مّرة اأقله في اليوم، ليت�شرف بها كما ي�شاء.

�شت�شبح  فقدا�شتك  هكذا!  ت�شرفت  اإن  الحبيب  القارئ  اأيها  لك  طوبى 
موؤَّكدة، و�شتعي�س �شعيد القلب، و�شيكون موتك اأهناأ من حياتك. فحين ينتقل 
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م�شيحّي اإلى العالم الآخر، ما الذي يوؤّكد لنا خل�شه؟ لي�س اإّل مدى ا�شت�شلمه  
في ال�شاعة الأخيرة. فيا اأخي، اإن فتحت ذراَعيك للموت بعد اجتيازك مختلف 

اأحداث الحياة، كما لو اّنها تحقيٌق لإرادة اهلّل، ف�شيكون موتك موت قّدي�س.
حكمته  لأّن  تحفُّظ،  بل  ال�شالحة،  رّبنا  م�شيئة  اإلى  ذواتنا  فلنقّدم 
لمتناهية، وهو يعلم ما هو الأف�شل لنا، لأّنه يحبنا وقد اأعطانا حياته. وكما 
ول  ل�شالحنا،  حياتنا  يحكم  الرّب  باأّن  فلنوؤمن  با�شيليو�س،  القدي�س  يدعونا 

داعي لمقارنة ذلك بما يمكننا نحن اأن نتحكم بحياتنا.
 فلناأخذ الناحية العملّية. ولن�شاهد كيف يمكننا توحيد اإرادتنا بم�شيئة اهلل:

في  يحدث  ما  كل  في  اهلل،  مع  واحدة  اإرادة  لدينا  يكون  اأن  علينا  اأوًل، 
الطبيعة التي تحيط بنا، من حّر �شديد وبرد قار�س واأمطار غزيرة، و�شنين من 
الجفاف واأوبئة وما �شابه... ولنتنبه لئّل نتلّفظ بهذه العبارات: "يا للحرارة 
ال�شديدة! يا للبرد الذي ل ُيحتمل! يا للملل! يا للحظ ال�شّيئ! يا لهذا الوقت 
من  تذّمرنا  اإلى  ي�شير  ما  نف�شه  النوع  من  الأخرى  العبارات  الم�شوؤوم!" وكل 
اإرادة اهلل. بل علينا اأن نقبل كل �شيء كما هو، على اأنَّ يد اهلل فيه. فالقدي�س 
فرن�شي�س دو بورجيا، حين و�شل اإلى بيت لرهبانيته في ليلة مثلجة، قرع الباب 
الفجر،  وحين طلع  الباب.  له  اأحد  يفتح  ولم  اأحد،  ي�شتيقظ  ولم  مرات عدة 
عّبروا له عن اأ�شفهم العميق على حمله على النتظار هكذا في الهواء الطلق، 
لكّن القدي�س اأجاب اّنه في هذه ال�شاعات، �شعر بالتعزية حين فكر في اأّن اهلل 

ابتهج بنثر هذه الثلوج على كتَفيه.
ثانًيا، علينا التحاد بم�شيئة الرّب في كل ما يوؤلمنا في داخلنا، كاألم الجوع 
والعط�س والفقر والندم والمذّلة. بل ا�شتغنموا الفر�شة دائًما في القول: "يا 
رب، اإفعل بي ما ت�شاء اأنا �شعيد دائًما، ول اأريد �شوى ما  تريده اأنت". في هذا 
ال�شياق، يعر�س علينا الأب رودريغيز طريقة الإجابة عن بع�س التخيلت التي 
يوحيها لنا اأحياًنا ال�شيطان في فكرنا، لُيحدث فينا خطاأ داخلًيا، اأو على الأقل 
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ليزرع ال�شطراب في قلبنا: "اإن حّدثك اأحدهم بهذه الطريقة، اأو ا�شتخدم 
معك هذا الأ�شلوب، فماذا تقول؟ وماذا تفعل؟" لتكن لنا اإجابة واحدة فقط: 
لن  اأفعله فقط"، وهكذا  اأن  يريد اهلل  ما  واأفعل  قوله،  يريد اهلل  ما  "�شاأقول 

نخطئ ولن نقلق.
ثالًثا، اإن كان فينا عيب طبيعي في الّنف�س اأم في الج�شد، وذاكرة �شعيفة 
اأو بطء في الّذكاء اأو نق�س في المهارة، او �شّحة هزيلة فل نتذّمر. فاأّي حّق 
اإياهما؟  اأو ج�شد اأف�شل؟ وماذا ُيجبر اهلل على اإعطائنا  اأكثر رفعة  لنا بروح 
األم يكن ممكًنا اأن ي�شنع مّنا مخلوقات غير عاقلة اأو يرمينا في عَدِمنا؟ فلي�س 
علينا اأن نجادل في ما اأعطانا اإياه اهلل من حّرّية. فلن�شكر الرّب على ما اأعطاه 

�شلحه ال�شافي لنا، ولنفرح بما �شاغنا به.
اأو �شحًة جّذابة؟ فكم  اإن كنا نملك عقًل لمًعا  باأننا لن ن�شّل  فَمن يعلم 
لأنف�شهم  ب�شبب حبهم  ل�شللهم،  وعلمهم مدعاًة  موهبتهم  كانت  اأنا�س  من 
وازدرائهم الآخرين، وهو الخطر الذي يتعّر�س له اأكثر الذين يتمّتعون بمواهب 
فكرية ممتازة. كم من اأنا�س اآخرين كان جمالهم اأو قوتهم الج�شدية مدعاة 
اأنا�س  من  كم  بالمقابل،  بانحطاط؟  اأحيانا  يت�شّرفون  قد  لأّنهم  هلكهم، 
اآخرين كان يمكن لغناهم اأو �شحتهم اأو جمالهم اأن يرميهم في جهّنم، لكّنهم 
نالوا القدا�شة والخل�س بنعمة فقرهم واإعاقتهم و�شكلهم غير الجذاب. اأجل، 
لنكتِف بما اأعطانا اهلل اإياه لأّن "الحاجة اإلى اأمر واحد"، والأمر اللزم الوحيد 
ل يكمن في لفت الأنظار، ول في ال�شحة الجيدة، ول في الفكر اللمع، بل في 

خل�س نفو�شنا.
 رابًعا، يجب علينا اأن ن�شّلم له ذاتنا وقت المر�س والعجز الج�شدي. علينا 
اإرادتنا وكما يريدها اهلل وفي الوقت الذي يريد. وبالطبع،  اأن نقبلها بكامل 
تنفع  لم  اإن  لكن  ا م�شيئة اهلل،  اأي�شً لأّن هذه  العادية  الأدوية  ا�شتخدام  علينا 
بكثير،  �شحتنا  منفعة  من  اأكثر  �شتنفعنا  التي  اهلل  بم�شيئة  فلنّتحد  الأدوية، 
اأريد فقط ما  ا، بل  اأبقى مري�شً اأن  اأ�شفى ول  اأن  اأريد  "يا رب، ل  اإًذا:  ولنقل 
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تريده اأنت!".من الموؤّكد اأّن الف�شيلة الكبرى في المر�س هي في المتناع عن 
التذّمر عند المعاناة، ومع ذلك حين تكون هذه المعاناة كبيرة وم�شنية، ول 
يخّل�شنا  كي  الرّب  في  رجاءنا  ن�شع  واأن  لأ�شدقائنا،  بها  نبوح  اأن  من  مانع 
منها. هنا اأتحّدث عن العذابات الكبرى لأنه من العيب اأن نرغب في اأن يرثي 
نف�شه  رّبنا  راأى  ففيما  البع�س.  يفعل   كما  انزعاج  اأ�شغر  لحالنا عند  العالم 
في بداية اآلمه المّرة، ك�شف لتلميذه ما في قلبه فقال: "نف�شي حزينة حتى 
الآلم  هذه  عنه  ُيبعد  باأن  الأزلي  الآب  اإلى  وتو�ّشل   .)38/26 الموت" )متى 
نف�شه  ي�شوع  لكن   الكاأ�س".  هذه  عّني  فلتبتعد  اأمكن  اإن  اأبِت،  "يا  المبّرحة: 
بعد �شلة كهذه يعّلمنا اأن ن�شت�شلم فوًرا للم�شيئة الإلهية: "لكن ل م�شيئتي بل 

م�شيئتك" )متى 42/26(.
ب�شكل  بل لخدمة اهلل  الآلم،  لتجّنب  الجّيدة، ل  ال�شحة  يتمنون  َمن  ثّمة 
اأف�شل، فب�شحتهم الجيدة يمكنهم اأن يفيدوا المجتمع، ويذهبوا اإلى الكني�شة، 
خل�س  على  والعمل  للدرا�شة  ويختلوا  ويتوبوا،  الأقد�س  القربان  ويتناولوا 
النفو�س في كر�شي العتراف والوعظ. فهذا خطاأ فادح. فاأ�شاأل الذي يتكلم 
بهذه الطريقة: "اأيتها النف�س العزيزة، لَم ترغبين في كّل ذلك؟ األي�س لإر�شاء 
فيك؟  الرّب  فرح  اأين  تعرفين  حتًما  كنت  اإن  البحث  في  ت�شتمّرين  لَم  اهلّل؟ 
تحّمل  في  بل  والوعظ،  والدرا�شة  والتوبة  والتناول  الخطابة  في  لي�س  فرحه 

المر�س والآلم ب�شبر. فوّحدي اآلمك مع اآلم ي�شوع الم�شيح.
المجتمع  على  وعبًئا  الفائدة  عديم  �شاأكون  المر�س  هذا  مع  لكّنني   -

وعلى عائلتي.
اإّن  تفعل،  اأن  عليك  يجب  كما  واآمن،  الرّب،  اإرادة  اإلى  اإ�شت�شلم  هيا، 
ل  الزائد  العبء  اأّن  جيًدا  يعلمون  وهم  مثلك،  ي�شت�شلمون  واأهلك  مروؤو�شيك 
يتحّمله �شعفك، بل م�شيئة اهلل. باخت�شار، هذه الرغبات والتذمرات ل تاأتي 
من محّبة اهلل، بل من حّب النف�س، في البحث عن اأعذار للبتعاد عن م�شيئة 

اهلل".
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"لتكن  الفريد:  القول  بهذا  ال�شيق  وقت  لنكلِّمه  اهلل؟  اإر�شاء  نريد  هل 
ففي  المرات،  اآلف  بل  المرات  مئات  هوادة،  دون  من  ولنكّررها  م�شيئتك". 
هذه الكلمة وحدها �شنر�شي اهلل ب�شكل اأكبر مّما لو اأهديناه كل اإماتاتنا وكل 
اأعمال الإخل�س الممكنة. فل �شبيل لإر�شاء اهلل اأف�شل من المتثال لم�شيئته 
"يا �شديقي، ل  بفرح. فقد كتب الطوباوي يوحنا الأفيلي اإلى كاهن مري�س: 
تجهد نف�شك في التكّهن لما كان �شيح�شل لو كنت في �شحة جيدة، فاكتِف 
ا طالما يريد اهلل ذلك. فاإن بحثت عن م�شيئة اهلل، فما هّمك  بكونك مري�شً
بين ال�شحة والمر�س؟" اّنه ما من قول اأجمل من هذا،  فاهلل يتمّجد، لي�س 
باإنجازاتنا، بل با�شت�شلمنا لم�شيئته الإلهية وامتثالنا لها. وهكذا قال القدي�س 
فرن�شوا دو �شال: "فلنتفاَنى في خدمة اهلل، متقّد�شين في الآلم اأكثر مّما في 

الأعمال".
هو  ما  الطبيب  يعرف  لن  ورّبما  والأدوية،  الأطباء  �شينق�شنا  ما  وغالًبا 
ل�شالحنا.  تعمل  التي  اهلل،  بم�شيئة  التحاد  اأخرى  مرة  علينا  وهنا  مر�شنا. 
اإلى قبر  توما دو كانتوربيري، ذهب  للقدي�س  ا، مت�شّفًعا  اأّن مري�شً لقد حدث 
القدي�س ليطلب منه ال�شفاء، فناله. وحين عاد اإلى منزله بداأ بالتفكير: "اإن 
كان هذا المر�س اأنفع لنف�شي، فبَم تنفع ال�شحة؟" وحين ن�شجت هذه الفكرة 
اهلل  اإلى  له  يطلب  اأن  القدي�س  اإلى  وتو�شل  الحّج،  زيارة  اإلى  عاد  داخله،  في 
اأن يمنحه الأف�شل لخل�شه الأبدي. فعاد مر�شه واعتبر نف�شه فائق ال�شعادة 
اأّن الرّب يهتّم هكذا بما هو ل�شالحه. ونقل لنا �شوريو�س واقعًة  اإلى  ا  مطمئنًّ
اأن  في  يتردد  لم  لكنه  فا�شت،  القدي�س  ب�شفاعة  اأعمى  �ُشِفَي  م�شابهًة، بحيث 
لحياته  اأف�شل  اإن كان ذلك  اإليه عماه  يعيد  اأن  القدي�س  المطران  اإلى  يطلب 

الّروحّية، وبعد �شلته هذه، عاد فاقد الب�شر.
فحين نمر�س، من الأف�شل اأّل نعّبر عن تف�شيل بين ال�شحة والمر�س، بل 
ن�شع ذواتنا بين يَدي اهلل حتى يت�شّرف بنا كما ي�شاء. لكن اإن اأردنا اأن ن�شلي 
تتعار�س  اأّل  ب�شرط  الأقل،  على  م�شبًقا  م�شت�شلم،  وقلبنا  فلن�شّل  ن�شفى،  كي 
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اإلى  توؤّدي  ولن  باطلة  �شلتنا  كانت  واإّل  لنف�شنا،  الأبدّي  الخير  مع  �شّحتنا 
�شيء. الرّب ل ي�شتجيب ال�شلوات التي يغيب فيها ا�شت�شلمنا اإليه.

�شِلّ وقت المر�س، فهو وقت اختباٍر للحياة الروحية، لأنَّه يك�شف حقيقة 
�شيًئا  تطلب  ولم  التذّمر،  عن  وامتنعت  �شبرك،  على  حافظت  اإن  ف�شيلتك. 
تماًما  وا�شت�شلمَت  هادًئا  بقيَت  واإن  والمروؤو�شين،  الأطّباء  اأوامر  اأطعت  بل 
اإلى م�شيئة اهلل، فهذه اإ�شارة اإلى اأّن اأ�ش�س ف�شيلتك حقيقية. بالمقابل، ماذا 
ا يتذّمر با�شتمرار، تارًة لأّن اأحًدا ل يهتّم به، وتارًة اأُخرى من  يعني اأّن مري�شً
اآلمه التي ل يمكن احتمالها، وطوًرا من الأدوية غير النافعة، اأو من الطبيب 

الجاهل، اأو حّتى اأحياًنا من اهلل على اأنَّه ي�شرب بقّوة؟
تحّدث القدي�س بونونتورا عن حياة القدي�س فرن�شي�س، حين كان يعاني اآلمه 
العتيادية ب�شكل اأق�شى، فقال له اأحد رهبانه بابت�شامٍة ملوؤها الب�شاطة: "يا 
اأبِت، �شّل اإلى اهلل ليعاملك برفق اأكبر، لأّنه يبدو اأّنه �شغط بيده كثيًرا عليك" 
وب�شماع ذلك، اأطلق القدي�س �شرخة واأجاب: "اإ�شمع يا اأخي، لو لم اأكن اأعلم 
اأن تجّراأت على  اأّنك قلَت هذا ب�شبب ب�شاطة روحك، فلن اأحتمل روؤيتك بعد 
اإيجاد ما تعيد النظر في حكم اهلل علّي". ومنذ ذلك الحين، على الرغم من 
مرتمًيا  �شريره  من  النهو�س  في  اأ�شرع  الإرهاق،  المر�س حتى  ب�شبب  �شعفه 
على الأر�س وهو يقّبلها ويقول:" يا رّب، اأ�شكرك على الآلم التي تر�شلها اإلّي. 
اأتو�ّشل اإليك اأن تزيدها مئة �شعف اإن �شئت، ففرحي في اأن ت�شحقني بالآلم. 
وكما ن�شعر تجاه مر�شنا ال�شخ�شّي، علينا اأن نتقّبل مر�س َمن تربطنا بهم 

علقة اأو م�شلحة دنيوية اأو روحية حتى اإلى درجة فقدانهم. 
الّناحية الأخيرة ب�شبب نق�س  اإلى هذه  الموؤمنة  النفو�س  فغالًبا ما تفتقد 
في ال�شت�شلم اإلى الم�شيئة الإلهية. فلي�س اآباوؤنا الروحيون هم َمن يعطوننا 
توجيهات  من  ن�شتفيد  اأن  يريدنا  اهلل  اأّن  الموؤكد  ومن  اهلل.  اإنَّما  القدا�شة 
مر�شدينا حين يعطينا اإياهم، لكن حين ياأخذهم مّنا يريدنا اأن ن�شت�شلم له، 
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المر�شد  هذا  منحتني  اأنت  رّب،  "يا  نقول:  اإذ  �شلحه  في  ثقتنا  م�شاعفين 
ما  اإلى  ت�شتجيب  اأن  الآن  وعليك  م�شيئتك!  دائًما  فلتكن  مّني.  اأخذته  واأنت 
اأحتاج اإليه، واأن تعّلمني ماذا اأفعل كي اأخدمك. هذا ما يجب اأن يكون موقفنا 

وقبولنا، بالأخ�ّس كّلما و�شع اهلل �شليًبا معّيًنا على كتَفينا.
قد تقولون لي: "بع�س المحن لي�شت �شوى عقاٍب" فاأجيبكم: ل، اأفل يمكن 
اأن يكون العقاب الذي ير�شله اهلل هو نعمة وخير؟ فاإن اأهّناه، علينا ان نر�شي 
عدالته الإلهية بطريقة ما، اإّما في هذه الحياة واإّما في الحياة الخرى. لذا 
علينا اأن نجعل �شلة القدي�س اأغ�شطينو�س �شلتنا اإذ قال: "اأحرقني يا رّب 
وقّطعني ول تترّفق بي بتاًتا في هذه الدنيا، كي تراأف بي في الأبدية" وكذلك 
اأجحد  لم  لأّني  يرفق،  ل  عذاٍب  في  بها  اأبتهُج  تعزيٌة  لي  "فتبقى  اأّيوب:  قول 
اأقوال القّدو�س" )اأي 10/6( األي�شت روؤية اهلل وهو يعاقب في هذا العالم، هي 
كي  ورجاء  كبير  ت�شجيع  هو  هنا  العقاب  األي�س  الجحيم؟  ا�شتحّق  لَمن  تعزية 
الكاهن  الرّب، فلنقل مع  اإًذا حين ي�شربنا  الأبدي هناك؟  العقاب  ننجو من 

عالي: "هو الرّب فما ح�شن في عيَنيه فليفعل" )1�شموئيل 3/1(
علينا اأن ن�شت�شلم في اأوقات الكاآبة الروحية. فحين تخطو نف�س خطواتها 
الأولى على طريق الحّب الإلهي، يعتاد الرّب اأن يغمرها بتعزيات عدة ليحّررها 
من تعزيات الأر�س، لكن حين تثبت في روحانيتها قليًل، �شين�شحب لختبار 
اإن هي �شتخدمه وتحبه من دون مقابل ح�ّشي  اأن يرى  محبتها له: فهو يريد 
الفائدة  تكمن  "ل  تقول:  تريزيا )الأفيلّية(  القدي�شة  وكانت  العالم.  في هذا 
الروحية من ال�شتمتاع بم�شرات الرّب دائًما، اإّنما باإتمام م�شيئته" زيادة على 
ذلك، "اإّن محّبة اهلل لي�شت خالية من الحنان، لكنها تتمثل في الخدمة بقوة 

النف�س والتوا�شع" ناهيك عن اأنه: "بالجفاف يختبر الرّب اأ�شدقاءه".
فلتعترف  الح�شّية،  والم�شرات  الخيرات  الرّب  من  تنال  حين  النف�س  اإنَّ 
بجميله. لكن عليها اأّل تترك الحزن وقلة ال�شبر يغلبانها، في �شاعات غياب 
هذه التعزيات، بل فيلفت ذلك انتباهنا. في الواقع، قد نلتقي نفو�ًشا محدودة 
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لعي�س  مدعّوة  لي�شت  اأنها  اأو  عنها،  تخلى  قد  اهلل  اأّن  التجربة،  عند  تتخيل، 
الحياة الروحية، فتتخلى عن اإيمانها، وتخ�شر ثمار جهودها ال�شابقة.

للتمّرن  الروحي  والجفاف  التجارب  وقت  اأف�شل من  وقت  اأّي  لي�س هناك 
رّبكم  بغياب  تتاأّلموا  اأّل  منكم  اأطلب  ل  فاأنا  اهلل.  لم�شيئة  ال�شت�شلم  على 
قد  بنف�شه  الرّب  لأنَّ  ن�شكوه،  واأن  كهذا  باألم  ن�شعر  اأن  اإّل  يمكننا  ح�شًيا. فل 
لكن  تركتني؟" )مزمور 1/22(  لماذا  اإلهي،  "اإلهي،  ال�شليب:  على  ا�شتكى 
على النف�س المتاألمة اأن ت�شت�شلم، من دون تحفظ، اإلى م�شيئة الرّب الإلهية. 
فاإنَّ القّدي�شين لم يتجّنبوا المرور بهذه الكاآبة وهذا التخلي الروحي. وقد كان 
القدي�س برناردو�س يقول: "كم جّف قلبي وق�شا! لم يعد لدّي رغبة في المطالعة 
بين  التعزيات منت�شرة  لم تكن  ال�شلة".  التاأمل ول فرح في  �شهولة في  ول 
ورّبما يف�شل ذلك  نادًرا،  اإّل  التعزية  الرّب  الألُم. فل يمنحها  بل  القدي�شين 
الم�شّرات  اأّما  م�شيرتها.  لتكمل  المعونة  هذه  �شعفها  يتطلب  التي  للنفو�س 
فللمكافاأة في ال�شماء. لأنَّ الأر�س مكان ا�شتحقاق الآلم، واأّما ال�شماء فمكان 
ال�شرور  لنيل  بحرارة  الأر�س  على  يعملون  ل  فالقدي�شون  والفرح.  المكافاأة 
الأفيلي  يوحنا  الطوباوي  وكان  الآلم.  قلب  الإرادة في  بل بحرارة  الملمو�س، 
ل األف مرة اأن اأبذل جهدي في الآلم والتجارب باإرادة الرّب، بدل  يقول: "اأف�شّ

تذّوق حلوة ال�شماء في التاأمل بعيًدا عن الم�شيئة الإلهية".
�شتقولون لي: "لو كنُت اأعلم اأّن هذه الكاآبة تاأتي من اهلل، ف�شاأكون ب�شلم، 
لكن ما يزعجني ويقلقني، هو الخوف من اأن يكون هذا خًطاأ اإ�شافًيا، وعقاًبا 
على فتوري". من الرائع اأن ت�شّححوا هذا الفتور وتعيدوا اإحياء اندفاعكم، 
لكن بما اأنكم في ظلم، فِلَم تنجرفون اإلى الإ�شطراب وت�شعون ال�شلة جانًبا 
األ تقبلوا  اأّن فتوركم عقاب،  اأّكدتم  لُت�شاعفوا بذلك اآلمكم؟ فلنفتر�س كما 
مون م�شيئة اهلل. األ تحتّجون حين  من اهلل العقاب؟ اقبلوه واعترفوا باأنكم تتمِّ
تقولون اإنكم ت�شتحقون الجحيم؟ هل تّدعون في الوقت عينه اأنكم ت�شتحقون 
تعزية اهلل؟ فلَم تتذّمرون اإًذا؟ دعوا اهلل يعاملكم كما يريد، وكونوا واثقين في 
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�شلواتكم، واأكملوا طريقكم بل خوف بعد الآن، �شوى اأن تاأتي �شكواكم نتيجة 
قلة توا�شعكم ونق�س ا�شت�شلمكم اإلى الم�شيئة الإلهية.

التحاد  اإّنها  نيلها؟  يمكننا  فائدة  اأكبر  هي  ما  ال�شلة،  اإلى  نعود  حين 
اأقبل بهذه  اإّني  "يا رّب،  ا�شت�شلٍم وقولوا:  اأفعال  بم�شيئة اهلل. لذلك، قّدموا 
الأبدية  العذاب مدى  اأبقى في هذا  ان  اأردَت  واإن  اأنَت،  اأردتها  الآلم، طالما 
ف�شاأكون �شعيًدا." وهكذا، مع اأّن �شلتكم هذه كانت قا�شية، ف�شتفيدكم اأكثر 

مّما تفيدكم اأّي تعزية.
بالإ�شافة اإلى ذلك، علينا اأّل نن�شى اأّن الألم لي�س بالعقاب، بل اأحياًنا ت�شكل 
م�شيئة العناية الإلهية دفًعا لزيادة تقّدمنا وال�شتمرار في عي�س التوا�شع. فاإنَّ 
الرّب لم يكن ليريد اأن يفتخر القدي�س بول�س بالمواهب التي نالها، ولهذا، �شمح 
ْعطيُت  باأن يتعّذب بالتجارب الح�شية: "وِلئلَّ اأَ�ْشَتْكِبَر ِل�ُشُموِّ هِذِه الإِيحاءاِت اأُ
ْيطاِن لكي َيْلِطَمني... لئلَّ اأَ�ْشَتكِبر!" )2كور  �َشْوَكًة في الَج�َشِد، ُمر�َشل ِمَن ال�شَّ
ك�شديق  "فتكون  لة:  بال�شّ م�شّراتنا  نجد  اأن  الباهر  بالأمر  فلي�س   .)7/12
ي�شترك في مائدتك ولكنه ل يثبت في يوم �شيقك". فلن تعتبروا َمن ل يبقى 
معكم �شوى على طاولتكم �شديًقا حقيقًيا، بل َمن يقف اإلى جانبكم في �شاعات 
والكاآبة،  الظلم  في  النفو�س  اهلل  ُيغرق  فحين  �شيًئا.  يربح  ل  حيث  ال�شيق 
�شيعرف حينئٍذ َمن هم الأ�شدقاء. لم يكن بالديو�س مثًل يجد في ال�شلة اإّل 
الملل، وحين �شكا األمه اإلى القدي�س مكاريو�س فقال له: "حين تحملك اأفكارك 
على ترك ال�شلة، اأجب: "�شاأبقى هنا باإرادتي لأحر�س جدران زنزانتي من 
ا حين تحاولون اأن تتركوا  اأجل حّب ي�شوع الم�شيح". هذه الإجابة هي لكم اأي�شً
اأنكم ت�شيعون وقتكم هناك لكن رددوا: "�شاأبقى  ال�شلة، لأنه قد يبدو لكم 

هنا لر�شي اإلهي".
وهذا،  والتجربة،  الّت�شّتت  طرد  �شوى  �شيًئا  تفعلوا  فلن  ال�شلة،  في  اأّما 
بح�شب القدي�س فرن�شوا دو �شال، هو اأمر رائع. كما يوؤكد تولير اأّن َمن يثابر 
ترفعه  مّما  بكثير  اأعلى  كمال  نحو  �شيرفعه اهلل  التجربة،  رغم  ال�شلة  على 
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ال�شلوات الطويلة المليئة بالإيمان الح�شي. 
على  تعزية  باأّية  ي�شعر  لم  اهلل،  خّدام  اأحد  اأّن  رودريغيز  الأب  لنا  نقل 
الإطلق خلل اأربعين عاًما من ال�شلة، لكن في الأيام التي اأخل�س فيها اإلى 
�شلته، كان ي�شعر باأنه مليء بالقوة ليقوم بالف�شائل، وبالمقابل، حين كان 
يغفل ذلك، كان ي�شعر بال�شعف والعجز عن القيام باأّي عمل خّير. فالقدي�س 
اأّن نفو�ًشا كثيرة ُحرمت من التاأمل، الذي  بونونتورا وجان جير�شون يعتبران 
وتزداد  اأكبر  بجهد  تقوم  لأّنها  اأكبر  ب�شكل  الرّب  تخدم  كانت  عي�شه،  تتمنى 
توا�شًعا. فاإن كان الأمر مغايًرا، رّبما ي�شيطر عليها الغرور اأو الفتور حين تظّن 

اأّنها بلغت هدف رغبتها.
نف�شنا  مداراة  علينا  بالطبع  تجربة.  ا  اأي�شً يدعى  الجفاف  عن  يقال  ما 
الإيمان  �شّد  كانت  اإن  بذلك،  �شمح  اأو  تم�ّشنا  اأن  اهلل  اأراد  اإن  لكن  لتجنبها، 
اإلى  الإ�شت�شلم  علينا  بل  نتذّمر،  اأّل  علينا  ُاخرى،  ف�شيلة  اأّية  اأو  الطهارة  اأو 
ا. فالقدي�س بول�س، حين كان ي�شّلي كي تتوقف  الم�شيئة الإلهية في ذلك اأي�شً
تجربة توؤلمه، اأجابه الرّب: "تكفيك نعمتي" )2كور 9/12(. وهذه حالنا نحن 
ا حين نتعّر�س للهجمات الموؤلمة، ون�شاأل اهلل اأن يخّل�شنا وهو ل يحقق  اي�شً
اإفعل ما ي�شّرك وا�شمح به، فنعمتك تكفيني، لكن  "يا رّب،  م�شيئتنا، فلنقل: 

اع�شدني لئّل اأفقدها يوًما".
التواطوؤ معها. فحين  بل  الإلهية،  النعمة  ُتفِقدنا  التي  التجربة هي  لي�شت 
باللجوء  اأكبر، وتلهمنا  بالتوا�شع، فننال ا�شتحقاقات  نت�شّبث  التجارب،  ُنبِعد 
اهلّل، ونقّوي روابط  اإهانِة  بالنتيجة، نبقى بمناأى عن  اأ�شرع.  بوتيرة  اإلى اهلل 

اّتحاد المحّبة به.
 في النهاية، علينا اأن نّتحد بم�شيئة اهلل في ما يتعّلق ب�شاعة موتنا، اإّما من 

حيث الزمن، اأو الظروف التي يحددها اهلل بح�شب م�شيئته.
ووقعت في  تّلة عالية، فزلت قدمها  يوًما  تت�شلق  القدي�شة جيرترود  كانت 
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القربان  تناول  الموت من دون  اإن خافت من  ف�شاألتها مرافقاتها  واد عميق. 
المقد�س. فاأجابت: "اأريد كثيًرا اأن اأتناول القربان المقد�س في �شاعة موتي، 
اأف�شل ظروف الميتة ال�شالحة  اأّن  اأكثر بم�شيئة اهلل، فاأنا اظّن  اأتعلق  لكّنني 
ا الميتة التي يوافق عليها  هي في ا�شت�شلمي اإلى ما يريده اهلل، واأنا اأتمّنى اأي�شً
رّبي الحنون". اأّما القدي�س غريغوريو�س، فقد نقل، في كتابه "الحوارات"، اأّن 
�شعب اللومبارد الذين حكموا على كاهن يدعى �شانكتولو�س بالإعدام، تركوا 
له خيار طريقة عقوبته. فتجّنب هذا القدي�س ا�شتخدام هذه الحرية قائًل: 
"اأنا بين يَدي الرّب، و�شاأنال الموت الذي �شي�شمح لكم باأن تخ�شعوني له، ول 
ا في عيني الرّب،  فبعد ان اّتخذ  اأريد �شواه"، هذا ال�شت�شلم كان مر�شًيا جدًّ
القرار بقطع راأ�س هذا الكاهن، اأوقف الرّب بنف�شه يد الجلد بطريقة اأذهلت 

الجميع، فحفظوا حياة القدي�س �شالمة. 
الموت  هو  موت  اأف�شل  اأّن  نقبل  اأن  فعلينا  نحن،  بموتنا  تعلق  ما  في  اأّما 
الذي يريده الرّب لنا. فكلما فّكرنا في الموت، فلنقل: "يا رّب، اإمنحني الموت 
ب�شلم، وعدا ذلك، اإمنحني اأن اأموت بالطريقة التي تريدها". لتّتحد اإرادتنا 
بم�شيئة اهلل في ما يتعلق ب�شاعة موتنا. فما الأر�س اإّل �شجن نتعّذب فيه ويكون 
"اأَْخِرْج  داود:  �شرخة  هنا  ومن  لحظة؟  كل  في  كبيًرا  اهلل  فقدان  خطر  فيه 
ا، كانت القدي�شة تريزيا  من الحب�س نف�شي" )مزمور 7/142(. ومن هنا اأي�شً
والفرحة  الموت،  بلهفة  المليئة  والتنّهدات  الحياة،  �شقاء  تعي�س  )الأفيلّية( 
ب�شوت دقات ال�شاعة التي فيها، مّرت �شاعة من حياتها، �شاعة من الخطر! 
ولهذا ال�شبب، كان القدي�س يوحنا الأفيلي يفكر في اأّن كّل َمن ي�شتوفي ال�شروط 
المنا�شبة، عليه اأن يتمنى الموت على الحياة، خوًفاأ من فقدان النعمة الإلهية.
الأمان  تحمل  بحيث  فيها،  الرغبة  لأهمّية  ويا  ال�شالحة  الميتة  لعظمة  يا 
با�شتحالة انتزاع نعمة اإلهنا بطريقٍة ل منازع لها! لكنكم قد تقولون اإّنكم لم 
تفعلوا �شيًئا بعد، ولم تكت�شبوا �شيًئا لخل�س نفو�شكم. لكن اإن اأراد اهلل اإنهاء 
حياتكم الآن، فما ال�شالح الذي �شتفعلونه في ما بعد، اإن امتّد وجودكم بما 
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يخالف م�شيئته؟ َمن يعلم اإن كنتم �شتحظون، في ما بعد، بميتة اأقّل �شلًحا 
هذه  تغيرون  حين  اأنه  يعلم  وَمن  ال�شاعة؟  هذه  في  تاأملونها  التي  الميتة  من 
جميع  وفي  عليكم؟  اللعنة  فتحل  بكثير  اأكثر  خطايا  في  تقعون  قد  الم�شيئة، 
الخطايا  الأقل  على  الخطايا،  في  ف�شتقعون  حياتكم  طالت  اإن  الأحوال، 
العر�شية، فالقدي�س برناردو�س �شرخ يوًما: "ِلَم؟ لَم نرغب في الحياة التي ل 
تطول �شوى بزيادة اأخطائنا؟" اإنما من الموؤكد اأّن خطيئة عر�شية واحدة فقط 
تزعج اهلل اأكثر مّما تفرحه كل الأفعال المقد�شة التي نحن قادرون على فعلها! 
القليلة في الفردو�س هي �شهادة مّنا على قلة محبتنا  اأّن رغبتنا  واأ�شيف 
هلل. فَمن يحّب، يتلّهف ليكون بوجود َمن يحّبه، اإّنما ل يمكننا ان نرى اهلل اإن 
لم نغادر الأر�س، فقد تمّنى القدي�شون الموت ليذهبوا ويتمّتعوا بروؤية رّبهم 
يا رّب لأذهب  اأموت  "دعني  اأغ�شطينو�س:  القدي�س  الحبيب. فا�شمعوا �شوت 
ْن اأَْنَطِلَق َواأَُكوَن َمَع اْلَم�ِشيِح، َذاَك  فاأراك" و�شوت القدي�س بول�س: "ِلَي ا�ْشِتَهاٌء اأَ
ا!" )فل 23/1( و�شوت داود: "متى اآتي واأح�شر اأمام اهلل؟" )مزمور  ُل ِجدًّ اأَْف�شَ
2/42( هذا ينطبق على كل النفو�س ال�ّشغوفة باهلل. فقد اأخبر كاتب اأّن رجَل 
نبيًل ذهب لل�شيد مجتاًزا غابة. وفجاة �شمع �شوت رجل يرنم ترنيمة عذبة. 
فتقّدم فوجد نف�شه اأمام اأبر�س م�شكين اأكل البر�س ن�شف ج�شده. ف�شاأله عّما 

اإذا كان هو َمن يرّنم بهذه الطريقة. 
اأجاب: نعم، اأيها الخّيال، هذا اأنا. 

ف�شاأله: وكيف يمكنك الترنيم والفرح مع هذا الألم الذي يعّذبك ويبدو اأّنه 
قريب من ُيميتك؟ 

هذا  �شوى  الُمحب  اهلل  وبين  بيني  فا�شل  ل  الطيب،  الخّيال  اأيها  فقال: 
الحائط الوحلي الذي هو ج�شدي، وحين ي�شقط هذا ال�شياج، �شاأذهب لأتمتع 

بروؤية اإلهي. وها اأنا اأراه  ينهار كّل يوم قطعة قطعة، فاأفرح واأرّنم".
اّتحادنا  �شبب  هما  المجد  ول  النعمة  درجة  لي�شت  اأخيرة.  نقطة  وثّمة 
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بم�شيئة اهلل. فبل �شك، علينا اأن نعطي اأهّمّية كبرى لكل ما يتعلق بمجد اهلل، 
لكن علينا منح اأهمية اأكبر لم�شيئته. وعلينا اأن نرغب في محّبة اهلل بحرارة 
اأكبر من محّبة ال�شيرافيم، ومع ذلك، علينا اأّل نرغب اإّل في كمّية الحّب الذي 

قرر الرّب اأن يمنحنا اإياها.
ل  من  القدي�شين،  بين  اأّنه  اأظّن  "ل  يقول:  الأفيلي  يوحنا  الطوباوي  كان 
يريد اأن يكون اأف�شل مّما كان عليه، لكّنهم لم يفقدوا �شلمهم الداخلي بتاًتا 
باركوا اهلل  تاأِت من طموح �شخ�شي، بل من محّبة اهلل. لذا  لأّن رغبتهم لم 
تهم مهما كانت �شغيرة، وهم يفرحون اأنهم  على توزيعه لنعمه، واكتفوا بح�شّ
ُيظهرون للرّب محّبة حقيقية، بالكتفاء بما اأعطاهم اهلل، بدل طلب المزيد". 
وكما �شرح الأب رودريغيز باأنَّ ذلك يعود اإلى اأمَرين: من جهة، علينا اأن ن�شع 
فتورنا  ن�شتعمل  اأن  ولنتنّبه من  الكمال،  اّتباع  اهتمامنا وكل جهودنا على  كل 
لي�س  واأنا  ذاك،  اأو  هذا  يعطيني  اأن  اهلل  "على  ونقول:  كعذر،  ك�شلنا  اأو حتى 
اأّل  اأّي ف�شل، علينا  نعاني  اأخرى، حين  المزيد". ومن جهة  با�شتطاعتي فعل 
اإلى م�شيئة اهلل، ول فقدان الأمل، بل فلنقم حاًل  نفقد ال�شلم، ول المتثال 
بتوبة مليئة بالتوا�شع، ولنطلب من اهلل نجدًة اأقوى، ولنعد اإلى طريقنا. كما 
يمكننا الت�شّوق لل�شعود اإلى ال�شماء حيث جوق ال�شيرافيم، ل لنزداد مجًدا، بل 
لنمّجد اهلل ونحبه ب�شكٍل اأف�شل. لكن علينا اأن نقبل م�شيئته المقد�شة فنكتفي 

بالمكان الذي يريد برحمته اأن يمنحنا اإياه.
الطبيعة،  تفوق  التي  ال�شلة  من  حالت  نيل  في  الرغبة  حيث  من  اأّما 
وبالتحديد الن�شوة والروؤية والنخطافات، ف�شي�شكل ذلك خًطاأ فادًحا. فحتى 
المعّلمين الروحّيين يعّلمون اأّنه اإن حظيْت نف�س بهذا النوع من النعم، فعليها 
اأن تطلب اإلى اهلل اأن ياأخذها منها لت�شير في الحّب بطريق الإيمان ال�شافي 
دون  من  الكمال  بلغ  قد  النا�س  من  فالكثير  الأمان.  من  المزيد  يوفر  الذي 
اإلى  الح�شول على هذه النعم الفائقة الطبيعة، لأنَّ الف�شائل ترتفع بالنف�س 

درجة القدا�شة، واأهّم هذه الف�شائل اّتحاد اإرادتنا باإرادة اهلل.
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حتى ولو لم ي�شاأ اهلل اأن يرفعنا اإلى درجة مطلقة من الكمال والمجد، لنمتثل 
يخّل�شنا  اأن  الأقّل  على  اإليه  ونتو�ّشل  �شروط،  دون  من  القّدو�شة  م�شيئته  اإلى 
برحمته. فاإن ت�شّرفنا بهذه الطريقة، لن تكون المكافاأة �شغيرة، ف�شيمنحنا 

الرّب الحنون اإياها بحريته، لأنَّه ُيحّب النف�س المطيعة قبل كل �شيء.
 باخت�شار، علينا توجيه اأعمالنا اإلى هذا الهدف الوحيد: وهو اإتمام م�شيئة 

اهلل، وعلينا اأّل نعمل اأمًرا اإّل لأّن اهلل يريده. 
ولل�شير باأماٍن تام في هذا ال�شبيل، علينا العتماد على ت�شّرف مروؤو�شينا 
في ن�شاطنا الخارجي، وت�شرف اآبائنا الروحيين في ما تعلق بحياتنا الداخلية. 
الم�شيح  باأقوال  كبيًرا  اإيماًنا  ولنوؤمن  خللهم.  من  يريده  ما  �شُيعلِّمنا  فاهلل 

القائل: "َمن �شمع اإليكم �شمع اإلّي".
يريده!  مكان  اأّي  وفي  ذلك  يريد  متى  اهلل  في خدمة  بالأخ�ّس  ولنتمّر�س 
واأنا اأقول ذلك لتجّنب اأوهام كل َمن ي�شّيع وقته في التلهي بالأوهام فيقول: " 
لو كنت اأعي�س في ال�شحراء، لو دخلت ديًرا، لو اأمكنني مغادرة هذا المنزل، 
فاأبتعد عن عائلتي، واأغّير محيطي، كم �شاأقوم باأعمال التوبة، وكم �شاأكّر�س 
اإياه اهلل،  حياتي لل�شلة!" وفي هذه الأثناء �شنحمل ال�شليب، الذي منحنا 
بطريقة ناكرة للجميل، ول نخدم اهلل في المكان والزمان اللَذين يريدنا اأن 
نخدمه فيهما، والنتيجة، ل نبلغ القدا�شة بتاًتا، بل تتدهور حالنا. ففي هذه 
الرغبات التي تبِعدنا عن م�شيئة اهلل، لنجد تجارب ال�شيطان، فيكمن واجبنا 
في اإبعادها عن تفكيرنا، ولنّتخذ قرار ال�شير في ال�شبيل الوحيد الذي اختاره 
مهما  حتًما  قّدي�شين  ون�شبح  م�شيئته  ونتّمم  اهلل  �شنخدم  وهكذا  لنا.  الرّب 

كانت الحال التي و�شعتنا فيها يد اهلل.
ُخل�شة ما تقّدم: فلنتنّبه دوًما اإلى اأن نريد ما يريده اهلل، وبهذه الطريقة، 
�شنبقى مّتحدين بقلبه اتحاًدا وثيًقا. ولهذا الهدف، لنتمّكن من بع�س المقاطع 
"ماذا  اإلى التحاد با�شتمرار بم�شيئة اهلل:  من الكتاب المقد�س التي تدعونا 
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تريدني اأن اأفعل، يا رّب؟ احملني على معرفة ما تريده مّني لأّنني اأريُد تتميَم 
ذلك بل تحّفٍظ. اأنا لك فخّل�شني، لم اأعْد لنف�شي، بل اأنا ملٌك لك، يا ملكي 
ا محنة اأكثر اإهلًكا، كموت  و�شّيدي، فافعل بي ما ت�شاء". فاإن واجهتم خ�شو�شً
اأحد الأهل اأو خ�شارة ثروة طائلة، اأو اأّية محنة ُاخرى، فل تتوانوا عن القول: 
"نعم يا اأبِت، هذا ما كان ر�شاك، اأجل، يا اإلهي واأبي ليكن كذلك لأّنك اأنت 
اأردته اأن يكون!" وفوق كل �شيء، ثابروا على ال�شلة التي عّلمنا اإياها ي�شوع 
فقد  الأر�س".  على  كذلك  ال�شماء  في  كما  م�شيئتك  "لتكن  ورّددوا:  الم�شيح 
اأنَّه في كلِّ وقت ت�شّلي فيه الأبانا،  اأو�شى الم�شيح القدي�شة كاثرين دو جين 
تتّم في  الإلهية فيها كما  الم�شيئة  لتتّم  الكلمات وت�شّلي  تتوقف عند هذه  اأن 
العبادات بنف�شنا، وبل �شك،  القدي�شين ب�شكل كامل. لنقم بهذه  ال�شماء مع 

�شنرتقي نحو القدا�شة.
الطاهرة  البتول  مريم  الطوباوية  كذلك  الإلهية،  الم�شيئة  م  ونعظِّ فلنحّب 

اإلى الأبد!
األفون�س م�ري دو ليغوري
رهبنة الفادي الأقد�س



1- القدي�س اأَلفوْن�ُس ُدو ليغوري 
موؤ�ص�س رهبنة الف�دي االأقد�س )1696 - 1787( عيده في 1 اآب     

�شفحة: 9، 10، 11، 12، 13، 15، 38، 57، 112، 115، 134، 137، 162

2- اأنطونيو�س البادواني 
)1195- 1231( عيده في 13 حزيران                                                             

�شفحة: 62، 69

3- القدي�س اأُغ�ْسطينو�س 
اُ�صقف ومعّلم الكني�صة )354 - 430( عيده في 28 اآب                                                 

�شفحة: 30، 31، 33، 34، 69، 73، 78، 132، 140، 141، 142، 154، 159

4- القدي�س اأندريه دافيالن 
)1608- 1521( عيده في 10 ت�صرين الث�ني                                                     

�شفحة: 133

5- القدي�س ِبرَناردو�ْس ال�سياني 
)1380- 1444( عيده في 20 اي�ر                                                   

�شفحة: 47، 63

6- القدي�س ال�سقف بونوْنتورا 
)1218 - 1274( عيده في 15 تموز                                                              

�شفحة: 52، 86، 88، 97، 99، 103، 153، 157

7- القدي�س ِبرناْردو�س 
م�صت�ص�را للب�بوات والملوك،)1090- 1153( عيده في 20 اأب                                           

�شفحة: 41، 46، 62، 72، 75، 83، 84، 86، 93، 96، 98، 99، 101، 102، 108، 110، 155، 159

8- القدي�س با�سيليو�س الكبير 
)330- 379( عيده في 2 ك�نون االول                                                                      

�شفحة: 89، 149
9- القدي�س اإكليمن�س�س الول 

الب�ب� الث�لث بعد بطر�س، ا�صت�صهد �صنه 97، عيده في 23 ت�صرين الث�ني          
�شفحة: 35

10- القدي�س �سربل  مخلوف 
)1828 - 1898( عيده في ث�لث اأحد من تموز                                  

�شفحة: 15

11- القدي�سة كاَترينا ال�سيانيَّة 
 )1347- 1380( عيده� في 29 ني�ص�ن                                               

�شفحة: 63، 77، 85، 147

 Saint Alphonse de Liguori  

    Saint Antoine de Padoue                                                   

  Saint Augustin                                              

                                                

  Saint André Avellin

 Saint Bernardin de Sienne                                             

Saint Bonaventure                                                           

 Saint Bernard                                     

 Saint Basile                                                                    

Saint Clément            

 Saint Charbel Makhlouf                                   

 Sainte Catherine de Sienne                                             

فهر�س القدي�صين:



12- القدي�سة كاثرين دو جين 
خدمت المر�صى، )1447 - 1510( عيده� في 15 اأيلول                       

�شفحة: 162
13- القدي�سة كالرا 

 البتول، اأول الراهب�ت الفرن�صي�صّي�ت )الكالري�س(،  )1193 - 1253( عيده� في 11 اآب            
�شفحة: 43، 66

14- القدي�س كيِرلُّ�س ال�سكندري 
حزيران                  27 في  عيده   )444  -  370( العذراء"،  "مرّنم 

�شفحة: 48
15- القدي�س ديوني�سيو�س الأريوباغي

اأول اأ�صقف على ب�ري�س، عيده في 9 ت�صرين االول                     
�شفحة: 47، 137

16- القدي�سة دوروثي 
�صهيدة اأواخر الجيل الث�لث                                                                                            

�شفحة: 144
17-  القدي�س افرام ال�سرياني، "كنارة الروح القد�س"

)306 - 371( عيده في 9 حزيران    
�شفحة: 89، 96، 97، 104

18- القدي�س فرن�سي�س دو بورجيا
في ا�صب�ني� )1510-1572( عيده في 3 ت�صرين االول                                                             

�شفحة: 36، 149
19- القدي�س فرن�سي�س دو �سال

)1567 – 1622( عيده 24 ك�نون االول                                              
�شفحة: 13، 30، 35، 45، 48، 53، 152، 157

20- القدي�س فَرن�سي�س ك�َسفارو�س
)1506 - 1552( عيده في 3 ك�نون االول                                                  

�شفحة: 59
21- القدي�س فَرن�سي�س رجي�س

)1597 - 1640(. عيده في 16 حزيران                                                  
�شفحة: 59

22- فرن�سي�س الأ�سيزي
)1181 - 1226( عيده في 4 ت�صرين االول                                                          

�شفحة: 60، 64، 133، 153
23- القدي�س جرمانو�س

هو اأب كني�صة اإنجلترا وايرلندا )375 - 438( عيده في 12 اأي�ر                                         
�شفحة: 84، 103

 Sainte Catherine de Gênes                  

 Sainte Claire          

Saint Cyrille d'Alexandrie            

 Saint Denis l'Aréopagite                   

 Sainte Dorothée                                                                                     

                                                                              

 Saint Ephrem le Syrien 

    Saint François De Borgia                                                   

  Saint François de Sales                                              

                                                

  Saint François-Xavier 

 Saint François Régis                                             

Saint François d’Assise                                                           

  Saint Germain                                     



 Saint Grégoire le Grand                                                                    

Sainte Gertrude de Nivelles            

 Saint Ignace de Loyola                                   

 Sainte Judith                                             

 Saint Jérôme                  

 Saint Jean Climaque          

Sainte Jeanne de la Croix            

 Saint Jacques Apôtre                   

 Saint Jean d’Avila                                                                                       

     

 Saint Jean Damascène  

                                                   
Saint Jean Chrysostom                                              

                                                

  Saint Jean, Apôtre et Évangéliste

24- القدي�س غريغوريو�س الكبير
)نحو 540 - 604( عيده 3 اأيلول                                                                      

�شفحة: 22، 50، 158
25-  القدي�سة جيرترود

)1256 - 1302(  عيده�  في 17 اأذار          
�شفحة: 53، 158

26- القدي�س ِاْغناطيو�س ُدو لويول
موؤ�ص�س الرهب�نية الي�صوعية، )1491 - 1556( عيده في 31 تموز                                  

�شفحة: 64، 104
27- القدي�سة يهوديت

من األم�ني� )+1260( عيده� في 5 اأي�ر                                               
�شفحة: 147

28- القدي�س اإيروِنمو�س )جيروم(
ترجم الكت�ب المقد�س اإلى عدة لغ�ت، )347 - 420( عيده في 30 اأيلول                       

�شفحة: 32، 93
29- القدي�س يوحنا ال�سلمي

)525 - 606م( عيده في 30 اأذار            
�شفحة: 36

30-الطوباوّية حّنة لل�سليب
                )1534-1481( 

�شفحة: 63، 64
31- القدي�س يعقوب الكبير

 من ر�صل الم�صيح  عيده 25 تموز/ يوليو                     
�شفحة: 32، 124

32- القدي�س يوحنا الفيلي
 ر�صول االندل�س )1500 - 1569( عيده في 10 اأي�ر                                                                                           

�شفحة: 140، 152، 155، 158، 160
33- القدي�س يوحنا الدم�سقي

معلم�ً للكني�صة الج�معة، )+ 749( عيده في 4 ك�نون االأول     
�شفحة: 86، 99

34- القدي�س يوحنا فم الذهب
)349-407( عيده في27 ك�نون االول                                                 

�شفحة: 30، 32، 45، 46، 48
35- القدي�س يوحنا، الر�سول والإنجيلي

 )+110( عيده في 27 ك�نون االول                                                      
�شفحة: 31، 37، 50، 77، 81، 102، 105، 106، 111، 118



                                                        Saint Laurent Justinien                                           

 Saint Luc Évangeliste                                    

 Saint Louis de Gonzague                                                                    

Saint Léon le grand            

 Sainte Mathilda                                  

 Sainte Marie-Madeleine de Pazzi                                             

 Saint Nimatullah Kassab Al-Hardini                  

  Saint Philippe Néri          

Saint Pierre Apôtre            

 Saint Pierre d’Alcántara                   

 Saint Paulin                                                                                      

 Saint Pierre Damien

36-   القدي�س لوران�سيو�س ي�ستنيانو�س
اأول بطريرك  على البندقية، )1381- 1456( عيده في 5 اأيلول                                                    

�شفحة: 33، 48، 49، 103
37- القدي�س لوقا الإنجيلي

االول                                           ت�صرين   18 في  الحبيب"  عيده  "الطبيب 
�شفحة: 93، 100

38- القدي�س لوي�س دو غونزاغا
)1568 - 1591( عيده في 21 حزيران                                                                      

�شفحة: 59
39- القدي�س البابا لون الكبير

دفن في كني�صة القدي�س بطر�س، )+461( عيده في 10 ت�صرين االول         
�شفحة: 147

40- القدي�سة ماتيلدا
ملكة الم�ني�، )875 -968(  عيده� في 14 اأذار                               

�شفحة: 50، 53
41- القدي�سة ماري مادلين دو باتزي

)1566 - 1607( عيده� في 25 اأي�ر                                               
�شفحة: 24، 29، 46، 59، 64، 71، 132، 144

42- القدي�س نعمة اهلل ك�ّساب الحرديني
)1808 . 1858( عيده في 14 ك�نون االأول                       

�شفحة: 15
43-  القدي�س فيِلُب�س نيري

)1595 . 1515( عيده في 26 اأي�ر            
�شفحة: 81،43

44-  القدي�س بطر�س الر�سول
ا�صت�صهد ودفن في روم� �صنة 67، عيده 29 حزيران                

�شفحة: 124، 132، 141
45-  القدي�س بطر�س الكنتارا

فرن�صي�صك�ني من ا�صب�ني�، )1499 - 1562( عيده في 19 ت�صرين االأول                   
�شفحة: 41، 64، 65، 68، 74

46- القدي�س باوليُن�س
ك�ن علم�ني�ً متزوج� و�ص�عراً متفوق�ً موهوب�ً، )355 - 431( عيده في 22 حزيران                                                                                           

�شفحة: 96
47- القدي�س بطُر�س َدمياني

)1007-1072( عيده في 21 �صب�ط     
�شفحة: 83



48- القدي�س بطر�س كريزوُلُغ�س
اال�صقف األمّلقب بـ�لذهبي الكلمة )380 - 451( عيده في 30 تموز                                                            

�شفحة: 67
49- القدي�س بول�س ر�سول المم

ا�صُت�صهد ع�م 67، عيده في 29 حزيران                                                       
�شفحة: 21، 30، 37، 46، 99، 105، 116، 118، 119، 123، 127، 134، 138، 147، 156، 157، 159

50-  القدي�سة روز دو ليما البتول
)1586 - 1617( عيده� في 23 اآب                                                           

�شفحة: 134

51- القدي�س توما الُكويني
)1225 - 1274( عيده في 28 ك�نون االول                                         

�شفحة: 63

52- القدي�س توما الر�سول
ب�صّر وم�ت في الهند، عيده في 3 تموز                                                                      

�شفحة: 46

53- القدي�س توما فلنوف
 ا�صب�ني، )1487- 1555(عيده في 8 اأيلول         

�شفحة: 94

54- القدي�سة تريزيا الأفيلّية
 )1515 - 1582(  عيده� في 15 ت�صرين االول                              

�شفحة: 24، 29، 34، 36، 43، 54، 69، 70، 75، 78، 79، 92،129، 132، 133، 134، 138، 148، 154، 
158

Saint Pierre Chrysologue                                              

                                                
  Saint Paulِ Apôtre

Sainte Rose de Lima                                                       

 Saint Thomas d Aquin                                     

 Saint Thomas                                                                    

Saint Thomas de Villeneuve            

 Sainte Thérèse d’Avila                                  

                                             





مبداأ �سالتنا والعودة  الى ذاتنا
 من خالل هذا الكتاب

كيف ن�شّلي في هذا الكتاب:     �شع نف�شك في و�شعية المطواع 
الم�شتعد ل�شتقبال الرب. اآمن بمحبة اهلل اللمتناهية لك �شخ�شًيا. 

خذ مكاًنا هادًئا بعيًدا عن ال�شجيج، واجل�س اأو ا�شجد دون اأن ي�شغلك 
ما حولك عن التركيز والتوجه الى اهلل الحا�شر، هنا والآن.

اآمن بح�شور اهلل الحّي: الرب هنا وهو يدعوك؛ �شع كل الهموم خارًجا.
اطلب اإلهام الروح القد�س: نحن ل نعرف ان ن�شلي، لكن الروح القد�س 

ي�شلي فينا.
اأطلب من اهلل اأن يعّلمك الإ�شغاء لكلمه. تعّمق بما تقراأ. بال�شمت اإ�شِغ 

الى الرب. 
اأ�شكر اهلل على كل عطاياه وانظر اإلى الكون بعيني اهلل.

فيا اإخوتي الأحباء، وفيما يفت�س عالمنا عن الآلهة الكاذبة، 
والأبراج والمنّجمين والمب�شرين واألعاب المقامرة، وقد ا�شبَحْت 

كَلّها المرجع الأ�شا�شي لمجتمعنا الإ�شتهلكي، ُانا�شُدكم اليوم واأطلب 
اأن تبادروا اإلى اإِتّخاذ خطوٍة جريئة بالإِتّكال على اهلل وحده، خالق 

ال�شماء والأر�س، فهو الحُبّ الحقيقي الوحيد. ولتكن لديكم الجراأة 
في مبا�شرة ال�شلة حاًل، من القلب الى القلب، لأن اهلل �شاكٌن في 

قلوبنا. 
ولنرفع ال�شرخة من الأعماق، اإلى الآب ال�شماوي الحا�شر اأبدًا، 

م ذواَتنا هلل  �شرخًة ملوؤها الحب، كي نعي�س التوبة الحقيقة. ولنقِدّ
من خلل الروح القد�س المعّزي. ولنرفع �شعف حياتنا اإلى قلب اهلل 

ال�شاكن فينا، له المجد اإلى الأبد. اآمين.

†



b�سالة اخلتام
)هذه ال�شلة تلها اأطفال فاطمة- البرتغال مّرات كثيرة كما عّلمها الملك لهم 1916(

يا اإلهي، اإّني اأوؤمن بك واأْعبدك واأ�شع رجائي فيك واأُِحُبَك، واأ�شاألك 
اأن تغفر لكّل الذين ل يوؤمنون ول يعبدون ول يرجون ول يحبونك.

اأيها الثالوث الأقد�س، الآب والإبن والروح القد�س، الإله الواحد، 
اإّني اعبدك من الأعماق واقدم لك ج�شد ودم ونف�س وروح �شيدنا 

ي�شوع الم�شيح، القّدو�س والثمين للغاية، الموجود في كنائ�س 
ا عن الإهانات والتحقير الّلحقين بكني�شتك.                                                                  الأر�س كِلّها. تعوي�شً
اإ�شتحقاقات قلبه الأقد�س، و�شفاعة قلب مريم الطاهر والبريء  فبف�شل 

من الخطيئة، اأ�شاألَك ارتداد الخطاأة والتوبة الى الأبد. اآمين

و�ٌس اأنَت ي� َمْن ال َيموت. ه� القوي قـُدُّ و�ٌس اأنَت اأيُّ و�ٌس اأنَت ي� اأهلل قـُدُّ قـُدُّ
 اإرحمن� )3(

اأّيتها العذراء القّدي�شة، اأنت التي بدون ترّدد قّدمِت نف�شك للكّلي 
القدرة لتحقيق م�شروعه الخل�شي، اأحيي الثقة في قلوب ال�شّبان 

وال�شابات لكي يبقى هنالك رعاٌة متحّم�شون، يقودون ال�شعب الم�شيحي 
على طريق الحياة، ونفو�ٌس مكّر�شة قادرة على ال�شهادة بالعّفة والفقر 

ر لبنك القائم من بين الأموات. اآمين والطاعة، للح�شور المحرِّ

 المجد للآب والإبن والروح القد�س كما كان في البدء والآن وعلى الدوام 
واإلى اأبد الآبدين اآمين

اأبانا الذي في ال�شماوات... ال�شلم عليك يا مريم...
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†

†
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