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الكتاب
وال�ص َفاءِ ُ ،خ ْذ هذا
†
وال�س َالم ِ َ
َ
بال�ص ْمت ِ َ
ْ
وارت ِف ْع ب َقل ِب َك نح َو اهلل

جمموعة ت� ّأمالت و�صلوات

للتع ّرف على االفخار�ستيا والروح القد�س
للقدي�س �ألفون�س ماري دو ليغوري

�ص ّلى وع ّلم بهذا الكتاب

مار نعمة اهلل الحرديني ومار �شربل

a
†

�صالة البدء

با�سم الآب والإبـن والروح ال ُقد�س الإله الواحد � .آمي ــن

† �أيها الآب القدير ،يا من تعرف �ضعفي وحبي� ،إني �أ�ضع ذاتي
� َ
أمامك ،طالب ًا �أن ت�ساعدني على عي�ش الف�ضيلة والتوا�ضع ،بعد ان
وع�شت الغرور .ال تدع الي�أ�س يتم َّلكني ،بل �ساعدني
ارتكبت الخطايا
ُ
ُ
كي �أ�ضع حياتي ك َّلها بين يديك ،لأ َّن َك ق َّوتي ورجائي وملج�أي في هذه
تطه َرني� ،أنت قاد ٌر ان تخلقني من جديد ،وتح ِّول
الحياة� .أنت قاد ٌر ان ِّ
قلب ُي�شبه َ
قلبك الرحوم .فها �أنا �أرفع �إليك ال�صالة هاتف ًا:
قلبي �إلى ٍ
«يا ي�سوع الوديع والمتوا�ضع القلب� ،إجعل قلبي َ
مثل قلبك».

†

هلم �أيها الروح القد�س،

و�أر�سل من ال�سماء �شعاع نورك.
هلم يا �أبا الم�ساكين.
هلم يا معطي المواهب.
هلم يا �ضياء القلوب.
�أيها المعزّي الجليل،
يا �ساكن القلوب العذب،
�أيتها الإ�ستراحة اللذيذة.
�أنت في التعب راحة،
وفي الحر �إعتدا ٌل،
وفي البكاء تعزية.
�أيها النور الطوباوي،
�إملأ باطن قلوب م�ؤمنيك،
لأنه بدون قدرتك ،ال �شيء في
الإن�سان ،وال �شيء طاهر.
ط ِّهر ما كان دن�س ًا،
�إ�سق ما كان ياب�س ًا،
�إ�شف ما كان معلو ًال.

لين ما كان �صلب ًا،
�إ�ضرم ما كان بارد ًا،
د ِّبر ما كان حائد ًا.
�أعط م�ؤمنيك المتكلين عليك
المواهب ال�سبع� .إمنحهم ثواب
الف�ضيلة هب لهم غاية الخال�ص
�أعطهم ال�سرور الأبدي�.آمين.

† �إني �أعترف هلل القدير

و�إليكم �أيها الإخوة
ب�أني خطئت كثي ًرا،
بالفكر والقول،
بالفعل والإهمال
و�إن خطيئتي عظيمة
لذلك �أطلب من العذراء مريم
ومن المالئكة والقدي�سين
ومنكم � ً
أي�ضا �أيها الإخوة
�أن ت�صلوا لأجلي
الى الرب �إلهنا� .آمين

† ن�ؤمنُ ب� ٍإله واحد،

� ٍآب �ضابط الكل،
أر�ض،
ِ
خالق ال�سماء وال ِ
ِّ
كل ما يرى وما ال يرى.
واحد ي�سو َع الم�سيح،
وبرب ٍ
ٍّ
ابن اهلل الوحيد� ،ألمولود
من الآب قبل كل الدهور.
� ٍإله من �إله ،نو ٍر من نور،
� ٍإله حق من �إله حق،
مخلوق،
مولود غير
ٍ
ٍ
م�سا ٍو للآب في الجوهر،
الذي به كان كل �شيء.
الذي من �أجلنا نحنُ الب�شر
ومن �أجل خال�صنا،
نزل من ال�سماء،
وتج�س َد من الروح القد�س
َّ
ومن مريم العذراء ،و�صار �إن�ساناً.
و�ص ِل َب ع ّنا على
ُ
نطي،
عهد
َ
بيالط�س ال ُب ّ
ت�ألم ومات و ُقبر،

†

ال�س َما َوات
�أبانا ا َّلذي في َ

ِليتق َّد�س � ْإ�س ُم َك ِل َي� ِأت َم َل ُكو ُت َك ِل َت ُكنْ
ال�سما ِء كذلك على
َم ِ�شيئت َُك كما في َ
الأ ْر ْ�ضْ � .أع ِطنا ُخبزَ نا َ
كفاف َي ْو ِمنا
َو ْاغ ِف ْر لنا ُذ ُنو َبنا َ
وخطايانا كما نحنُ
نغ ِفر لمن َخ ِطى َء �إلينا .وال ُتدخلنا
في التجارب لكن َن ِّجنا من ال�ش ِّرير.
لأنَّ لك ال ُم َ
لك وال ُق َّو َة وال َم ْجد،
�إلى � ِأبد الآبدين� .آمين

وقام في اليوم الثالث
كما جا َء في الكتب.
و�ص ِع َد �إلى ال�سماء
َ
وجل�س عن يمين اهلل الآب،
بمجد عظيم
و�أي�ض ًا ي�أتي ٍ
ليدينَ الأحياء والأموات
الذي ال فنا َء ل ُملكه.
ون�ؤمنُ بالروح القد�س،
الرب ال ُمحيي،
ِّ
المنبثق من ال ِآب والإبن،
الذي هو مع الآب والإبن
ويمجد،
ُي َ
�سجد له َّ
الناطق بالأنبيا ِء وال ُر�سل.
وبكني�سة واحدة ،جامعة،
ُ
ونعترف
مق َّد�سة ،ر�سولية.
بمعمودي ٍة واحد ٍة لمغفر ِة
الخطايا ونترجى قيامة الموتى
والحيا َة في الدهر الآتي� .آمين
†

ال�سالم عليك يا مريم
ُ

الرب َم َع ِك ،مبارك ٌة
يا ممتلئ ًة نعم ًة ُّ
انت في الن�ساء ومبارك ٌة ثمر ُة
بطنك �سيدُنا ي�سو ُع الم�سيح.
يا قدي�سة مريم يا والدة اهلل� ،ص ّلي
لأج ِلنا نحن الخط�أة ،الآن وفي
�ساعة مو ِتنا� .آمين
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�إهداء هذا الكتاب

الى الكني�سة الجامعة الر�سولية
والى البابا فرن�سي�س الأول
في ذكرى انتخابه في � 13آذار 2013

A l'Eglise Universelle et Apostolique
A Sa Sainteté le Pape François, à l'occasion de
l'anniversaire de son éléction le 13 mars 2013
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تقدمة
تقدمة
�لمطر�ن مارون العمار
�شيادة ال ِمطران
�سيادة
�لعمار
النائب البطريركي العام عن ِم َ
منطقة الج ّبة
نطقة
الجبة
ت�شعر ا�أنّك في ح�ضرة اهلل .يحمل تاريخً
تاريخ ًا طوي ًال من
فيه ت�ضعر
ت�صّل ّلييفيه
حينت�ض
كتاب،حين
ٌ
الم�ض ّلين الحقيق ّيين
والم�ضيحية الحقّة ،ومن خبرة الم�ص
الروحي ّة والم�سيح ّية
الحياة الروح ّي
الحقيقيين الذين
وي�ضمعون �اإلهاما ِته.
عمرهم يناجون اهلل ويت�ض ّرعون �اإليه وي�سمعون
أفنوا عم َرهم
�اأفنَوا
إلهاماته.
ت�ض ّل َي فيه و�اأنت في منزلك �اأو في ال�سيارة
أيها الم�وؤمن �اأن ت�ص
يمكنك �أا ُّيها
ال�ضيارة �اأو في
الطائرة� ،اأو في �ا ِّأي مكانٍ
عام تنتظر فيه خدمة ،فيكون لك الملج�اأ الأمين،
مكان ٍّ
الرب،
�صوب
الكثيرة ويقو ُدك
ال�ضيطان الكثير َة
تجارب ال�شيطان
تجارب
الرب عبر خبرات
الذي ت ّتقي به
ويقودك َ
َ
�ضوب ّ
القدي�ضين الغنيّة بح�ضور الروح القد�س في حياتهم وفي كتاباتهم.
الق ّدي�سين
ؤمن على ال�صال ِ
نحث ك ّ
ن�شج
كلل مو�ؤمنٍ
وحيد ًاا ،،الل
نحث
ن�ضجعع ،لال بلبل ّ ّ
حين ُ
ال�ضالةة فيه َ
يكون ً
�اإنّنا ّ
حرج ،ا�أو ماذا ُ
أمام �صعوب ٍ
في ٍ
ُ
�ضعوبةة مع ّين ٍة.
حرج
ظرف
يختار في
يعرف ماذا يختا ُر
نة� .اأو ماذا
ظرف ٍ
يفعل ا� َ
ُ
مجمع الحيارى �اأو ال�سفهاء.
يقول في مجم ِع
ال�ضفهاء.
بارك ُ
�س عليه �ا َ
َ
ِ
الكتاب وع ّو َ�ض
في �اإعدا ِد
�ضاهم في
من �أَ�س َه َم
اهلل ك َّ ّل َم ْن
أ�ضعاف
إعداد هذا
�اأ�ضعاف ما ق ّدمه.

مقدمة
القدي�س �ألفون�س ماري دو ليغوري

()Saint Alphonse Marie de Liguori

ال�ساد�س ع�ش َرBenoit XVI -
بقلم البابا بندكــت�س
َ

�إخوتي و�أخواتي الأحباء.
�أَو ُّد �أن �أعرِ �ض عليكم اليوم وجه ق ّدي�س من �أحبار الكني�سة ،له الف�ضل
أدبي ،وهو ملفا ٌن ومع ّل ٌم لنا جمي ًعا في الحياة
الكبير في م�ضمار الالهوت ال ّ
والملحن لإحدى �أكثر
الروح ّية ،والمنا�صر الأول للمه ّم�شين وال�ضعفاء .الكاتب
ّ
ِ
إنحدرت
الترانيم الميالد ّية �شهر ًة في �إيطاليا�( scendi della stelle Tu :
تعددة رائعة.
من النجوم)� ،إ�ضافة �إلى ترانيم ُم ِّ
ولد �ألفون�س ماري دو ليغوري عام  1696في مدينة نابولي من عائلة نبيلة
تعددة� ،إذ نال �شهادة "بروف�سور" في القانون
وغن ّية .وكان ينعم بمواهب ُم ِّ
والكن�سي وهو ما زال في ال�ساد�س َة ع�شر َة من عمره .كان من �أ�ش ّد
المدني
ّ
ّ
ً
نجاحا باه ًرا َطوال ثماني �سنوات في جميع
ل
�سج
وقد
،
ة
براع
المحامين
ً
ّ
مرافعاته .لكنّه بف�ضل عط�شه �إلى اهلل وتوقه �إلى الكمال� ،أدرك بنعم ٍة من
الربّ � ،أن النداء الذي ِ
جدا .وبالفعل،
ي�ض ُّج في قلبه ينطوي على ر�سالة ها ّمة ً
ّ
ففي العام  ،1723ومع رف�ضه للظلم والف�ساد اللذَ ين �أثقال كاهل الو�سط
الق�ضائي يومها ،تخ ّلى عن مهنة المحاماة ،وعن ثروة �أهله ونجاح ِه الباهرِ ،
ّ
وق ّرر ا ِالنخراط في ِ�سلك ال َك َهنوت على ال َّرغم من معار�ضة �أبيه .فتتلمذ على
وتاريخ الكني�سة
مع ّلمين متم ّيزين د ّربوه على �أ�صولِ درا�سة الكتاب المق ّد�س
ِ
ِ
وع ِلم الحياة الروح ّية .واكت�سب بذلك ثقاف ًة الهوت ّية وا�سعة �أفادته في كتاب ِة
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ع َّدة م�ؤ َّلفات.
ِ
الر�سولي
للن�شاط
وان�ضم �إلى الجمع ّية الأبر�ش ّية
�سيم كاهنًا �سنة 1726
ّ
ّ
للقيام بخدمته الك َهنوت ّية.
بد�أ �ألفون�س ر�سالته في ب�شارة الإنجيل نا�ش ًرا المبادئ الم�سيح َّية بين
الفقراء من �أبناء نابولي المه ّم�شين ،وكان يتوق لحمل الب�شارة �إليهم ،فنا�ضل
كي يع ّلمهم حقائق الإيمان الأ�سا�س ّية ،وكان من عادة معظهم ا ِال�ست�سالم �إلى
وي�شجعهم على تح�سين
فراح يع ّلم ُه ُم ال�صالة،
ّ
الرذائل و�أعمال االجرامَ .
نتائج باهرة .وتك ّثفت ا ِالجتماعات الم�سائ ّية ،في الأحياء
طريقة العي�ش ،فحقَّقَ َ
الفقيرة ،وفي المنازلِ والمتاجر ،لل�صالة والت�أ ّمل في كلمة اهلل ،م�ستعينًا
الم�سيحي الذين تد ّربوا على يده ،فراحوا
ببع�ض الكهنة و�أ�ساتذة التعليم
ّ
يزورون جماعات الم�ؤمنين بانتظام .ف�س ّمى هذه المبادرة "كني�س َة الم�سا ِء"
االجتماعي،
التي �أ�صبحت م�صد ًرا حقيق ًّيا للتربية الأخالق ّية والتهذيب
ّ
ال�سرقات وال ُم�شاجرات والخطيئة.
والتعاون بين الفقراء،
النا�س ِ
َ
وابتعد ُ
عن َّ
على ال ُّرغم من � ّأن تلك الحياة االجتماع ّية والدين ّية لع�صر الق ّدي�س
�ألفون�س كانت مختلف ًة عن � ِ
"كنائ�س الم�ساء" ما زالت
أنماط ع�صرنا ،ف� َّإن
َ
ال�صالح لعملٍ
لهام مبادئ ِه اليوم بهدف "�أَنجلة
ا ُالنموذَ َج
ر�سولي ُيمكننا ا�س ِت ُ
َ
ٍّ
النا�س ال ُمه َّم�شين ،وذلك من �أجل بنا ِء حيا ٍة ُم�شتَركة
ٍجديد ٍة" وبخا�ص ٍة بين ِ
ٍ�أكثر عدال ًة و�أخ ّو ًة ووحدة .لقد �أُ َ
وكل �إلى الكهنة مها ُّم الخدمة الروح ّية ،في
اهتم المد َّربون العلمان ّيون ب�إر�شاد الم�سيح ّيين ،فكانوا خميرة �إنجيل ّية
حين ّ
حقيق ّية داخل مجتمعهم.
ألفون�س با ِالنطالق لتب�شيرِ الملحدين
�سن الخام�س ِة
في ِّ
َ
والثالثين ف ّك َر � ُ
من النا�س ،فاتّ�صل بالمزارعين والرعاة في �أرياف نابولي .وفوجىء بجهلهم
للق�ضايا الدين ّية ،وحال التهمي�ش التي ُيعانو َننها ،فق ّر َر َ
ترك المدين ِة ل َيخ ُد َم
المه َّم�شين روح ًّيا وماد ًّياّ � .أ�س�س في العام " 1732رهبنة الفادي الأقد�س"،
و�أ�سندها �إلى رعاي ِة ِ
المطران توما�سو فالكويا ،وقد خلفه فيما بعد على
رئا�ستها� .أ َّما المك َّر�سون الذين رافقهم �ألفون�س فكانوا مر�سلين متج ّولين
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و�صادقينِ ،
يق�صدون القرى البعيدة مرك ًزا لر�سالتهم ،داعين �إلى االهتداء
بال�صالة والثبات في الحياة الم�سيح ّية .وح ّتى �أيامنا هذه ف� َّإن مر�سلي الفادي
الأقد�س ينت�شرون في العديد من بلدان العالم ،موا�صلين ب�شارة الإنجيل ب�ش ّتى
دوما
الو�سائل .ف�أنا �أف ِّك ُر في ه�ؤال ِء بك ّل امتنانٍ  ،داع ًّيا �إ َّياهم �إلى � ْأن يكونوا ً
�أمنا َء لم�سيرِ حياة الم� ّؤ�س ِ�س الق ّدي�س.
في العام ُ 1762عـ ّين �ألفون�س �أ�سقفًا على "�سانت �أغاتا دو غوتي" َق ْد ًرا
لمح َّبت ِه ِ
مر�ض �أ�صابه ،ا�ستقال ،ب�إذن من البابا
وغيرت ِه الراعو ّية ،لكنَّه� ،إثر ٍ
وتوفي عام  1787فما كان من
بيو�س ال�ساد�س ،من هذه الخدمة �سنة َ .1775
ي�سا" ،لم يكن البابا مخط ًئا بذلك ،فلقد
البابا �إ ّال �أن هتف" :لقد كان ق ّد ً
و�س ِّم َي مع ّل ًما للكني�سة �سنة .1871
�أعلنت الكني�سة قدا�سة �ألفون�س �سنة ُ ،1839
وقد تطابق هذا اللقب مع �شخ�صه ِل ِع َّد ِة �أ�سباب� :أو ًال ،لأنّه و�ضع تعلي ًما مك ّثفًا
أدبيُ ،يع ّبر فيه عن العقيدة الكاثوليك ّية ،لدرجة � ّأن البابا بيو�س
اَّللهوت ال ّ
الثاني ع�شَ َر �أعلنه "�شفيع المع ّرفين والالهوت ّيين الأدب ّيين"� .إذ كان قد ُن ِ�شر
َ
في ع�صره ،تف�سي ٌر �صارم للحياة الأخالق ّية ،مع انت�شار التعاليم الجن�سين ّية
تحث على الخوف من اهلل ،وتق ّدم وجه اهلل على �أنّه
(ال ُمتز ّمتة) التي كانت ُّ
وقا�سَ ،ب َدلَ � ْأن تُع ّزز ال ِّث َق َة والرجا َء في الرحم ِة الإله ّية ،على ما ك�ش َف ُه
�صارم ٍ
لنا ي�سوع.
ُ
أدبي" ي�ش ّدد الق ّدي�س �ألفون�س على الألف ِة
ففي م�ؤ ّلفه الرئي�س "الالهوت ال ّ
المتناغمة والمق ِنعة بين  -متط ّلبات �شرائع اهلل ،المحفورة في قلوبنا،
والموحى بها كامل ًة من ِق َبل الم�سيحَ ،
تلك التي �شرحتها الكني�سة ر�سم ًّيا -
الحق والخي َر،
وبين دينام ّيات �ضمير الإن�سان وحر ّيته ،التي بفعل التزامها َّ
الب�شري واكتمال ِه.
ال�شخ�ص
ن�ضج
ِ
ّ
تُ�ساع ُد على ِ
ن�صح �ألفون�س مر�شدي الحياة الروح ّية وكهنة االعتراف ب�أن يظ ّلوا �أمناء
لقد َ
والت�سامح
للعقيدة الأخالق ّية للكني�سة ،وفي الوقت عينه� ،أن يتح َلوا بالر�أف ِة
ِ
واللُّ ِ
وم�شجعون في طريق
طف ،كيما ي�شع ُر التائبون ب�أنّهم مرافَقون ومدع ّوون
َّ
�إيمانهم وحياتهم الم�سيح ّية .وكان الق ّدي�س �ألفون�س ال ُّ
ينفك ير ّدد ب� ّأن الكهنة
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ِ
التيحمل ُ المغفر َة للخاطىء وتُني ُر
هم عالمة مرئ ّية لرحمة اللهَّ الالمتناه ّية،
عق َل ُه وقل َبهُ� ،إلى � ْأن يهتدي و ُيغ ِّير حياتَه .ففي ع�صرِ نا ،ومع ُم� ِّؤ�ش ِ
رات فقدان
انتقا�سا من �أهم ّية �س ّر االعتراف.
أخالقي ،يجب �أن ُنق َّر ب� َّأن هنالك
ال�ضمير ال
ً
ّ
مفيدا ح ّتى ع�صرنا الحا�ضر.
لذا ف� َّإن تعليم الق ّدي�س �ألفون�س ال يزال ً
�إ�ضافة �إلى هذه الم�ؤ ّلفات الالهوت ّية ،د ّون الق ّدي�س �ألفون�س كتابات متن ّوعة
ب� ٍ
أ�سلوب ب�سيط وممتع ،في �سبيل تن�شئة م�سيح ّية �صافية لل�شعب .وقد ت ّمت
قراءتها وترجمتها �إلى العديد من لغات العالم ،ف�أ�سهمت في تعميم الروحان ّية
ال�شعب ّية في القرنين الما�ض َيين .وال ب ّد من قراء ِة بع�ض هذه الن�صو�ص باهتمام
كبير في ع�صرنا الحا�ضر كمثل "الدينونة الأخيرة" ،و"�أمجاد مريم" و"عي�ش
المح ّبة تجاه ي�سوع الم�سيح" ،وهذا الأخير هو من روائع ك ُت ِب ِه� ،إذ ُي�ش ّك ُل خُ ال�ص َة
ي�س على �ضرور ِة ال�صالة ال ّتي تُ�سهِ ُم في االنفتاح على النعم ِة
فكرِ ِهُ .ي�ش ّدد الق ّد ُ
الب�شري .وقد قال
ال�شخ�ص
الإله ّي ِة ،لإتمام م�شيئ ِة اهلل يوم ًّيا ومرافق ِة قدا�س ِة
ِ
ّ
في مو�ضوع ال�صالةّ �" :إن اهلل ال يرف�ض نعم َة ال�صال ِة ل ٍ
أحد ،لأنَّنا بها ُ
ننال
ِ
دوما ،ما
التغ ّل َب على
أجيب و�سوف �أر ّد ُد ً
ال�شهوات والتجارب .و�إنّي �أقول ،و� ُ
من في ال�صالة" .من هنا انبثق مبد�ؤه ال�شهير:
دمت ح ًّيا ،ب� َّأن
خال�صنا َي ْك ُ
َ
نف�سه" (الأ�سلوب العالي لل�صالة� ،أعمال تق�شف ّية  ،IIروما
َ
"من ُي َ�ص ِّل يخ ّل ْ�ص َ
� ،1962ص  .)171في هذا ال�صدد يتبا َدر �إلى ذهني �إر�شاد من �سبقني ،خادم
"يجب � ْأن تُ�صبح جماعاتُنا
اهلل المو ّقر (القدي�س) يوحنا بول�س الثاني ،وفيهُ :
"مدار�س" �صالة حقيق ّية ،وبالتالي ينبغي �أن ت�صبح التربية على
الم�سيح ّي ُة
َ
رعوي" (�إر�شاد ر�سولي ،في مطلع
ال�صالة نقطة �أ�سا�س ّية في ك ّل برنامج ّ
الألف ّية الجديدة.)34 ،33 ،
ومن بين �أَ�شكالِ ال�صال ِة الحا ّر ِة ال ّتي يوحي بها الق ّدي�س �ألفون�س ،تبرز زيارة
الفردي �أو
القربان المق ّد�س� ،أو كما نقول اليوم ال�سجود ،الوجيز �أو المط ّول،
ّ
أكيد ،من بين ِّ
كتب �ألفون�سِّ :
"بكل ت� ٍ
كل �أ�شكالِ
الجماعي� ،أمام �س ّر القربانِ َ .
ّ
العباد ِة ،ف� َّإن ال�سجو َد لي�سو َع في �س ّر القربانِ العزيز عليهُ ،يعتبر الأكث َر �إفاد ًة
مذبح زاخرٍ بالإيمانِ ونرف َع
فرح � ْأن َ
نقف �أمام ٍ
لنا بعد باقي الأ�سرارِ ،يا له من ٍ
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مقدمة زيارات ل�س ِّر
له احتياجاتنا ،كما من �صديقٍ �إلى �صديقٍ قريب" (من ِّ
يوم من ال�شهر)ّ � .إن الروحان ّية الألفون�س ّية هي
القربان والعذراء الق ّدي�سة لك ّل ٍ
في الواقع م�سيحان ّية بامتياز ،تدور حول الم�سيح و�إنجي ِله .والت�أ ّم ُل في �س ّر
الرب و� ِ
في�ض الفدا ُء "بوفر ٍة" على
آالم ِه هو مو�ضو ُع تب�شيرِ ِه� ،إذ فيهما َي ُ
تج�س ِد ِّ
ُّ
ِّ
أي�ضا مريم ّي ٌة بامتيازٍ  .ونظ ًرا
كل الب�شرِ  .فروحان ّي ُتهُ ،بكو ِنها م�سيحان ّي ًة ،هي � ً
لمريم ،فهو ِ
الخال�ص� :إنّها ال�شريك ُة في
يو�ضح دو َرها في تاريخ
لإكرام ِه الكاملِ
ِ
َ
الفدا ِء والو�سيط ُة للنعم ِة ،هي الأ ُّم والمحامي ُة والملك ُة .وي�ؤ ّك ُد �ألفون�س� ،إ�ضاف ًة
�سيقد ُم لنا تعزي ًة كبرى في �ساعة مما ِتنا .لقد كان
مريم ِّ
إكرام َ
�إلى ذلكَّ � ،أن � َ
أبدي ،في دعو ِتنا �إلى ال ُم�شارك ِة في ال َّتعليم
مقتن ًعا ب� َّأن الت�أ ُّم َل في م�صيرِ نا ال ِّ
إلهي �إلى الأبد� ،أو في �إمكان َّي َة ِ
ٍ
بهدوء
العي�ش
أ�ساويُ ،ي�سهِ ُم في ِ
هالكنا الم� ّ
ال ِّ
ب�صالح ا ِ
ِ
والتزام ،في مواجه ِة واق ِع ِ
هلل.
الحفاظ على ال ِّثق ِة الدائم ِة
الموت ،م َع
ِ
ٍ
النفو�س
اجتاح
وم�شج ٌع،
ي�س �ألفون�س دو ليغوري هو نموذ ٌج رائ ٌع
ِّ
َ
َ
� ّإن الق ّد َ
عتمدا بذلك طريق ًة مم ّيز ًة مل�ؤها الطيب ُة
مانحا الأ�سرا َرُ ،م ً
مب�شّ ًرا بالإنجيلِ ً ،
وطول الأنا ِة النابع ِة من عالق ٍة حميم ٍة با ِ
والوداع ُة ُ
ال�صالح.
هلل الالمتناهي
ِ
الرب ِّ
لكل
يمنحها ُّ
لقد كانت لديه ر�ؤي ٌة واقع ّي ٌة ومتفائل ٌة لم�صاد ِر الخيرِ ال ّتي ُ
خا�ص ًة ب�أميالِ القلبِ وم�شاعرِ ِه ،كما بالعقلِ  ،وذلك
�إن�سانٍ  .وقد َابدى �أهم ّي ًة ّ
بين مح َّب ِة ا ِ
هلل ومح َّب ِة القريب.
للتوفيقِ َ
ي�س فرن�سوا
وفي
ي�سنا ،وبطريق ٍة �شبيه ٍة بالق ّد ِ
الختام� ،أو ُّد التذكي َر ب� َّأن ق ّد َ
ِ
ي�شد ُد على � َّأن القدا�س َة �سهل ُة المنالِ ِّ
ُ
الدين
م�سيحي:
لكل
"رجل ِ
دو �سالِّ ،
ٍّ
كزوج ،والتاج ُر
والكاهن ككاهنٍ ،
لماني،
ُ
والزوج ٍ
ُ
لماني ك ِع ٍّ
كرجلِ دينٍ  ،وال ِع ُّ
كجندي ...وهكذا ِّ
ُ
("عي�ش المح ّب ِة ِتجا َه
لكل فئ ٍة بدورِها"
والجندي
كتاجرٍ ،
ٍّ
ُّ
الم�سيح"� .أعما ٌل تق�شف ّية  ،Iروما � ،1933ص .)79
ي�سو َع
ِ
أماكن و�أزمن ٍة
ي�سين ومالفن ًة في � َ
قد َ
الرب الذي بعناي ِت ِه ُيعطينا ِّ
فلن�شكرِ َّ
مون اللغ َة عينها لدعو ِتنا �إلى النم ّو في الإيمانِ
وعي�ش حيا ِتنا
ِ
متفاوت ٍة ،يتك ّل َ
الم�سيح ّي ِة في � ِ
وفرح ،في �سبيلِ التق ُّد ِم على ِ
درب
أب�سط الأمو ِر اليوم َّي ِة ،بمح ّب ٍة ٍ
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هللِ ،
ُو�ص ُل �إلى ا ِ
الدرب ال ّتي ت ِ
القدا�س ِة ،تلك ِ
الحقيقي .و�شك ًرا.
فرحنا
ِّ
البابا بندكت�س ال�ساد�س ع�شر
روما الخمي�س � 30آذار 2011

توطئة
الأ ّباتي اليا�س �صادر

رئي�س رهبنة الفادي الأقد�س في لبنان
ِ
وال�سالم وال�صفا ِء ،خُ ذْ هذا الكتاب وارتف ْع بقلبك نحو اهلل.
بال�صمت
ِ
ِّ
الم�سيح.
آالم
ِ
�صل ،واغْ َرقْ في الت�أ ُّملِ في �س ِّر � ِ
�إقر�أُ ...
فاهلل هنا ،يملأُ الوجو َد .وادخـُ ْل في ُعمقِ �أعماقِ ما تقر�أ.
للم�سيحَ ،كلـِّ ْم ُه وج ًها ٍ
لوجه.
ينفتح قل ُب َك
ِ
فبالت�أ ّمل ُ
ِ
و�س ِّبح مه ّل ًال :قدي�ش قدي�ش قدي�ش �آت �ألوهو.
ّحد
�إت ْ
بالثالوث المعبو ِد َ
من نعم ِة المح ّب ِة
ي�سين والأنبيا ِء ومح ّب ُت ُه ْمً ،
ولي�سكنْك � ُ
إيمان الق ّد َ
في�ضا ْ
والتمجيد ِ
ِ
هلل مدى الدهور.
انطلق م�سرو ًرا ،وت َِّم ْم �إراد َة ا ِ
هلل...
كنتْ ...
وحيثما َ
مريم � ِّأم الحنانِ  ،ومح َّب ِتها.
�أ ْو ِكل ذات ََك �إلى ر�أف ِة البتولِ َ
والعذرا ُء الق ّدي�س ُة ت ُْ�صغي �إلى ِ
�صوت ت�ضرعا ِت َك ،فالتجى ْء �إلى حماي ِتها.
اطلب معون َة ِ
الحار�س ،وقد �أو َك ْلت عناي ُة اهلل حياتَك �إليه ،فهو يقو ُد
مالكك
ِ
ْ
خُ طاك.
ِ�س ْر بالرجا ِء والمح ّب ِة ،ور ِّد ْد م َع �صاحبِ ال ِ
وجدت َمن يح ُّب ُه
"لقد
ُ
أنا�شيدْ :
ولن ُافل َتهُ"(ن�ش )4 /3
قلبي ،ف�أم�سك ُت ُه ْ
متجدد ٌة لمجموع ِة ت� ٍ
أمالتّ � ،
ي�س
الكتاب  ...ترجم ٌة
هذا
ِّ
ُ
صالها الق ّد ُ
رديني ،مع ِّل ًما
ي�س نعمة اهلل َ
�ألفون�س ماري دو ليغوري وك َت َبها .عا�شَ ها الق ّد ُ
الح ّ
معاهد اِّ
هوت ،وقد َت ّو َج ْت روحان ّيتُها حيا َة ق ّد ِ
الل ِ
ِ
ي�سنا الكبيرِ �شربل
مباد َئها في
مريم ال ّتي ،في ُهنيه ِة الب�شار ِة،
مخلوف و�آبا ِء كني�س ِتنا .فلتتما َه حيات َُك بحيا ِة َ
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قت ُمطيع ًة لإراد ِة ا ِ
هلل.
راحت ت�س� ُأل وتت�أ َّم ُل وتُ�ص ّلي .لقد َو ِث ْ
ْ
من ال�صال ِة على
هذا
يوما بعد يوم ...اقر�أه في ج ٍّو َ
ُ
الكتاب  ...اقر�أه بتم ُّهلٍ ً
غو�ص في �س ِّر الفدا ِءِّ .
�صل بالثق ِة وال�شُّ ِ
امتدا ِد ال�سن ِة .خُ ذْ َ
فوف،
وقتك الكافي ل َت َ
في الحوا ِر م َع ا ِ
�شخ�ص تَعر ُف ُه و َيعرف َُك،
الرب كما مع
هلل .تَك َّل ْم م َع
ٍ
الم�سيح ِّ
ِ
محبوب من ُه �شخ�ص ًّيا.
لأن ََّك
ٌ
َ
يناديك َوم ْن حولك ،لعي�ش َانجل ٍة جديد ٍة،
نبوي،
هذا
الكتاب ٌ ...
�صوت ّ
ُ
ٍ
م�ستدام ل�س ِّر الفدا ِء ...
واكت�شاف
ٍ
العالم جائ ٌع ،ظم� ُآن �إلى َينبو ِع الحيا ِةَ .
ال�شخ�ص
ُقر َر ال َآنَ :م ْن هو
ُ
ُ
فعليك �أن ت ِّ
عيت؟ وما هو م�سي ُر حيا ِتك؟
الذي ِمن �أج ِل ِه ُد َ
تبارك ُ
َ
اهلل ال ُآب على مح َّب ِت ِه.
َ
الم�سيح على افتدائ ِه لنا.
الرب ي�سو ُع
تبارك ُّ
ُ
َ
ا�ض ِة.
و�س ال ُمعزِّ ي على مواه ِب ِه الف ّي َ
تبارك ُ
الحي الق ّد ُ
الروح ُّ
ِ
ِ
الواحد المج ُد �إلى الأبد� .آمين
للثالوث الإل ِه
الأب اليا�س يو�سف �صادر
أقد�س في لبنان
رئي�س رهبن ِة الفادي ال ِ
ُ
الم�سيح 2012
الرب ي�سو َع
ميال ُد ِّ
ِ
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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, luimême, 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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القد�س
ُت�ساع َّية ال ُّرو ِح
ِ

تاريخ بدء التُ�ساعية

النوايا

24

الكتاب الأول

قدمـــة
ُم ِّ

ٍ
ال�ص ِ
بين تُ�ساع ّي ِ
لوات
وح
القد�س بتما ُيزٍ
ِ
مو�صوف َ
تتف ّرد تُ�ساع َّي ُة ال ّر ِ
ات َّ
ي�سين
جمي ًعا ،ذلك ل ّأن ِن َع َم َها َ
فا�ض ْت �أو ًال في ِع َّلي ِة �صهيون على ال ُّر�سلِ الق ّد َ
بفي�ض ال ِن َع ِم
القدا�س ِة .وقد تَرافقَ ِغناها
مريم الفائق ِة
والعذرا ِء
ِ
َ
َ
وال ُمعجِ ِ
الرب ي�سو ُع
وح
ِ
القد�سَ � ،
زات .ومن ال ِن َعم �أه ُّمها موهب ُة ال ّر ِ
أفا�ضها ُّ
لر�س ِل ِه" :خي ٌر
نف�س ُه ب�س ِّر �آالم ِه .فقد �سبق و�أخ َب َرنا بذلك َ
ُ
حين قال ُ
الم�سيح ُ
أذهب ال ي�أ ِت ُك ْم ال ُمع ّزي" (يو .)7 /16
لكم �أن �أذهب ،ف� ْإن ْلم � ْ
الحب
فنحن ب�إيماننا العميق وخال�ص يقيننا َنع َل ُم � َّأن الروح القد�س هو ُّ
�شك في � َّأن ِ
المتبا َدل بين الآب واالبن .فال َّ
موه َب َة المح َّب ِة ،التي هي ثمر ُة
ال ّروح القد�س ،ت�سمو فوق مواهبِ اهلل التي �أعطانا �إ َّياها ،وقد ع َّبر عن ذلك
الق ّدي�س بول�س في ر�سالته �إلى �أهل روما �إذ قالّ �" :إن اهلل َ�س َك َب محـ َّبتـَ ُه في
وه َب ُه لنا( ".روم .)5/5
وح ال ُق ُد ِ�س الذي َ
قلوبِنا بال ّر ِ
ندرك عظ َم َة مح ّب ِة ا ِ
فمن ِخالل هذه الت�ساع َّية علينا �أن َ
هلل التي وهبنا
ِ
النف�س في �أعمال
هدين
�إياها عط ّي ًة ثمين ًة للغاية .ف ْلن َْ�س َع
المتالكهاُ ،م ْج َ
َ
وع َد من َْحها للذين يطلبو َنها ب�إيمانٍ " :فما �أولى
الرب َ
وال�صال ِة ،ل ّأن َّ
ِالتقوى ّ
للذين ي�س�ألو َنه؟" (لو .)13 /11
الروح
�أبا ُك ُم
القد�س َ
َّ
ال�سماوي ب� ْأن َي َه َب َ
َ
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ألح ُّب نا ٌر تُلهِب
�ألت�أ ّملُ الأولُ ُ � :

*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

� َّإن ِاراد َة ا ِ
حين قالَ " :تبقى النا ُر ُم ّتـ ِقد ًة
هلل تَظ َه ُر في ال�شّ ريع ِة القديم ِة َ
ي�س غريغوريو�س
با�ستمرا ٍر على ال َمذ َب ِح ال تُطف�أ" (الويين  .)6/6وقد اعتب َر الق ّد ُ
الهياكل ،و� َّأن َ
ُ
َ
انقطاع.
ت�شتعل نا ُر ُحـ ِّب ِه فيها بال
اهلل ُيري ُد �أن
� َّأن قلو َبنا هي تلك
ٍ
الوحيد ِ
لم َي ِ
ال�سعاد ِة
أزلي ب� ْأن ق َّد َم اب َن ُه
َ
ليفتح لنا َ
للموت َ
باب ّ
كتف ال ُآب ال ُّ
القد�س ل َي�س ُك َن في ِ
ِ
الخالد
نفو�سنا و ُي�شع َلها بح ِّب ِه
وح
الأبد َّي ِةْ ،بل �أعطانا � ً
أي�ضا ال ّر َ
َ
أر�ض نا ًرا ،وما
وقد َ
"جئت لأُل ِق َي على ال ِ
ك�شف لنا ي�سو ُع ذلك فقالَ ُ :
مدى الأبد َّي ِةْ .
لقد َدفَع ُه ُح ُّب ُه للب�شرِ �إلى
�أ�ش َّد رغبتي في �أن تكون قد ات ْ
ّقدت!" (لو ْ .)49 /12
أر�ض ،وقد � َ
تنا�سي النّكرانِ وال ِ
أر�سل
إهانات التي �أذاقو ُه �إ َّياها خاللَ حيا ِت ِه على ال ِ
و�س بعد �صعو ِد ِه �إلى ال�سما ِء.
لنا َ
روح ُه الق ّد َ
ال�سما ِء
فيا �أ ُّيها الفادي ،يا كمالَ المح ّب ِة الالمتناهي ِة� ،إن ََّك ،و ُمذْ َ�ص ِع َ
دت �إلى ّ
حين �أَ
ب�أَ ِ�ش َّع ِة ِ
َ
�سقيناك
ُفي�ض ُح َّب َك علينا كما �أحببتـَنا على ال ِ
ِلت ت ُ
أر�ض َ
المجد ،ما ز َ
َمذَ َّلـ ًة َومـرارةً.
ِ
"فظهرت لهم �أل�سن ٌة
التالميذ:
القد�س �أن َيح َّل في ال ِع ّلية على
وح
ْ
لقد �شا َء ال ّر ُ
ُ
و�ض َع ِت الكني�س ُة المق ّد�س ُة على �أفواه
ك�أنَّها من نارٍ" (�أع  .)3 /2وعربو ًنا لذلك َ
"نتو�س ُل � َ
القد�س نا َر ُه فينا،
وح
إليك يا ر َّبنا �أن ُي�ش ِع َل ال ّر ُ
ُ
�أبنائها هذه ال�صالةَّ :
َ
الم�سيح على الأر�ض وتاقَ لو ت�ضطرم" .تلك
تلك النا َر التي �أ�ض َر َمها ر ُّبنا ي�سو ُع
ُ
ِ
عجزات
قلوب الق ّدي�سين ،ومنحتهم ق ّوة ُ�صنع ال ُم
هي النّا ُر الإله ّية التي �أ�شْ َع ْلت َ
حتملين ال ِ
ُح ًّبا با ِ
ين عن
حب الأعداءُ ،م
إهانات ،متخ ّل َ
َ
هلل .وقد ذهبوا �إلى درج ِة ِّ
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ِ
عانقين ال ِ
يوما
بفرح وتهليل.
أعذ َب َة
خيرات ال ِ
أر�ضُ ،م َ
َ
والموت ٍ
فالحب ما كان ً
ُّ
ّ
بطا ًال ،وال ُي ِ
ّف�س ال ُم ِح َّب ُة هلل
مك ُن ُه م َّر ًة �أن يقول كفى ،لأنّه على قدر ما تتفانى الن ُ
فت�ستحق مح ّبـ َتهُ.
في �سبيل حبيبها ،على َق ْد ِر ما تَ�شت ِعـ ُل ال َّرغب ُة في �إر�ضا ِئ ِه،
ّ
هذه النّا ُر الإله ّية ت ّت ِقد في �آون ِة ال�صال ِة العقل ّي ِة "�أت�أ َّمـ ُل ف� ُ
أ�شتعل نا ًرا" (مزمور
الطوباوي
ون
 .)3/39ف�إن رغبنا اال�شتعالَ ح ًّبا باهلل،
فلنرغب في �ألت�أ ّملِ لأنّه الأتـ ُّ ُ
ُّ
ْ
ت�ضطرم ف ِي ِه نا ُر المح ّب ِة الإله ّية.
الذي
ُ

ٌ
† ت�أ ّم ٌ
و�صلوات
الت
نعت
أنت ،يا ْ
من َ�ص َ
يومي هذاْ ،لم �أ�صن ْع �شي ًئا من �أج ِل َك � َ
يا �إلهي� ،إنّي ،و�إلى َ
بعيدا َ
عنك لكثر ِة
من �أجلي .فيا َلـتعا�ستي! لقد
العظا ِئ َم ْ
ا�ستحققت �أن تط ُر َدني ً
ُ
فُتوري.
قيعي ال ُمد ِق ِع هذا،
وح
القد�س� ،أ�ضرِ ْم ما َ
كان بار ًداِّ ،
يا �أ ُّيها ال ّر ُ
ُ
نجـني من َ�ص َ
عن ِّ
كل ما
قلبي الرغب َة العارم َة في � ْأن ُار�ض َيك� .إ ِّني �أتخ ّلى ال َآن ْ
و�أ�ضرِ ْم في َ
قبل �أن � َ
أموت َ
َ
ر�ضيك.
أعمل ما ال ُي
ُير�ضيني و�أق َب ُل � ْأن � َ
ّا�س بِ�شب ِه َال�سن ٍة من نارٍ ،فها َانا ُاك ِّر ُ�س َ
لك
لقد �أظه ْر َت ذات ََك للن ِ
ر ّبيْ ،
ِ
بت�سبيح َك ،و�أنا
أنت وهبتَني �إ َّيا ُه لأت َرن ََّم
�ضحي �سب ًبا للخطيئ ِةَ � .
كي ال ُي َ
ل�ساني ْ
أتوج ُع �أل ًما في
�شج ًعا ال َ
ُ
جعلت من ُه �أدا ًة لإهان ِت َكُ ،م ّ
آخرين على ِع ْ�صيا ِن َك� .إنّي � َّ
َج�س ِد ِه على
داخلي .فب َِحقِّ َمح َّب ِة ي�سو َع
ِ
الم�سيح الذي � َ
أكرم َك بل�سا ِن ِه َطوالَ ت ُّ
إكرام َك وال َتر ُن ِّم ب ِ
عن � ِ
ِمديح َك وال ّلجو ِء �إلى َمعون ِت َك
ال ِ
أر�ضْ ،اجعلني ال �أتوق َُّف ْ
ِ
الح ِّب ال ّالمتناهي الذي َيليقُ َ
بك� .إنّي
وال َتكلُّ ِم الدائ ِـم عن
�صالح َك و�إظها ِر ُ
خيري الأ�سمى� ،أُح ُّبـك يا �إل َه المح ّب ِة.
ُا ِح ُّبك يا َ
القد�س المحبو َب ِة للغا َي ِة ،ا�ستم ّدي َلي ِنعم َة
الروح
عرو�س
مريم ،يا
ِ
يا ُ
ِ
َ
ا�شتعالي بمح ّب ِت ِه الإله ّي ِة...
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B
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�ساطع
ألحب نو ٌر
ٌ
�ألت�أ ّملُ الثانيُّ � :
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

من ج ّرا ِء
ظالم ُعقو ِلناْ ،
آدم �إنَّما هو ُ
� َّإن �أت َع َ�س ما �أ ْو َ�ص َل ْتنا �إلي ِه خطيئ ُة � َ
زالت ،فيا َلـب� ِؤ�سنا .فال�شَّ هو ُة غيم ٌة
أرواحنا وما ْ
�شهوا ِتنا التي �أهل َك ْت � َ
نحن ْلم
وحجاب مني ٌع َيمنعنا من ر�ؤية الحقيقة .فكيف نبتع ُد عن ال�ش ّر � ْإن ُ
ٌ
الظالم في داخ ِلنا.
ادلهم
ُندرك مدى خطور ِت ِه؟ فك ّلما َاثق َل ْتـنا الخطيئ ُة
ُ
َّ
الطوباوي" ،يغم ُر
أي�ضا "النو َر
الروح
لكن
القد�س ،الذي ُن�س ّمي ِه � ً
ّ
َّ
َ
َ
ـالن
قلو َبنا وي�ساع ُدنا على المح ّب ِة ،ويب ّد ُد ظل َمات نفو�سنا ،ويك�شف لنا ُبط َ
ِ
ِ
الخال�ص
خيرات ال�سماء الخالدةُ .يع ِّرفُنا �أه ّم ّي َة
خيرات الأر�ض و�سم َّو
ِ
و�صالح ا ِ
ومح َّب َت ُه التا ّم َة
وعظم َة النعم ِة،
هلل وكمالَ ُ
الح ِّب الواجبِ نح َو ُهَ ،
َ
الب�شري ال ُ
روح ا ِ
هلل" ( 1كور .)14 /2
إن�سان
"لكن ال َ
لناّ .
َّ
يقبل ما هو ِم ْن ِ
الغائ�ص في �أوحالِ الملـ ّذ ِ
ات الأر�ض ّي ِة ،ال تُمك ُن ُه معرف ُة
إن�سان
� َّإن ال َ
َ
بغ�ض
غ�ضهُ ،و َي ُ
حب ما َيجِ ُب ُب ُ
من ِ
اع�س ْ
بين بني الب�شرِ ُي ُّ
هذه الحقائقِ  .فال ّت ُ
الح ُّب
ما َيجِ ُب مح ّب ُتهُ .وقد هتفت ماري مادلين دو بازي قائل ًة" :يا �أ ُّيها ُ
كان َمحبو ًبا!"
الح ُّب الذي ما َ
الذي ما َ
كان َم ْعروفًا ،يا �أ ُّيها ُ
ال�سياق كانت الق ّدي�سة تريزيا (الأفيل ّية) تُر ّد ُدَّ �" :إن َ
اهلل
في هذا ّ
القدي�سين ال ينف ّكون
ْلم َي ُك ْن َمحبو ًبا لأ َّن ُه ْلم َي ْ
كن َمعروفًا" .لذلك نرى ِّ
هللِ �" :
يلتم�سون نور ا ِ
أر�س ْل نو َرك وحقَك َف ُهما َي ْهدياني" (مزمور ،)1 /43
رب
"لأن َّك � َ
أنت تُوق ُد ِ�سراجي� ،إلهي َا ِن ْر ُظ ُلماتي" (مزمور " ،)29 /18يا ّ
يني ف�أُ ِ
ب�ص َر َعجا ِئ َب �شريع ِت َك" (مزمور  .)18 /119وهكذا ف�إنَّه
ْ
افتح َع َّ
جد اهللَ.
ِمن دون النو ِر نتع َّث ُر و َن�سق ُُط في المهاوي ،وبال ّتالي ال يمك ُننا � ْأن َن َ

† ت�أ ّمالت و�صلوات
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ؤمن حقًا �أن َّك ُ
اهلل ،و�أن َّك �إل ٌه واح ٌد م َع ال ِآب
إلهي �أنا �أ� ُ
يا �أ ّيها ال ّر ُ
وح ال ُّ
واالبن� .إنّي �أعب ُدك و�أُ ِقـ ُّر ب�أن َّك باعثُ الأنوا ِر التي �ساعدتني على ِ
ك�شف خُ ِ
بث
ِ
ال�ش ِّر الذي اقترف ُت ُه و�أهنت َُك ب ِه ،كما ع َّرفَـ ْتني �أنّني ُملز ٌم بمح َّب ِت َك� .أ�شك ُر َك
م�ستح ٌق �أن تتركني في ّ
الظ ِ
ِ
نادما على � َ
لمات ،ولكنّي �أرى �أنّك
إهانتك� .أنا
ً
لم َّ
علي ،واجع ْلني �أتل ّم ُ�س
تتخل عنّي� .أ ُّيها ال ّر ُ
وح ال ُّ
أزلي ا�ستم َّر بفي�ض نورِك َّ
�صالحك ال ّالمتناهي .ق ِّوني كي �أح َّبك من ِّ
َ
لتجعل منّي
كل قلبي .ه ْبني النّعمة
أحدا �أكث َر َ
منك.
أحب � ً
ق ّو ًة مق ّد�س ًة وديع ًة ،فال � ُّ
ِ
�أط ُل ُب َ
خيري الأ�سمى،
الم�سيح� .إنّي �أح ُّب َك يا
با�ستحقاقات ي�سو َع
ذلك
َ
ِ
فاقبل عط َّي َة ذاتي َ
أكون َ
لك بك ِّل ّيتيْ ،
لك وال
�أح ُّب َك �أكث َر من ذاتي .و�أري ُد � ْأن � َ
أبتعد َ
عنك � ًأبدا.
ت�سمح ب�أن � َ
ْ
يا �أ ّمي مريم �ساعديني بق َّو ِة �شفاع ِت ِك المقـ َّد�سة...
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

ألح ُّب ميا ٌه تُـروي ال ِعطا�ش
�ألت�أ ّملُ الثالثُ ُ � :
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

أي�ضا ،نا ًرا ِ
ياما و َينبو َع حياة.
الح ُّب � ً
وه ً
و ُيدعى ُ
فلن
�شرب من الما ِء الذي ُاعطي ِه �أنا ْ
قال ُّ
لل�سامر َّي ِة" :من َي ْ
الرب فادينا ّ
َي َ
أحب اهلل من �أعماقِ قلب ِه
عط�ش � ًأبدا" (يوُ .)13 /4
فالح ُّب ِميا ٌه ُمرو َي ٌةَ ،وم ْن � َّ
يطلب �سواه وال يريد بدي ًال عنه ،لأنّه �سيج ُد فيه َّ
كل الخيرات .وفي ا�ستقراره
ال ُ
خيري الأكمل ،يا �إلهي ويا ُك ِّلي".
باهلل �سيلقى الف َرح مته ّل ًال" :يا �إل َه نف�سي � َ
أنت َ
من �أجلِ ك ّل ذلك ي�شتكي ُ
تلهج وراء ملذ ِ
ّات الب�شرِ الخ�سي�س ِة
اهلل من ٍ
نفو�س ُ
ا�ض" :تركوني �أنا
أفراح الف ّي ِ
الح الالمتناهي ،نب ِع ال ِ
ال�ص ِ
العابر ِةُ ،مبتعد ًة عن ّ
الحي واحتفروا لأنف�سهم �آبا ًرا� ،آبا ًرا ُم�شقّقة ال ت ِ
ُم�س ُك الماء"
َينبوع المياه ّ
(�إرميا  .)13 /2وعلى ال ُرغم من ذلك ،ف� ّإن اهلل الذي يح ّبنا يريد مالقاتنا
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بالفرح ،وهو ال ّ
ينفك يدعو جمي َع النا�س قائ ًالْ �" :إن َ
عط�ش �أح ٌد فل ُيقب ِْل � َّإلي"
القد�س،
أمنحهُ ،بق َّو ِة ال ّر ِوح
ِ
(يوْ .)37 /7
ال�سعاد َة فلي� ِأت � َّإلي ل َ
ومن �أرا َد ّ
فلي�شرب ،كما جاء في الكتاب:
ؤمن بي
ُبغ َي َة قل ِب ِه في الحيا ِة والآخرةَ .وم ْن ي� ْ
ْ
الحي" (يو.)38 /7
"ف�ستجري ِم ْن جو ِف ِه �أنها ٌر ِم َن الما ِء ّ
ؤمن بي�سو َع الم�سيح و ُيح ُّبه �سوف ُيغنيه بف ْي ِ�ض ال ِّن َع ِم من قلب ِه .وهو
ف َم ْن ي� ُ
تتفج ُر
�س ُيغد ُقها عليه غزيرةً ،من عمقِ �إراد ِت ِه ،بينابي َع َ
من الف�ضائلِ المق ّد�س ِةَّ ،
وافر ًة لت َ
َحفظ ل ُه الحياةَ ،وي�شار ُك ُه فيها �آخرون.
أ�سا�س مح ّب ِة ال ِآب،
الروح
بالواقعّ � ،إن هذه الميا َه لي�ست �إ ّال َ
القد�س بالذاتَ � ،
َ
الم�سيح ب�أن ِ
بعد ُ�صعو ِد ِه" :لأَ َّن
الرب ي�سو ُع
ال�سما ِء َ
وقد َو َع َد ُّ
ُ
ير�س َل ُه �إلينا من ّ
وح ا ْل ُق ُد َ�س َل ْم َي ُك ْن َق ْد �أُ ْع ِط َي َب ْع ُد ،لأَ َّن َي ُ�سو َع َل ْم َي ُك ْن َق ْد ُم ِّج َد َب ْع ُد" (يو /7
ال ُّر َ
.)39
َمنحنا � َ
أطياف
فال�صال ُة ت ُ
وما ِم ُ
ال�صال ُة المق ّد�س ُةّ .
فتاح َينابي ِع الميا ِه � اَّإل ّ
ِ
الخيرات ك ِّلها بنعم ِة ِ
الوعد ال ُمعطى لنا�" :أطلبوا تَجدوا" (مت .)7 /7
ال�صال َة تُعطينا النّو َر والغنى والق ّوةَ.
ُ
نحن عميا ٌن ،فقرا ُء� ،ضعفا ُءَّ ،
لكن ّ
فلن�سم ْع تودريتو�س ُ
وحدها تَ�ستطي ُع ك َّل �شىء"َ .ومن ُي َ�ص ِّل
ال�صال َة َ
يقولَّ �" :إن ّ
ينل ِن َع ًما ي�س�ألها .وا ِ
ْ
هلل يريد منحنا ِنع َم ُه الوافرة ،لكنّه يريد �أن نطلب �أو ًال
ذلك منه.

ٌ
† ت�أ ّم ٌ
و�صلوات
الت

رب من هذا الماء" (يو)15 /4
"�أعطني يا ّ
أتو�س ُل � َ
ال�سامر َّي ُة� :أعطني من ميا ِه ح ِّب َك
إليك كما فع َل ِت ّ
يا ي�سوعي� ،أنا � ّ
الذي ُين�سيني ال ُّدنيو ّيات ،وال ُي�شغلني �إ ّال َ
الح ُّب الالمتناهي
بك .يا �أ ُّيها ُ
براعم و�أ�شوا ًكا من الخطيئ ٍة،
ُنبت �إ ّال
ياب�سا" .نف�سي قاحل ٌة ال ت ُ
َ
"ا�سقِ ما كان ً
بمجد َكَ ،
رب! � ِ
من ِن ِعم َك فتُـثم َر ثما ًرا تليقُ ِ
قبل � ْأن
أخ�ص ْبها ْ
ف�أَخ�ص ْبها .نعم يا ّ
الموت عن ج�سدي.
َيف�ص َلها ُ
كم ِم ْن م ّر ٍة تخ ّل ْي ُت َ
أرتمي
الحي! �أ ُّيها الخي ُر الأ�س َمى! ْ
عنك ل َ
يا َينبو َع الما ِء ّ
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ألف م ّر ٍة
في �أوحالِ هذا العالم الذي حرمني ح َّبك المق َّد َ�س .لماذا لم �أ ُم ْت � َ
َ
أفت�ش عن � ٍ
رب لن � َ
أحد �سواك فيما بع ُد� ،أغثني،
قبل � ْأن �أُهينَك! لكن َّي يا ّ
واجع ْلني �أمينًا لمقا�صدي...
تحت ِظ ِّل جناح ْي ِك...
مريم ،يا رجائي ،احفظيني دائ ًما َ
يا ُ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

ندى ُي ِ
�ألت�أ ّملُ
خ�ص ُب
ألحب ً
ُ
الرابعُّ � :
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

الكني�سـُة المق َّد�سة هذه ال�صالة على ل�سانِ �أوالدهاّ �" :إن الروح
تُـ َعل ِّـ ُمنا
َ
خ�ص ُب ال ِّن َّي ِ
فالحب ُي ِ
القد�س ُيط ِّه ُر قلو َبنا و ُي ُ
ات
نع�شها عميقًا بندى ِنعم ِت ِه".
ّ
النف�س .هذه الثمار تـَـنبت بفعل
ال�صالح ِة والأعمالِ المق َّد�س ِة ال�صادر ِة عن
ِ
لهيب
الحب � ً
أي�ضا ً
ندى لأَ َّن ُه ُيطفيء َ
نعمة الروح القد�س في نفو�سنا .و ُيدعى ّ
ِ
أي�ضا ُم ً
نع�شا وهو ُيلطـِّ ُف لظى
الروح
القد�س � ً
ال�شهوات ونا َر الأهواء .و ُي�س ّمى ُ
ُ
ُ
العذب"...
المنع�ش
اللـَّهيب�" :إنّه في الح ِّر اعتدالٌ� ...إ َّن ُه
ُ
وقت ال�صال ِة .لذا ف� َّإن ُرب َع �ساع ٍة من
إلهي يتغلغ ُل في قلوبِنا َ
هذا الندى ال ُّ
َ
الت�أ ّمل ٍ
ِ
ِ
كاف ل ُي ِ
خم َد ميولَ
كانت ُم ّتقدةً�" :أ ْدخَ َل ِني َب ْي َت
الحقد
وال�شهوات مهما ْ
الْخَ ْمرِ َ ،وال ّرا َي ُة َف ْو ِقي َم َح َّب ٌة" (ن�ش .)4 /2
الح ُّب ،ومن ُه نتع ّل ُم
المقد َ�س هو
� َّإن الت�أ ّم َل
ُ
ِّ
مخزن الأهراء حيثُ يتك َّد ُ�س ُ
حب َ
كنفو�سنا ،و َن ْف َق ُه � َّأن ُح َّب ا ِ
ِ
مح َّب َة القريبِ
اهلل
هلل فوقَ الأمو ِر ك ِّلها .والذي ُي ُّ
حب ال�صالةَ ،وم�ستحي ٌل على َم ْن ال يتم َّر ُ�س بالت�أ ّملِ � ْأن ُي�سيط َر على �شهوا ِت ِه...
ُي ُّ
ٌ
† ت�أ ّم ٌ
و�صلوات
الت
أرغب في
الروح
إلهي� ،أنا ال ُاري ُد �أن �أحيا لذاتي ،لكنّني � ُ
يا �أ ُّيها ُ
ُ
القد�س ال ُّ
َ
ور�ضاك ،طالما َب ِقـ َي ْت َلي حياةٌ .لذلك �أبته ُل �إليك � ْأن
ال�سعي �إلى مح َّب ِتك
أنت �إلى قلبي وعلـِّمني ال�صال َة كما
تمنحني موهب َة ال�صال ِة الت�أ ّملي ِة .تعالَ � َ
َ
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َينبغي .ق ِّوني كي ال � َ
روح
أترك هذه العباد َة التقو َّي َة عند َ
�ضجري وجفافيَ .ه ْبني َ
ِ
إلهي.
ال�صال ِة و ِنعمتَها كي �أختا َر ا ِال
بتهاالت العزيز ِة على قلب َِك ال ِّ
ُ
وتنت�ش َلني
تقد َ�سني
كنت تائ ًها بخطاياي ،لكنّي �أرى �أنـَّك تري ُد � ْأن ِّ
لقد ُ
نعم� ،أنا �أري ُد �أن �أتق َّد َ�س و ُار�ض َيك
ب�أ�ساليب َِك المق ّد�س ِة التي �أوليتَني �إ َّياهاْ .
و�أ ُاح َّب َـك �أكث َر ف�أكث َر لأن ََّك �صال ٌح �إلى الأبد.
خيري الأعظم ،يا ح ّبي ويا ُكـلـِّي ،ولأن َّي �أح ّب َك فها �أنا َا َه ُبك ذاتي
� ِأح ُّبك يا َ
ك َّلها...
مريم ،يا رجائي ،احفظيني ...
يا ُ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

ٌ
�ألت�أ ّملُ
راحة
ّعب
ألح ُّب في الت ِ
الخام�سُ � :
ُ
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

الحب" :في ال ّتعبِ راح ٌة وفي الحزنِ عزا ٌء" ،وهو ُي�ؤدي �إلى
ُي�س ّمى
ُّ
أ�سا�س هو توحي ُد م�شيئ ِة الحبيبِ بم�شيئ ِة
الإ�ستراحة العذبة ،ل ّأن عملـَ ُه ال َ
ِ
ال�ض ِ
ال َم ِ
�سارات التي
حبوب.
آالم والخَ
برغم ُّ
فالنف�س التي ت ُّ
ُ
ُحب اهللِ ،
غوط وال ِ
ُقد ُم َّ
الط َاع َة لإرادت ِه .لذا عليها � ْأن ت َ
َعرف �أنَّها تت�ألـَّ ُم
تُعانيها ،تهد�أُ َ
حين ت ِّ
�سالما َي�سمو
ب�إراد ِة َمح ُبوبِها ُمر ّدد ًة با�ستمرا ٍر" :هذه م�شيئ ُة ر ّبي" ،فتج ُد ً
فوقَ ِم َح ِن الحيا ِة كلـِّها� .إ َّن ُه �سال ٌم ّ
يتخطى مل ّذ ِ
الحوا�س ال ُّدنيا" :ف� َّإن
ات
َّ
دراك َي ُ
كل ِا ٍ
�سالم ا ِ
هلل الذي يفوقُ َّ
حفظ قلو َبكم و�أذها َنكم" (فل.)7 /4
َ
نف�س ماري مادلين دو بازي
فرحا عميقًا َ
ال�سياق ،ف� َّإن ً
في هذا ِّ
كان يغم ُر َ
حين كانت تر ِّد ُد�" :إنَّها �إراد ُة ا ِ
هلل".
َ
لذلك ،على ِّ
كل �إن�سانٍ في الحيا ِة �أن َي ِ
حم َل �صلي َب ُه مر ّد ًدا مع الق ّدي�س ِة
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وعذْ ٌب ِل َم ْن ُيعا ِنقهُ".
ال�صليب
تريزيا (الأفيل ّية)ّ �" :إن
عذاب ِل َم ْن َيج ُّر ُه َ
ٌ
َ
يجرح و ُي�شفي" (�أي .)18 /5
وكما يقول �أيوبّ �" :إن ّ
الرب ُ
"نعم،
القد�س بِعذوب ِة ِميرو ِن ِه ُيح ِّو ُل
فالروح
َ
ُ
العذاب عذوب ًة وال َألم َمح ّب ًةْ .
ُ
ِ
يا � ِ
امتحانات
مام
أبت ،هذه م�شيئتُك" (مت .)26 /11وهذا ما ينبغي قو ُل ُه َ�أ َ
الحيا ِة" :فليكن َ
ُ
تع�صف بنا م�صاعب
ويوم
كذلك يا ّ
رب ل َّأن في ِه مر�ضات ََك"َ .
رب ،ف�أنا �أقبل من �أعماق قلبي ما
هذا الزمان فل ُنر ِّد ْد دائ ًما" :ق ّرر يا ّ
كانت تفع ُل الق ّدي�س ُة
أهب لك ذاتي ،كما ْ
تق ّر ُره" .ف� َّإن خال�صي في � ْأن � َ
تريزيا (الأفيل ّية) َطوالَ نهارِها.
ٌ
† ت�أ ّم ٌ
و�صلوات
الت
وقاومت �إرادت ََك ،ح ّتى ا ِالزدرا ِء؟
أتممت �إرادتي،
ُ
يا �إلهي ،كم من الم ّر ِات � ُ
رب من
ي�ؤل ُمني هذا ال�ش ُّر �أكث َر من غير ِه .فها منذ ال َآنُ ،اري ُد �أن ُاح َّب َك يا ُّ
ِّ
عبد َك َي�سم ُع" (�1صمْ .)9/3
قل ماذا تري ُد منّي
رب ف� َّإن َ
كل قلبي" :تك َّلم يا ُّ
رغبتي الوحيد ُة وح ِّب َي الأوح ُد �سي�ستق ّران ب�أن � َ
أعمل م�شيئ َتك .يا �أ ُّيها
لأفع َلهُ.
َ
الروح
فكيف لي � ْأن ُا ِح َّب غي َرك؟
بحد ذا ِت ِهَ ،
الح ِّ
ال�ص ُ
ُ
القد�س � ِأع ْن َ�ضعفي لأن َّك َّ
ُ
إليك بعذوب ِة مح َّب ِت َك ،و�أتخ ّلى عن ِّ
باتي العميق َة � َ
كل ٍ
�شيء ل َأه َبك
�إنّي � ِّ
أوج ُه رغَ َ
نف�سي ،فاقب ْلني و�أَنجِ ْدني...
مريم �أ ّميِ ،
فيك �أ�ض ُع َّ
كل ثقتي...
يا ُ
*
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ٌ
�ألت�أ ّملُ
ف�ضيلة تُق ّوي
ألحب
ُ
ال�ساد�سُّ � :
*
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ِ
الحب" (ن�ش .)6/8فما من قو ٍة مخلوق ٍة با�ستطاع ِتها
"قوي
ٌّ
كالموت هو ُّ
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الح ِّب َ
مقاوم ُة ِ
َّف�س.
داخل الن ِ
الموتْ ،
لكن ما ِم ْن �صعوب ٍة تَقوى على ُ
الح ُّب على ِّ
ٍ
عندما َيتع ّلـقُ الأم ُر ب�إر�ضا ِء ال َم ِ
وازدراء
كل خَ �سار ٍة
حبوب َيتف َّوقُ ُ
النف�س ِ
تذوب َ
هلل
داخل نا ِر المح َّب ِة .والدالل ُة على ُح ِّب ِ
و�أ َل ٍم .فما من ق�ساو ٍة ال ُ
ال�ض ِ
أفراح.
ب�صدقٍ هو �أنَّها َث ُبت َْت �أَمين ًة على َمح َّبت ِه في ِّ
يقات وال ِ
يقولَّ �" :إن َ
ي�س فرن�سوا دو �سال ُ
اقب ،لأ َّن ُه
اهلل ُم ِح ٌّب � ْإن كاف�أَ �أ ْو َع َ
كان الق ّد ُ
َي ُ
عمل َّ
�شيء بِمح ّب ٍة ،و� ْإن ه َو َ�أحزَ َننا في هذه الحيا ِة َ
كل ٍ
فذلك ت�أكي ٌد على وفر ِة
َمح َّبت ِه.
كان �أكث َر ُ�سرو ًرا في
بول�س َ
ي�س يوحنا ُ
ُ
ي�شرح الق ّد ُ
فم الذَّ هبِ �أَ َّن الر�سولَ َ
كان
قيو ِد ِه من ُه �ساع َة اخت ُِط َف �إلى ال�سما ِء الثالث ِة (2كور  .)4-2 /12لذلك َ
�شاكرين َ
ِ
أعطاه ْم
العذاب،
لون في ِخ َ�ض ِّم
ي�سون يته ّل َ
القد َ
َ
اهلل لأ َّن ُه � ُ
ال�شهدا ُء ِّ
ي�س �أغ�سطينو�س ُ
حبون ال
يقولَّ �" :إن
الذين ُي َ
َ
نعم َة الت�أ ُّل ِم كي يتوبوا ،والق ّد ُ
ون � ًأبدا ،ح ّتى و� ْإن تعبوا َ
فذلك ُيفرِ ُح ُه ْم".
يتع ُب َ
ٌ
† ت�أ ّم ٌ
و�صلوات
الت
أكيدا لح ّبي لك؟
يا �إل َه نف�سي �إنّي ُاجاه ُر بِح ِّب َكْ ،
ولكنَّ � ،أي برهانٍ ُ�أ ِّ
قد ُم ت� ً
واحدا ،تلك عالم ُة �أنّي ال �أح ُّبك بما فيه الكفاي ُة .فيا ي�سوعي
ف�أنا ال �أج ُد ُبرها ًنا ً
� ِ
من �أجلِ ُح ِّب َك ،و� ْأن
الروح
ني الق َّو َة ل ْأن �أت�أ َّل َم ْ
أر�س ْل � َّإلي َ
َ
القد�س ،فلي� ِأت و َي َه ْب َ
أجلكَ ،
� َ
من � َ
أعمل � َّأي ٍ
الموت.
�شيء ْ
ني ُ
قبل � ْأن ُيباغ َت َ
كراني اللَّذَ ْي ِن ِع�شت
المحبوب ال
فادي
ت�سمح ب� ْأن � َ
فيا َّ
َ
ْ
أموت بفُتوري و ُن َ
خطاياي الكثير ِة ال ّتي
أعطني ال�شجاع َة كي �أت�أ ّل َم تكفي ًرا عن
َ
ُفيهِ ما ح ّتى ال َآنَ � .
الجحيم.
حققت بِ�س َببِها
ا�س َت ُ
َ
ْ
أنت تتوقُ �إلى ُ�سكنَى نف�سي وقد
يا �إلهي� ،أ ّيها
ال�صالح والمح ّب ُة الكام َل ِينَ � ،
ُ
طر ْدت َُك منها مرا ًرا ،تعالَ واتّخذها م�سكنًا لك ،امتلكها وح ِّولها لك كامل ًة� .إنّي
ي�س يوحنا �أ َن َّك ُ
نفو�س ُم َ
حبيك َم�سكنًا
�أح ُّبك يا �إلهي ،وقد �أك ّد َلي الق ّد ُ
تجعل َ
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أقام ُ
أقام في ا ِ
َ
اهلل في ِه" (1يو .)16/4
هلل و� َ
أقام في المح َّب ِةَ � ،
لك" :ف َم ْن � َ
ِ
أرغب �إ ّال
فبما �أن ََّك معي �أَ�ضرِ م النا َر و َق ِّو
رباطات المح ّب ِة ال ُمق َّد�س ِة كي ال � َ
ً
بك ال � ُ
مرتبطا َ
فيك وال ُاف ِت َ�ش �إ ّال َ
َ
عنك وال ُا ِح َّب َ
أنف�صل
�سرت
�سواك .ح ّتى � ْإن ُ
عن مح َّب ِ
أكون َ
لك يا ي�سوعي ويا ُكلـِّي.
تك المق ّد�س ِة � ًأبدا� .إنّي �أري ُد � ْأن � َ
الحب والمثابرةَ.
يا َم ِلكتي مريم ،يا محامي ًة عني،
ِّ
ا�ستمدي َلي َّ
*
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ألحب ُي�س ِك ُن َ
اهلل في ن ِ
�ألت�أ ّملُ
ُفو�سنا
ُ
ال�سابعُّ ُ � :
*
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الم�سيح
العذب" .هذا ُه َو وع ُد ي�سو َع
النفو�س
"�ساكن
القد�س
الروح
ِ
َ
ِ
َ
ُن�س ّمي َ
َ
و�صاياي و�أنا
كنتم تُح ّبو َنني ،حفظت ُْم
الذي �أعطا ُه لمريدي ِه َ
َ
حين قالَ ْ �" :إن ْ
كم يتامى،
لكم م�ؤ ّي ًدا �آخ َر ُ
يكون مع ُك ْم �إلى ال ِأبدْ ...لن � َ
أدع ْ
�أ�س� ُأل ال َآب ،ف َي َه ُب ْ
عن
الروح
القد�س ال يتخ ّلى �إ ّال ِ
ف�إنّي �أرجِ ُع �إلي ُك ْم" (يوَّ �" .)18 ،16 -15 /14إن َ
َ
التريدانتيني).
َرف�ضهُ ،وال َيتر ُكنا �إ ّال �إذا تركنا ُه" (المجم ُع
ِ
النف�س التي ت ُ
ّ
ُ
من ُك ِّل
�سكن في
ِ
فاهلل َي ُ
بيد �أ َّن ُه ال يكتفي � ْإن ْلم ُنح َّب ُه ْ
النف�س التي تُح ُّبهَُ ،
الروماني ْلم ْ
ال�شيوخ
مجل�س
ي�س �أغ�سطينو�س � َّأن
يقبل
قلوبِنا .لقد � َ
ِ
أعلن الق ّد ُ
َ
ِّ
من �آله ِت ِهَ .
عبد
ي�سو َع الم�سيح ك� ٍإله ْ
ذلك لأ َّن ُه �إل ٌه فائقُ الطبيع ِة ال ُيري ُد �إ ّال � ْأن ُي َ
يكون ل ُه � ُّأي ٍ
�شريك
ال�صواب عي ُنه،
وحده .وهذا
يرغب � ًأبدا في � ْأن َ
َ
ُ
فالم�سيح ال ُ
ُ
من ِّ
الذين َي ِح ّبو َنهُ� .إ ّن ُه َيري ُد � ْأن َ
كل ٍ
�آخ َر في ِ
فريدا لهُ،
قلوب َ
يجعل ْ
قلب م�سكنًا ً
وحد ُه مو�ض َع
مكن .فهو َي ُ
قد َر ما ُي ُ
و�أن َ
نتف�ض غَ ْير ًة � ْإن ْلم ْ
يكن هو َ
يكون َمحبو ًبا ْ
من
ي�س
يعقوبّ � ،إن هذ ِه الخليق َة ب�أ�سرِ ها ،هي جز ٌء ْ
ُ
المح ّب ِة ،على ما َ
كتب الق ّد ُ
حتفظ بها لذا ِتهَّ �" :إن َ
قلب يري ُد � ْأن َي َ
ٍ
الروح الذي
اهلل َي�شتاقُ �شوقَ ال َغ ْي َر ِة �إلى ِ
� ْأ�سك َن ُه فينا" (يع  .)5/4وبِتعبيرٍ �آخ َر ،على ما ُ
ي�س �إيرو ِنمو�سَّ �" :إن
يقول الق ّد ُ
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مدح َ
ي�سو َع ي ّتق ُد غَ ْي َرةً"َ .
النف�س ال�شبيه َة
تلك
العرو�س
لذلك ف� ّإن
َّ
ال�سماوي َي ُ
َ
َ
أجمل خَ َّد ِ
العالم" :ما � َ
بين
عن
باليمام ِة التي تتخ ّلى ِ
وع ْنق َِك َ
يك َ
بين العقو ِد ُ
َ
ِ
ِ
العالم .ه َو يري ُد ُه
القالئد" (ن�ش ،)10/1
ُ
فالم�سيح ال يري ُد منّا ُ
تقا�س َم ُح ِّب ِه م َع ِ
عرو�س ُه ُ
العرو�س" (ن�ش /4
أختي
كام ًال لذا ِت ِه
ُ
ُ
فيمدح َ
ويقول" :كالج َّن ِة ال ُمقفَل ِة � َ
عن ِّ
ي�ستحق
الم�سيح
تعتقدون � َّأن ي�سو َع
أر�ضي� .أَال
ُّ
َ
� ،)12إنّها ُمقفل ٌة ْ
َ
كل ُح ٍّب � ٍ ّ
يقول" :لقد �أعطا ُك ْم ي�سو ُع ك َّل ٍ
الذهبي الف َِم ُ
دم ُه
ي�س
�شيءَ ،
ُح َّبنا ك َّله؟ فالق ّد ُ
ُّ
عند ُه ما ُيعطي ِه لأ َّن ُه ْلم ُي ْبقِ لذا ِت ِه �شي ًئا".
وحيا َت ُه ك َّلهاْ ،لم يبقَ َ
ٌ
† ت�أ ّم ٌ
و�صلوات
الت
يا �إلهي ،ها َءنذا �أرى �أنّك تُري ُدني بكل ِّـ ّيتي لك .لقد �أبعدتُك مرا ًرا ع ِّني،
اليوم ذاتي
أنت ما ز َ
و� َ
كي ت َّت ِح َد بي� ،إلى �أن َملكتَني بك ِّليتي� .إنّي �أه ُبك َ
ِلت ت�أتي ْ
بعيدا َ
ت�سمح ب� ْأن � َ
أنت َت ْبحثُ
أعي�ش ً
عنك لحظ ًة واحدةًَ � .
فاقب ْلني يا ي�سوعي ،وال ْ
أبحث �إ ّال َ
أنت تُح ُّبني،
فلن � َ
عني ْ
أنت تُري ُد نف�سي ،ونف�سي لن ت َ
ُريد �إ ّال َكَ � .
عنكَ � .
ً
مرتبطا َ
بك ال �أنف�ص ُل عنك � ًأبدا...
ف�أنا �أح ُّب َك .ولأن َّك تُح ُّبني اجع ْلني
يا م ِلك َة ال�سما ِء �إنّي �أَثقُ ب ِِك...

*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

ألح ُّب ر ٌ
�ألت�أ ّملُ
آ�سر
ُ
الثامنُ � :
ِباط � ٌ
*
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الح ُّب غي ُر المخلوقِ � ،إنّه ٌ
يوح ُد الآب
وح الق ُد ُ�س ه َو ُ
ال ّر ُ
رباط ال ينح ُّلّ ،
روحنا ب�إلهِ نا.
أزلي ،وي َو ِّحـ ُد َ
َبالكلم ِة ال ِّ
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ي�س � ُأغ�سطينو�س�" :ألمح ّب ُة ف�ضيل ٌة تَجم ُعنا با ِ
ي�س
َ
هلل" .والق ّد ُ
كتب الق ّد ُ
الح ُّبْ ،
هل � َّإن
الروح َ
لوران�سيو�س ي�ستنيانو�س َ
حين امتلأ من ِ
هتف" :يا �أ ُّيها ُ
عل َ
ر َ
اهلل ي َّتح ُد ب� ِ
وي جِ ًدا �إلى َدرج ِة �أ َّن ُه َج َ
العالم
أرواحنا؟" فقيو ُد
ِباط َك َق ٌ
ِ
وهالك ،وقيو ُد ا ِ
ٌ
"تكون قيو ُدها حماي ًة لك و�أغاللـُها
وخال�ص:
هلل حيا ٌة
موت
ُ
ٌ
ٌ
َ
ِ
برباطات المح َّب ِة ،فه َو حياتُنا
ُح َّل َة مجد" (�سي  .)29 /6ول ّأن اهلل ي� ُأ�س ُرنا
الحقيق َّي ُة والفريدةُ.
عن ا ِ
َ
هلل وتع َّلـقوا بالأر�ض ،ورف�ضوا � ْأن
قبل مجي ِء
النا�س ِ
الم�سيح َ
ِ
ابتعد ُ
ِ
باطات
الرب الذي ُيح ُّب ُه ْم اجتذَ ب ُه ْم �إلي ِه برِ
يوحدوا ُقلو َب ُه ْم بخال ِقهِ ْمَّ .
ِّ
لكن َّ
َ
النبي هو�شعُ " :كن ُْت �أ ْج ِذ ُب ُه ْم ب ِِح َبالِ ا ْل َب�شَ رِ ِ ،ب ُر ُب ِط
المح ّبة ،كما وعد في ّ
ا ْل َم َح َّب ِة" (هو .)4 /11
هي الأنوا ُر وال ُ
هي
هذه القيو ُد َ
أعمال ال�صالح ُة والدعو ُة �إلى ال َمح َّب ِة .هذ ِه َ
وعو ُد ا ِ
الفردو�س� .إنَّها العطي ُة التي وه َبنا �إ َّياها
هلل التي َقط َعها لنا ب� ْأن َيه َبنا
َ
الروح
الم�سيح في ت�ضحي ِة ال�صليبِ وفي ذبيح ِة
ي�سو ُع
ِ
المذبح�ِ .إنَّها َعط َّيـ ُة ِ
ُ
تلك ال َّر ِ
عند ر�ؤي ِت ِه َ
"ح ّلي ُقيو َد ُعن ِق ِك �أ ّيتُها
القد�س.
حمات َ
ِ
فالنبي َ
هتف قائ ًالُ :
ُّ
بنت �صهيون" (�أ�ش .)2/52
الأ�سير ُة ُ
أر�ض
فيا �أ ّيتُها
النف�س المخلوق ُة لل�سما ِء ،اك ِْ�سري ُقيو َد ِك التي ت� ِأ�س ُر ِك بال ِ
ُ
ثوب المح َّب ِة لأنَّها ر ُ
ِ
وا َّت ِحدي با ِ
ِباط الكمالِ " (كول
هلل
الح ِّب�" :إل َب�سوا َ
بروابط ُ
َ
 .)11 /3فال َمح َّب ُة ت ِ
أحبب
َخت�ص ُر
الف�ضائل ك َّلها وتُ�ضفي على ِ
النف�س كمالـَهاْ �" .
ْ
وافعل ما ت�شاء" ُ
حب َيبتع ُد ع ّما ُي�ؤذي حبي َب ُه
ي�س �أغ�سطينو�س .فال ُم ُّ
يقول الق ّد ُ
وال ُ
يعمل �إ ّال بما ُير�ضيه.
ٌ
† ت�أ ّم ٌ
و�صلوات
الت
وقد ك َّلـف ََك َ
ذلك غال ًّيا،
ي�سوعي
يا
لقد �أَ ْج َبرتَني على ُحـ ِّبكْ ،
الحبيبْ ،
َ
َ
َخاذلت عن ح ّبي لك� ،أَ ْو وز َّْع ُت قلبي بينك وبين
عديم الفائد ِة ِ�إ ْن ت
ف�س� ُ
ُ
أكون َ
الخالئقِ  ،بعد ما منح َتني من ِ
دم َك وحيا ِت َك.
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عن ِّ
كل ٍ
�شيء ،وا�ض ًعا ك َّل عواطفي القلب ّي ِة عندك.
ْبي َح ٌ
نين �إلى ال َتخ ِّلي ْ
أنت يا َم ْن
ال�سامي ِةَ � .
لكنّي �ضعيفٌ للغاي ِة وما با�ستطاعتي تحقيقُ َرغبا ِت َك َّ
�شيءَ ،ه ْبني نعم َة � ْأن � َ
تُعطيني َّ
كل ٍ
أعمل بح�سبِ �إراد ِت َك.
كي َ�أت�ش ّوقَ �إلى
الم�سكين
قلبي
ي�سوعي
يا
َ
َ
ِ
الحبيب ،اج َر ْح َ
َ
ب�سهام ح ِّب َك ْ
ِّـ�ش َ
أذوب في ح ِّبك ،و ُافت َ
أدع َوك لألتق َيك �إلى ال ِأبد.
عنك و� ُ
�إر�ضا ِئ َك و� َ
من َ
ذلك فاجع ْلني �أُر ِّد ُد َطوالَ حياتي ،وفي
ي�سوعي
يا
الحبيب ال �أري ُد �أكث َر ْ
َ
َ
وحدك.
�ساع ِة مماتي ،ب�أَنّي ال �أري ُد �إ ّالك َ
أطلب �إ ّال َ
اهلل ...
يا مريم يا �أ ّمي ال تجعليني � ُ
* خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

ِ
�ألت�أ ّملُ
الخيرات
لحب كنزٌ َي ْحوي كلَّ
ُ
التا�سع�َ :أ ُّ
*

َِ
�صالتك من الغالف ()A
خذ بره ًة لبدء

الحب هو ذاك الكن ُز الذي يتك ّل ُم عليه ال ُ
إنجيل في التخ ّلي عن ِّ
كل ٍ
�شيء
� َّإن ّ
الح َّب ُي�صاد ُقنا م َع ا ِ
ِ
للنا�س ال َيفنى
من �أجلِ
هلل" .ه َو كن ٌز ِ
نعم ،ل َّأن ُ
امتالك ِهْ .
أ�صدقا َء ا ِ
�صيرون � ِ
هلل" (حك .)14 /7
والذين ينالو َن ُه َي
َ
َ
ِ
الخيرات على
عن
إن�سان ِل َم تف ّت ُ�ش ِ
ي�س �أغ�سطينو�س" :يا �أ ُّيها ال ُ
َك َ
تب الق ّد ُ
اختالف � ِ
نجد ُه
أوحد َيحويها ك َّلها .لكنّنا ال َن�ستطي ُع �أن َ
أنواعها؟ ف ّت ْ�ش عن خيرٍ � َ
� ْإن ْلم نتخ َّل عن ِّ
أر�ض".
كل ما
يخت�ص بال ِ
ُّ
ِ
والق ّدي�س ُة تريزيا (الأفيل ّية) ُ
المخلوقات فتَجِ َد
عن
تقول�" :أب ِع ْد قل َب َك ِ
وجد َ
َ
بالرب فيعط َيك ُبغي َة قلب َِك"
اهلل َ
اهلل" .ف َم ْن َ
نف�س َك ِّ
وجد غاي َت ُه "ول َتن ْ
ْعم ُ
ٍ
الب�شري ُيفت ُ
لكن
عن
فالقلب
(مزمور.)4 /37
خيرات تُ�سع ُد ُهَّ ،
ِج�شع ْ
ُّ
ِّـ�ش ب ٍ
ُ
ِ
خت عليهْ ،لن ُي َ
درك معها
تفتي�شَ ُه َي ْق َت ِ�ص ُر على
المخلوقات التي ،ومهما َ�س ْ
هللُ ،
عن ا ِ
فاهلل يعطي ِه ما ُيري ُد .تط ّلعوا فوقَ
بحث �إ ّال ِ
لكن � ْإن ه َو ْلم َي ْ
هدفـَهُْ .
ي�سون؟ و ِل َم ذلك؟
هم �أ�سع ُد ِ
�سطح ال ِ
القد َ
أر�ض ْ
ألي�س ِّ
ِ
فمن ْ
النا�س يا تُرىَ � ،
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عن ا ِ
هلل.
لأنّهم ال يرغبون �إ ّال في
ِ
التفتي�ش ِ
يوما ي�صطا ُد فالتقى ِ
نا�س ًكا ق�ضى حيا َت ُه في البر ّي ِة في التفتي�ش.
ذهب �أمي ٌر ً
َ
ف�س�أل ُه عن غاي ِة ِ
أجاب ب�س�ؤالٍ :
تفتي�ش ِه في القفرِ ف� َ
جئت �إلى هنا؟"
أنت �أ ُّيها الأمي ُر ِل َم َ
"و� َ
عن غنيم ٍة �أ�صطا ُدها.
	�أنا �أبحثُ ُْ
عن ا ِ
النا�سك.
أجاب
 و�أنا �أبحثُ ِهللَ � ،
يوما هد ّيـ َة ٍ
ي�س
�أهدى �أح ُد الح َّك ِام
ذهب و�أحجا ٍر كريم ٍة للق ّد ِ
َ
الظالمين ً
كران ِ
تنهدا "وا
ال�سيد
ي�س َ
اكليمن�ضو�س ،طال ًبا �إليه ُن َ
الم�سيحَّ .
هتف ُم ً
ِ
َ
لكن الق ّد َ
َ
�أ�سفاه! �أتُوازي اهلل بحف َن ٍة من الأوحالِ ؟"
فيبيعون ك َّل ٍ
�شيء ليربحو ُه.
إلهي،
َ
ذين َي َ
فالطوبى ل َّل َ
عرفون قيم َة كنزِ ُ
الح ِّب ال ِّ
"حين تَ�شت ِع ُل النا ُر في ِ
ُ
البيت َنرمي ُمحتوا ُه
ي�س فرن�سوا دو �سالَ :
ويقول الق ّد ُ
خادم ا ِ
ِ
بول�س �سينوري جِ نيور ُ
يقولَّ �" :إن ُح َّب
من
َ
النوافذ" .وكان ُ
هلل ال ُأب ُ
ا ِ
أرغب �إ ّال َك
هلل �سار ٌق ُيع ِّرينا ْ
من ميو ِلنا الأر�ض ّي ِة ويجع ُلنا ُنر ّد ُد" :ما ع�ساني � ُ
رب؟"
َ
وحد َك يا ُّ
ٌ
† ت�أ ّم ٌ
و�صلوات
الت
للتفتي�ش َ
�شت كثي ًرا عن
اليومْ ،لم � ْأ�س َع
ِ
عنك .فتـَّ ُ
يا �إلهي ها َءنذا ،ح ّتى ِ
ِ
لكن �أج ُد تعزيتي
ملذاتي
خيري الأعظمْ .
المتالكها ،و� ُ
أدرت ظهري لك� ،أنت يا َ
"الرب �صالح للنف�س التي ُ
تفت�ش عنهُ" (مرا
حين قال:
النبي �إرميا َ
ّ
في ِ
كالم ِّ
 .)25 /3فهذا ُي�ؤ ّك ُد لي �أن ََّك �صال ٌح ل َم ْن ُيف ِت ُ�ش َ
عنك.
المحبوب �إنّي � ُ
أعترف بال�ش ِّر الذي اقترفت ُه بابتعادي عن َْك ،فها �أنا
إلهي
َ
يا � َ
من ِّ
كل قلبي .و�أنا � ُ
أي�ضا عظم َة كنزِ َك الذي ال ُ
فلن
أعرف � ً
بائ�سٌ ،
يزولْ .
حزين ْ
ٌ
ِّ
ٍ
َّ
ُ
َ
ا�ستغاللَ
وحدك يا
�أُ�سي َء
�شعا ِع النو ِر هذا� .س�أتخلى ْ
عن كل �شيء و�أختا ُرك َ
أوحد .يا �إلهي وح ّبي ،ويا ك ّلي� ،إنّي �أري ُد َك و�أح ُّب َك و�أتوقُ � َ
إليك.
ح ّب َي ال َ
المقد�س ك َّل عواطفي الغريب ِة
القد�س وا ْت ِل ْف بنا ِر ح ِّب َك
الروح
ِ
ه ّلم �أ ّيها ُ
ُ
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عنكِ .اجعلني بكل ِّـ َّيتي َ
َ
لك ،ف�أنت�ص َر على �أهوائي من �أجلِ ر�ضاك.
مريم �أ ّمي ،يا ُمحاميتي� ،أَنجِ ديني ب�صلوا ِتك...
يا ُ
*
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ِ
�ألت�أ ّملُ
والقدا�سة
الحب
دروب
العا�شرُ :
ِّ
ُ
*
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على َق ْد ِر ما َ
فيك من المح َّب ِة تتق َّد ُ�س.
ي�س فرن�سي�س دو بورجيا � َّأن ال�صال َة كالجِ �سرِ تَعب ُر ُه َمح ّب ُة ا ِ
هلل
َيعتب ُر الق ّد ُ
نح َو قلوبِنا ،وال ِ
بعد َ
ُلوب من ال ُّدنيا نح َو ُ�سم ِّو نا ِر
إماتات ت�أتي َ
ذلك لتُح ّر َر الق َ
الحب
القلب في ميو ِل ِه ال ُدنيو َّي ِة�َ ،ص ُع َب على ِّ
الح ِّب المق َّد ِ�س .ف ُك َّلما ات�س َع ُ
ُ
الغارقين في الملذ ِ
ّات"
أر�ض
إلهي �إيجا َد مكانٍ في ِه" :فال ُوجو َد للحك َم ِة في � ِ
َ
ال ِّ
(�أي .)13 /27
ِ
لقد ِ
لكن عد َد
هم
عم َل الق ّد َ
وم�شاعره ُم الأنان ّي ِةَّ ،
ْ
حوا�س ْ
ي�سون على �إما َت ِة ِّ
َ
نحن �أر ْدنا � ْأن َنخ ُل َ�ص م َع البق َّي ِة الباقي ِة.
نكون ِق ّل ًة � ْإن ُ
ه�ؤالء قلي ٌل ،ف�أ ْولى بنا � ْأن َ
مي" :ال يتحقّقُ ال َك ُ
كما ُ
يتمايز ْ بال َّت َف ُّر ِد.
مال � ْإن ْلم
ْ
يقول الق ّد ُ
ي�س يوحنَّا ُّ
ال�س َّل ّ
فالذي يري ُد َ
نا�س
عي�ش القدا�س ِة علي ِه � ْأن يتوقَ �إِليها رغب ًة وقرا ًرا .هناك ُا ٌ
من �أجلِ تحقيقِ َ
ذلك .والق ّدي�س ُة تريزيا
دوما �إليها ،لك َّن ُه ْم ال
َ
َ
يعملون ْ
يتوقون ً
ُ
(الأفيل ّية) ُ
نفو�س ال تَمت ِل ُك قرا َرها.
ال�شيطان ال يعتري ِه
تقولَّ � :إن
الخوف من ٍ
َ
ُ
النفو�س ِ
المعطا َء ِة.
ِ
فاهلل َ�صديقُ
من �أجلِ ا ِ
هلل ه َو ِكبريا ٌء
ُيوه ُمنا
ُ
ال�شيطان ب� َّأن التوقَ �إلى تحقيقِ �أمو ٍر عظيم ٍة ْ
قوم بالعظا ِئ َم في �سبيلِ ا ِ
وغرو ٌر .ال َّ
هلل
�شك في � َّأن الغرو َر يجعلـُنا َّ
نتوه ُم ب�أّنّنا َن ُ
عي�ش القدا�س ِة ،بالإتكالِ على ال ِّنعم ِة الإله َّي ِة،
لكن رغْ َب َة ِ
بف�ضلِ قو ِتنا الذات ّي ِةَّ ،
بول�س الر�سولِ �" :أ�ستطي ُع ك َّل ٍ
بالم�سيح الذي
�شيء
ْ
ِ
لي�ست بالغرورِ .فلنر ّد ْد م َع َ
ُيق ّويني" (في .)13 /4
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ولننطلق .ل َّأن لل�صالة قدر ًة على ِّ
كل ٍ
�شيء.
َحزم َ�أم َرنا
ْ
ف ْلنت�شج ْع � ًإذا ولن ْ
وك ُّل ما ال َن�ستطي ُع فع َل ُه بمفر ِدنا فلنعم ْل ُه بعونِ ا ِ
وعد � ْأن َي َه َبنا ك َّل ما
هلل ،الذي َ
ال�سماوي با�سمي فتنالونه" (يو
نطلب منهُ" .ك ّل ما ترغبون اطلبوه ِم َن ال ِآب
ِّ
ُ
.)7 /15
ٌ
† ت�أ ّم ٌ
و�صلوات
الت

أنت ت�س�أ ُلني �أن
فادي
هي في � ْأن �أَمن ََح َك ُح ّبي ،و� َ
يا َّ
الغاليَّ � ،إن رغب َت َك َ
َ
كل قلبي .نعم ،يا ي�سوعي� ،أنا �أري ُد �أن �أُح َّبك من ِّ
من ِّ
كل قلبي و�أ�ض َع
ْ�أح َّبك ْ
هت �أنان ّيتي و�أمقتُها بك ّلي ِتها .ولأنّي ال �أنك ُر � ًأبدا
ثقتي برحم ِتك و�أقولَ  :قد كرِ ُ
معا�صي ،ل ّأن نف�سي تائب ٌة وتح ُّبك ،لقد �أهنتُك �أكثر من � ِّأي
�أن َّك تتغا�ضى عن
َّ
�إن�سانٍ �آخر ،لذا �أُري ُد �أن �أح َّبك �أكثر من الجميع بق ّوة نعمتك التي �أرجو �أن ال
�أخ�سرها.
أي�ضا َك ْرمى َ
لك� .إنّي ُاح ُّب َك �أ ّيها
أقد�س ذاتي ،وهي رغبتي � ً
يا �إلهي تري ُد � ْأن � ِّ
ال�صالح الالمتناهي ،و� َأه ُب َ
لك ذاتي بك ّليتها.
ـتي لك وال
�أنت يا
َ
خيري الأوحد وح ّبي الوحيد اقبل قلبي واجعلني ب ُكلـِّي ِ
تفانيت �أنت
ت�سمح ب�أن �أقوم بما ال ير�ضيك .دعني �أُفني ذاتي من �أجلك ،كما
َ
ْ
من �أجلي...
القد�س ال ُم ِحـ َّب َة والمحبوب َة للغاي ِة ،اط ُلبي َلي
الروح
مريم ،يا
ِ
يا ُ
عرو�س ِ
َ
إخال�ص.
المح ّب َة وال َ
*
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�صالة القدي�س �ألفون�س دو ليغوري
�أ ّيها الطفل العزيز� ،إ ّنني �أنظر �إليك يف هذه املغارة وك�أ ّنك م�س ّمر على ال�صليب.
لأنّ ال�صليب حا�ضر يف عقلك م�سب ًقا ،وقد قبلته ح ًّبا بنا...
�أ ّيها الطفل امل�صلوب� ،إ ّنني �أ�شكرك و�أح ّبكَّ � .إن �آل َ
آمك من �أجلي بد�أت فوق
هذا ّ
الق�ش ،حيث بد�أت ت�ستع ّد لتموت من �أجلي� ...إ ّنك تدعوين كي �أح ّبك ،بل
الرب �إلهك»( .مت )٣٧-٢٢
ت�أمرين بهذا القول�« :أح ّبب ّ
احلب.
و�أنا يل �أمنية واحدة وهي �أن �أح ّبك� .إن َ
�شئت �أن ُ�أح ّبك� ،أعطني هذا ّ
�إنَّ ح ّبي لك هو �أعظم عطية من رحمتك ميكن �أن تهبها للإن�سان! ْ
فاقبل ،يا
ي�سوعي ،يف عداد �أ�صدقائك ،خاط ًئا �أمعن يف �إهانتك.
فكنت ُتفت ُّ�ش ع ّني ،و�أنا لنْ
جئت من ال�سما ِء لتُفت�ش عن النعج ِة ال�ضا َّل ِةَ ،
�أنت َ
�أفت َّ�ش �إ ّال َ
عنك .هل تري ُد نف�سي؟ �إنّ نف�سي ال تريد �سواك.
أنت � ً
كنت
أي�ضا .و�إنْ َ
أحب الذين يح ّبونني)� .أنا �أُح ُّبك ف�أح ِب ْبني � َ
�أنت َ
قلت�( :أنا � ُّ
بح ِّب َك بقو ٍة حتّى ال �أ�ستطيع التف ّلت منك.
حُت ّبني� ،أوثقني ُ
أي�ضا� ،أن ت َري َ
يا مر ُمي� ،أ ّمي �ساعديني ،وليكن من دوافع جمدك � ً
ابنك حمبو ًبا
من خاطىء تاع�س� ،سبق �أنْ �أها َن ُه كث ًريا.
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ُد�س
والروح الق ِ
با�سم ال ِآب واالبنِ
ِ
ِ
ِ
ت�أ ّم ٌ
أقد�س
الت :للأ َّيا ِم
الثمانية لعباد ِة القربانِ ال ِ
الحا�ضرِ فوقَ المذبح
الت�أ ُّملُ الأولُ  :مح َّبةُ
أقد�س.
الم�سيح ي�سو َع في القربانِ ال ِ
ِ
*
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وبعد � ْأن � َ
ِ
أكمل
زمن انتقالِ فادينا
ل ّما ت ََّم ُ
المحبوبْ ،
العالم �إلى ال ِآبَ ،
من هذا ِ
بموته ع َم َل افتدائنا ،ر�أى � ّأن �ساعتَه قد اقتر َب ْت ليعود �إلى �أح�شاء �أبيه الأزلية:
"كان يعلم �أَ َّن َ�س َاع َت ُه َق ْد �أتت ِل َي ْن َت ِق َل ِم ْن هذَ ا ا ْل َعا َل ِم ِ�إ َلى ال ِآب" (يو،)1/13
لم ي�ش�أ �أن يتر َكنا يتامى في وادي الدموع هذا :فماذا ِ
عمل؟ لقد � ّأ�س�س �س ّر
القربان الأقد�س� ،أي الإفخار�ست ّيا ،التي ترك فيها ذاته ك ّلها من �أجلنا .يقول
مت�سام ،ي�ستطيع التعبير عن مح ّب ِة
كالم
ٍ
الق ّدي�س بطر�س �ألكنتارا" :ما من ٍ
إلهي،
ي�سوع الم�سيح العظمى التي يحملها لنفو�سنا" .لذلك ف� ّإن عرو�سنا ال ّ
حين �أراد �أن يترك هذه الحياة ،ولكي ال يكون غيا ُبه مدعا ًة �إلى الن�سيانِ ،
ترك لنا القربان الأقد�س كي ُن ْحيي ذكراه ،و�أقام في داخله كي ال يد َع � ّأي ٍ
�شيء
يف�صل بيننا وبينه ،فيوقظ بذلك ذكراه الأبد ّية فينا.
الحب هذا ،كي يبقى
في�سوع ال يريد �أن ينف�صل عنّا بموته ،لذا � ّأ�س�س �س ّر ِّ
معنا �إلى الأبد" :ها �أنا معكم طولَ الأيام و�إلى انق�ضاء الدهر" (مت.)20/28
فكما يع ِّلمنا الإيمان ،ها هو حا�ضر فوق المذابح ،كما في �سجونٍ من المح ّبة،
يجده َم ْن يبحثُ عنه .والقّدي�س برناردو�س يقول" :هذا ال يليق بعظمتك
كي َ
الرب" .فيجيبه ي�سوع" :يكفي �أن يتوافقَ ذلك مع مح ّبتي".
�أ ّيها ّ
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أر�ض المق ّد�س َة لر�ؤي ِة المغار ِة حيثُ ُو َلد ي�سو ُع،
فالح ّج ُاج الذين
يزورون ال َ
َ
ُ
الروح ،والقب ُر حيثُ ُكف َِّن� ،إنّما
ُ
وال�سجن الذي ُج ِل َد فيه ،والجلجل ُة حيثُ � َ
أ�سلم َ
ه َو برها ٌن على المح ّب ِة الفائق ِة في ِ
أعظم من هذا هو اندفاع
داخلهِ مّ .
لكن ال َ
َ
أقد�س .وقد قالَ
الرب
يزورون
الذين
الم�سيح في القربانِ ال ِ
َ
َ
الهيكل ،حيثُ ُ
يقيم ُّ
ُ
ِ
أعظم و�أكث َر
المك ّر ُم ال ُأب يوحنَّا الأفي ِّلي�" :إ ّن ُه ْلم يجد ،بين جمي ِع
المعابدَ � ،
غذا ًء من َ
أقد�س".
الرب ي�سو ُع في القربانِ ال ِ
ذاك الذي ُيع َر ُ�ض فيه ُّ
† ت�أ ّم ٌل و�صالةٌ
يا ي�سوع المحبوب للغاية! يا �إلهي
المحب للب�شر! ماذا يمكنك � ّأن تخ ُلقَ
ّ
�أعظم من هذا الإبداع لكي تجعل ناكري الجميل يح ّبونك؟ فلو � ّأن الك ّل
يح ّبونك ،لكانت الكنائ�س ِ
مزدحمة بالنا�س الذين يعبدونك ووجوههم َل�صي َق ٌة
بالأر�ض� ،شاكرين �إ َّياك وم ّتقدين بالمح ّبة لك ،ويرونك بعيون الإيمان،
محتَج ًبا في بيت القربان.
ين�سونك ،ويا للأ�سف ،ويتنا�سون مح ّبتك ،ويزورون بع�ضهم
ّ
لكن النا�س َ
ٍ
أنت ر ُّبهم و�إلههم .فيا ليتني
ربح
ً
مقتنيات بالية ،ويتركونك � َ
بع�ضا لأجل ِ
كنت غير
�أ�ستطيع تعوي�ض ٍ
بع�ض ْ
من ُنكرانِ الجميلِ هذا! �أنا �أعترف ب�أنّي ُ
مبالٍ ح ّتى الآن وناك ًرا للجميل ،لكنّني ال �أريد �أن �أ�ستم ّر على هذا المنوال.
�إنّي �أرغب دائ ًما �أن �أكون برفقـتك ،فيلهب قلبي بح ِّبك المق ّد�س وال �أعي�ش �إ ّال
كنت قد
أنت جدي ٌر ب�أن ُيح ّبك جمي ُع ِ
النا�س .ف� ْإن ُ
من �أجلِ مح ّبتك ور�ضاكَ � .
أنت ح ّبي
أرغب �إ ّال � ْأن ُ�أر�ض َيك و�أح ّب َك .فيا ي�سو ُعَ � ،
ازدريت َُك في الما�ضي ،فال � ُ
و�إلهي وك ُّل خيري.
علي نعم َة المح ّب ِة الفائق ِة
�أ ّيتُها العذرا ُء ُ
مريم الفائقُ ُق ُ
د�سها� ،أفي�ضي َّ
أقد�س.
للقربانِ ال ِ
*
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َ
الت� ُ
نف�سه �سهل المنال ِّ
لكل
�سكن ي�سو ُع فوقَ مذا ِب ِحنا،
أمل الثانيَ :ي ُ
ليجعل َ
النا�س.
ِ
*
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ُ
العالم ،ال ي�ستطي ُع ك ُّل الب�شرِ �أن
تقول الق ّدي�س ُة تريزيا (الأفيل ّية) :في هذا ِ
إن�سان الفقي ُر َيجِ ُد َو ً
�سيطا ثال ًثا يتك ّلم بوا�سط ِت ِه معهُ� .أ ّما
َيتك َّلموا م َع الأميرِ  ،فال ُ
�شخ�ص ٍ
أنت يا َ
بالن�سب ِة � َ
ثالث؛ فالذي
ال�سما ِء ،فل�سنا بحاج ٍة �إلى
ٍ
إليكَ � ،
ملك ّ
ليك�شف ما عند ُه ب� ٍ
إ�سهاب
أقد�س،
َ
ُيري ُد �أَ ْن ُيك ِّل َم َكَ ،يج ُد َك في �س ِّر القربانِ ال ِ
ي�ساعد ُه �أح ٌد .وهذا هو ال ُمخَ َّط ُط الذي َ
يحجب
الم�سيح ي�سو َع
جعل
من دونِ � ْأن
َ
ُ
َ
أقد�س ،تحت �شكلِ الخبزِ  ،كي ُيعطينا ِثق ًة �أكب َر ،وينز َع
عظم َت ُه في القربانِ ال ِ
َ
نقترب منهُ ،كما ُ
تقول الق ّدي�س ُة تريزيا (الأفيل ّية).
حين
منّا
الخوف َ
ُ
اللحظات في عمقِ ِ
ِ
بيوت القربان
مر
يبدو � َّأن
الم�سيح ي�سو َع ُ
َ
ي�سكب ذا َت ُه على ِّ
ُ
ويقول" :تعالوا �أ ّيها الفقرا ُء ،تعالوا �أ ّيها المتعبون والمثقلون بالأحمال ،و�أنا
ِ
�أريحكم"( .متُ .)28/11
العاهات؛
يقول :تعالوا �أ ّيها الفقرا ُء ويا ذوي
تعالوا �أ ُّيها الغارقون في ال�ضيق� ،أ ّيها ال�صالحون والخط�أة ،تعالوا ،تجدوا
�ضياع فيكم و َي�شفي َّ
كل ُم�صاب .هذه هي رغب ُة
�صلح ك َّل ٍ
في طبي ًبا مح ًّبا ُي ُ
ّ
عطي العزا َء ِّ
أتون �إليه .هو يبقى اً
ليل نها ًرا
ي�سو َع
الذين ي� َ
لكل َ
ِ
الم�سيح� ،أن ُي َ
يكون َ
ِ
�سهل المنالِ ِّ
فوقَ
ّعم .من �أجلِ
لكل ِ
مذابحنا لكي َ
النا�س ويغم َرهم بالن ِ
َ
أقد�س،
أمام القربانِ ال ِ
ذلك َ
فرح الق ّد َ
كان ُ
ي�سين عظي ًما في التحاو ِر م َع ي�سو َع � َ
أ�صبحت
أيام وك�أنَّها بره ٌة عابرةٌ .ف� َّإن �أمير َة فيريا ،التي �
م�ضون
ُي َ
ْ
الليالي وال َ
َ
ِ
أمام القربانِ
رتوي من
راهب ًة في َرهبان َّي ِة الق ّدي�س ِة كالرا ،لم ْ
تكن ل َت َ
المكوث � َ
َعملين ك ّل هذا ِ
عند
الوقت الطويلِ
ال ِ
يوما ،ماذا ت َ
المذبحَ .
أقد�س َ
ِ
وحين �س�أَلوها ً
أقد�س؟
أمام القربانِ ال ِ
أمام القربانِ ال ِ
أقد�سْ � ،
أجابت مذهول ًة" :ماذا نعم ُل � َ
� َ
ماذا ُ
فكان َيه ِت ُف
ي�س فيلي ُب�س نيري َ
نعمل به؟ ن�شك ُر ُه ،نح ُّبهُ ،ون�س�أ ُلهُ"� .أ ّما الق ّد ُ
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أقد�س" :هذا ه َو ُح ّبي ،هذا ك ُّل ُح ّبي".
أمام القربانِ ال ِ
� َ
والليالي تم ُّر بح�ضو ِر ِه ك ُبره ٍة عابر ٍة.
كان ي�سو ُع هو ك ّل ح ّبنا ،ف� َّإن ال ُّن ُه َر
ف�إذا َ
َ
† ت�أ ّم ٌل و�صالة
حين �أزو ُر َك
أرغب من الآن
ف�صاعداْ � ،أن �أقولَ لك �أنا � ً
أي�ضا َ
ً
هكذا يا ي�سو ُعُ � ،
المذبح" :هذا ه َو ُح ّبي ،هذا ه َو ُح ّبي ،هذا ُّ
كل ُح ّبي"
أمام
ِ
� َ
َ
الحبيب ،لن �أُ ِح َّب َ
نف�سي الأوحد.
أنت
فادي
غيركَ � ،
نعم ،يا َّ
َ
ْ
وحدك ُح ّب َ
ميولي والخليق َة �أكث َر َ
منك،
ف�أنا � ُ
أموت �أل ًما حين �أف ّكر �أنّي� ،إلى الآن ،قد � ُ
أحببت َ
أدرت َ
ولكن ،بِما �أن ََّك ال تُريدني �أن
لك ظهري ،يا �أ ُّيها
ال�صالح الالمتناهي! ْ
و� ُ
ُ
ب�سهم
�أ�ضيع ،فقد احتملتني ب�صبرٍ طويل ،وبدل �أن تُجاز َيني ،فقد َ
لم�ست قلبي ِ
مح ّب ِتك ،فلم �أ�ستط ْع مقاومة اتّباعك ،و�أعطيتُك ذاتي� .أنـَّك تريدني بكل ّيتي لك،
كل الأر�ض ّي ِ
عن ِّ
انزعني من ذاتي ،فال �أف ّكر �إ ّال فيك وال
بعدني ْ
فاجتذبني� .أَ ْ
اتْ ،
�أتنفّ�س �إ ّال من �أجلك ،وال � ُ
من �أج ِلك .تعالي يا مح ّب َة ي�سو َع
أموت �إ ّال ْ
أعي�ش وال � ُ
عن ا ِ
وا�شغُلي ك َّل قلبي ،واط ُردي من ُه َّ
هلل� .أح ُّب َـك يا ي�سو ُع في
كل مح ّب ٍة غريب ٍة ِ
إلهي� ،أُ ِح ُّبـك يا حياتي يا كنزي ويا ح ّبي ويا ك ِّلي.
القربان ال ّ
مريم ،يا رجائي� ،ص ّلي من �أجلي و�أرجعيني �إلى ي�سو ِع.
يا ُ
ُ
الت� ُ
أقد�س
أمل
وه َبنا ذا َتهُ في القربانِ ال ِ
هي �أنَّهُ َ
الثالث :عط ّي ُة ي�سو َع الكبرى لنا َ
*
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لم ِ
من
يكتف ي�سو ُع
و�س َط بحرٍ َ
ُ
الم�سيح ب�أن بذلَ حيا َت ُه ووه َبنا �إ َّياها َ
ال ِ
تجاهنا؛ لك َّن ُه �أج َبرنا على مح ّب ِت ِه
آالم ،كي ُي َ
برهن لنا ْ
عن َمح ّب ِت ِه َ
إهانات وال ِ
أقد�سّ � .إن
في الليل ِة التي
هب لنا ذا َت ُه ِغذا ًء في القربانِ ال ِ
ْ
�سبقت مو َت ُه �إذْ َو َ
َ
عد
بعد � ْأن �أعطى ذا َت ُه
ِ
اهلل ك ّل ُّي القدر ِة ،لك َّنهَُ ،
للنفو�س في �س ِّر مح ّب ِت ِه ْلم َي ْ
َلدي ِه �شي ٌء يعطي ِهُ .
التريدنتيني � َّإن ي�سو َع ،ب�إعطا ِئ ِه ذا َت ُه لنا،
يقول المجم ُع
ّ
في المناول ِة المق ّد�س ِة ،قد َبذلَ َّ
كل ِغنا ُه ومح ّب َت ُه الالمتناهية.
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بع�ض من
فكم يتمنّى
ح�ص َل على ٍ
ُ
الخادم ،وه َو على مائد ِة �أميرِ ِه � ْأن َي ُ
ْ
ِ
ي�س فرن�سوا
أخ�ص �إذا �أخذَ ُه ْ
طعام ِه ،بال ِّ
من َيدي �س ّي ِد ِه؟ هذا ما قا َل ُه الق ّد ُ
دو �سال.
� ّإن ي�سو َع ،في المناول ِة المق ّد�س ِة ال ُيعطينا فقط جِ ز ًءا من ِ
ٍ
كغذاء
طعام ِه
لنا� ،أو ِق�س ًما من ِ
ج�سد ُه كام ًال" :خذوا ف ُكلوا
ج�سد ِه
المقد ِ�س� ،إنّما ُيعطينا َ
َّ
نف�س ُه والهوتَه� .إذ
ج�سده لنا ُيعطينا � ً
هذا هو ج�سدي" .فب�إعطا ِئه َ
أي�ضا َ
الرب فيما ُيعطي ذا َت ُه في هذا ال�س ِّر ُيعطينا َّ
ُ
كل ما
يقول
الذهبي الفم � َّإن َّ
ّ
له� ،إلى درج ِة �أ َّن ُه ال ُيبقي ل ُه �شي ًئا ْلم ُي ِ
عطه.
يا لها من �آي ِة المح ّب ِة الإله ّي ِة ال ُمذهل ِةَّ � ،إن َ
اهلل� ،س ّي َد الأكوان� ،صار لنا
غذا ًء.
† ت�أ ّم ٌل و�صالةٌ
عليك � ْأن ت َ
الحبيب ،ماذا َ
َعمل بع ُد ،كي تَجع َلنا ُنح ّبك؟
ي�سوعي
يا
َ
َ
نف�س َك �إلى ٍ
غذاء ،لكي
ِاجعلنا نعرف مدى عظمة المح ّبة ،التي بها ح ّولت َ
نحن ال�ضعفا ُء .يا �أ ُّيها الفادي ،لقد �أحببتَني كثي ًرا ،ح ّتى �أنّك ال
ت ّت ِح َد بنا ُ
من
ُ
ترف�ض �إعطائي ذات ََك في المناول َة المق َّد�س َة� .أ ّما �أنا فكم َ
كان عندي َ
ال َّت َه ُّورِ ،ب� ْأن �أط ُر َد َك من ذاتي ،لكن َّك ال ت ُ
َعرف � ًأبدا � ْأن ت ُ
َرذلَ قل ًبا متخ�شّ ًعا
أتيت كي
من �أجلي ،و ُم َّت ْ
رت ذات ََك �إن�سا ًنا ْ
أنت �ص ّي َ
من �أجلي ،و� َ
متوا�ض ًعا .ف� َ
علي � ْأن
تُ�صب َِح
عند َك ِّ
بقي َ
غذائي ال َ
لتقد َم ُه كي �أُح َّب َك؟ ْ
أوحد .فماذا َ
َ
وكم َّ
رف�ضت نعمتك!
أموت ُحز ًنا بتذ ُّكري �أنّني
ُ
� َ
فيا ُح ّبي �أنا � ُ
ال�صالح الالمتناهي،
جدا لأنّي �أهنت َُك� .أح ُّب َك يا �أ ُّيها
آ�سف ً
ُ
أرغب في ٍ
�شيء �آخ َر �سوى �أن �أُح ُّب َك ،وال � ُ
آ�سف
أزلي .وال � ُ
ُاح ّبك يا �أ ُّيها ُّ
الحب ال ُّ
على ٍ
ترف�ض العود َة
ي�سوعي
دون � ْأن �أُح ّب َك .يا
الحبيب ال ِ
�شت َ
�شيء �سوى �أنّي ِع ُ
َ
َ
ألف م ّر ٍة وال �أطر َد َك م ّر ًة واحدةً ،و�س�أعم ُل
أموت � َ
�إلى نف�سي .تعالَ ِّ � ،
أف�ض ُل � ْأن � َ
َّ
كي �أر�ض َيك .تعالَ  ،و�أ�شعلني بك ّليتي ،من نا ِر ح ِّبك المق ّد�سة،
كل ما بو�سعي ْ
كي ال �أُف ّك َر �إ ّال َ
فيك وال �أري ُد � َ
وخيري
إالك ،يا ملكي
اجعلني �أن�سى َ
َ
الكون با�سرِ ِه ْ
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أوحد.
ال َ
واح�صلي لي ،بت�ض ُّرعا ِتك ،على هذه النعم ِة
يا �أمي مريم �ص ّلي من �أجليُ ،
أكون عارفًا بجميل محب ِة ي�سو َع لي.
ب� ْأن � َ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

الت� ُ
ُ
أقد�س
الم�سيح
أمل الراب ُعُ :ح ُّب ي�سو َع
الفائق لنا في القربانِ ال ِ
ِ
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

َ
وكان
"كان ي�سو ُع َيع َل ُم � َّأن �ساع َت ُه قد �أتت
العالم �إلى �أبي ِهَ ،
لينتقل من هذا ِ
العالم� ،أح َّبهم �إلى الغاية" (يو .)1/13ع ِلم
الذين في
خا�ص َت ُه
َ
قد � َّ
أحب َّ
ِ
ي�سو ُع ب� َّأن �ساع َة انتقا ِل ِه قد �أتت ،ف�أراد َ
قبل �صل ِب ِهْ � ،أن َ
يترك لنا عالم ًة ُيظهِ ُر
أقد�س�" :أح َّب ُه ْم �إلى الغاي ِة".
فوهبنا
َ
فيها مدى مح ّب ِت ِه الكبير ِة لناَ ،
القربان ال َ
ِ
الح ّب" .لقد
فالذهبي الفم �شرح ذلك بقو ِل ِه" :لقد �أح َّب ُه ْم ح ّتى �أق�صى
درجات ُ
ُّ
الح ّب ،ولكن ،في � ِّأي زمنٍ من حياة ي�سوع
أعظم َق ْد ٍر ممكنٍ من ُ
� َأح َّب الب�ش َر ب� ِ
آالمهُ" .وقد
� َّأ�س َ�س هذا ال�س َّر الذي �أعطى به ك ّل ذاته؟ "في الليلة التي �سبقت � َ
ُ
الرب "�أخذَ الخبزَ و�شك َر َ
وبارك وك�س َر وقال" :خذوا
بول�س
الر�سولَّ � :إن ّ
قالَ ُ
ف ُكلوا هذا هو ج�سدي" (1كور .)24/11
ون ل ُي�سلمو ُه �إلى ِ
ففي ِ
الموتْ � ،أ�س َل َم ُهم ْ ذا َت ُه
النا�س ي�ستع ّد َ
الوقت الذي َ
كان ُ
عربو ًنا لمح ّب ِت ِه .فالعاطف ُة التي يظه ُرها �أ�صدقا�ؤنا لنا ،لحظ َة مو ِتهم ،يكون لها
الرب ي�سو ُع هذه اللحظ َةَ ،
وق ٌع كبي ٌر في قلبِنا .لأجلِ َ
قبل موت ِه ،لكي
ذلك اختا َر ُّ
َيت ُرك لنا هذه العط َّي َة الكبرى في هذا ال�س ّر .والق ّدي�س توما (الأكويني) ُي�شي ُر
�إلى هذه العط ّي ِة ب�أنَّها "�س ُّر المح ّبة و�ضمانتُها"ُ .
ي�س برناردو�س :إ�نّها
ويقول الق ّد ُ
الح ِّب ا ُالخرى
"الح ُّب الفائقُ " .لأ ّن ُه بهذا ال�س ِّر َو َّح َد
الم�سيح ي�سو ُع ك َّل �أعمالِ ُ
ُ
ُ
اليوم الذي
التي �أعطانا �إ َّياها ،و َت َّم َمها .وتُ�س ّمي الق ّدي�س ُة ماري مدلين دو بازي َ
"يوم المح ّبة".
� َّأ�س َ�س فيه
الم�سيح هذا ال�س َّر ب�أنّه ُ
ُ
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† ت�أ ّم ٌل و�صالةٌ
تكون
يا مح ّب ُة ي�سوع الالمتناهي َة� ،إن ِّك
ت�ستحقين مح ّب ًة المتناهي ًة! َ
فكيف ُ
َ
مكن للب�شرِ �أ ّال ُيحب ّوك للغاي ِة؟
الحدَ ،
وكيف ُي ُ
رب الب�شرِ � ،إلى هذا ِّ
مح َّبت َُك يا َّ
فماذا يمكنك �أن تفعل بع ُد كي ُيح ُّبوك؟
النا�س يعرفونك ويح ّبونك ،فمتى
حبوب ،اجعلِ
فيا ي�سو ُع � َ
أنت ال ُم ِح ُّب وال َم ُ
َ
الحك ،كي � َ
ك�ش ْف لي �أكث َر ف�أكث َر عن ِك َبرِ َ�ص ِ
�أُ ِح ُّبك كما �أحبب َتني؟ ِا ِ
أ�شتعل
أعمل ك َّل ما ُير�ضيك؟ يا �أ ّيها ُ
بمح َّب ِتك ،و� َ
الملك الذي ُيلهِ ُب قلبي ،لماذا ال
�أح ُّبـك دائ ًما؟ يا لل ِ
حب َ
وح�سب،
لك
وقت ،لم � ْ
لقد م�ضى ٌ
أ�سفْ ،
ُ
أكن في ِه غي َر ُم ٍ ّ
آالمي التي �أثقلت كاهليَ ،و َوعدك ب�أن ََّك
ال ْبل ناك ٌر لنعمتك ومح ّبتك � ً
أي�ضا .ف� َّإن � َ
ِ
للقلوب التائب ِة ،هما ُيعزياني .يا مخلـِّ�صي� ،إنّي �أق ّدم لك ك ّل ذاتي،
�ستغف ُر
ف�ساعدني با�ستحقاقات �آالمك �أن �أح ّبك من ِّ
أموت من
كل ق َّوتي .يا ليتني � ُ
أنت من �أجلي.
�أجلك كما ُم َّت � َ
أحدا غي َر ا ِ
مريم ،يا � َّأم ا ِ
هلل.
هلل،
ِّ
أحب � ً
يا ُ
ا�ستمدي َلي النعم َة ح ّتى ال � َّ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

الت�أملُ
ج�س َد ُه
الخام�سِ :اتِّحا ُد ي�سو َع
ِ
بالنف�س التي تتناول َ
ُ
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

أريوباغيّ �" :إن المبد�أَ
َ
الفاعل للمح ّب ِة ه َو ال�سي ُر
ي�س ديوني�سيو�س ال
قال الق ّد ُ
ّ
الم�سيح � ّأ�س َ�س �س َّر القربانِ المق َّد َ�س لأجلِ هذه
الرب ي�سو َع
نحو االتّحاد"َّ � .إن َّ
َ
الغاي ِة وهي � ْأن ي ّت ِحد ك ّل ًيا ِ
علم ومثالٍ و ُ�أ�ضح َّي ٍة من
بنفو�سنا .فلقد �أعطى ذاتَه ك ُم ٍ
واحدا معنا ،على �شاكل ِة
عطي ذات ُه لنا غذا ًء ،كي ُي�صبح ً
�أجلنا .كان ُ
ينق�ص ُه � ْأن ُي َ
واحدا مع َمن ي�أكله؛ وهذا ما فعله بالتحديد
الغذا ِء
�صبح كيانـًا ً
الطبيعي ،الذي ُي ُ
ِّ
ر ُّبنا حين � ّأ�س�س �س ّر المح ّب ِة هذا.
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ُ
ج�سد ُه �أعطانا
ي�س برناردو�س
وهب ي�سو ُع َ
ال�سياني" :عندما َ
يقول الق ّد ُ
ّ
درجات ال َمح ّب ِة ،لأنّه رغب في ات ٍ
ِ
ّحاد كاملٍ بنا" .فبمبادر ِة ح ِّبه الأخيرة
�أق�صى
يكن
الرب ي�سو َع لم ْ
وهبنا ذاته غذا ًء ،كي ن ّتحد معه مثلما ت ّتحد التغذية بنا .ف� َّإن َّ
أي�ضا �أن ي ّتحد
لكن يري ُد � ً
حد بطبيع ِتنا الب�شر ّية بالج�سد وح�سبْ ،
ل َير�ضى ب� ْأن ي ّت َ
ِّ
بكل ٍ
واحد منا بهذا ال�س ِّر العظيم ،كي يق ّدم ك َّل ذاته ل َمن يتناو ُلهُ.
ُ
ي�س فرن�سوا دو �سال � َّإن ي�سو َع
يمكن � ْأن نقار َن ُه ب� ِّأي �أمرٍ
الم�سيح ال ُ
َ
ويقول الق ّد ُ
�آخر �أو عملٍ �أو عاطف ٍة �أو مح ّبة ،فقد �أخلى ذا َت ُه وج َعل َ منها غذا ًء كي يدخُ َل
الرب ي�سوع يح ّبنا ٍ
في نفو�سنا وي ّتحد ِ
ب�شغف �أراد �أن
بقلوب ال ُمخْ
َ
ل�صين لهُ .ول ّأن ّ
والذهبي الفم ُ
يقول" :لقد �أر ْد َت،
واحدا َم َعهُ.
ي َّت ِحد بنا في الإفخار�ست ّيا ليجعلنا ً
ُّ
الح ّب".
بكلم ٍة واحد ٍة� ،أ ّال َ
يكون قل ُبك وقلبنا �إ ّال ً
واحدا ُمذ ِّو ًبا ذاتك فينا ،يا �إل َه ُ
واحدا معنا" .لقد
ويقول الق ّدي�س لوران�سيو�س ي�ستنيانو�س" :يرغب �أن يكون قل ًبا ً
"م ْن َي ْ�أ ُك ْل َج َ�س ِدي َو َي�شْ َر ْب َد ِمي َي ْث ُب ْت ِف َّي َو�أَ َنا ِفي ِه"( .يو .)56/6
قالَ ي�سو ُعَ :
ُ
الم�سيح فيه.
ويقيم
قيم في
يتناول
فالذي
َ
ِ
الم�سيح ي�سو َعُ ،
القربان المق ّد َ�س ُي ُ
ُ
وواقعي.
حقيقي
لي�س اتّحا ًدا وهم ًّيا ،بل هو اتّحا ٌد
هذا االتّحا ُد َ
ّ
ّ
ُ
تتوح ُد قطعتا ال�شمع المذاب ،كذلك
ي�س كيرِ يلُّ�س ال
ّ
إ�سكندري :كما ّ
يقول الق ّد ُ
ُ
ُ
الم�سيح ي�سو َع .فلنتخ ّي ْل،
واحدا مع
يتناول
حال الذي
َ
�صبح جوه ًرا ً
ِ
القربانُ ،ي ُ
لخادم ِة ا ِ
الرب ي�سو َع ُ
يقول لنا كما قالَ
عند تناو ِلنا
هلل
َ
أقد�سَّ � ،أن َّ
َ
القربان ال َ
الأمين ِة مرغريت القبر�ص ّية�" :أنظري يا بن َّيتي �إلى هذا االتّحاد الرائع الموجود
بيني وبينك ،وامنحيني مح ّبتك وا�ستم ّري دائ ًما على االتّحاد بي بمح ّبة م ّتقدة،
وال تنف�صلي � ًأبدا عني".
† ت�أ ّم ٌل و�صالةٌ
يا ي�سو ُع ،ما �أطل ُب ُه منك ،وما �أري ُده دائ ًما حين � ُ
أقد�س ،هو
أتناول
َ
القربان ال َ
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حدا بك وال � َ
أنف�صل عنك � ًأبدا� .أنا � ُ
أعرف �أنّـك �أنت ال تنف�ص ُل عنّي،
� ْأن �أبقى م ّت ً
ابتعدت �أنا َ
فعلت في
�إال �إذا
عنكَّ .
ُ
لكن خوفي هو �أن �أبت ِع َد عنك بالخطيئة ،كما ُ
ت�سمح ب� ْأن �أنف�صل عنك".
فادي
ت�سمح بذلك يا َّ
َ
المحبوب" :ال ْ
ما م�ضى ،فال ْ
با�ستحقاقات � ِ
ِ
آالم َك ومو ِت َك،
فهذا الخط ُر متر ّب�ص بي ح ّتى مماتي ،و�أ�س�أ ُلك
أموت وال �أق َع في الخطيئ ِة م ّر ًة واحدةً .ها �أنا ُار ِّد ُد ،و�أعطني النعمة كي
�أن � َ
ت�سمح �أن � َ
أنف�صل َ
عنك" .فيا �إل َه روحي� ،أُح ُّب َك و�أري ُد � ْأن ُ�أح َّب َك
�أر ّد َد دائ ًما" :ال ْ
أر�ض ب�أنّي ال �أري ُد َ
دائ ًماُ � .
�سواك وال �أري ُد �أم ًرا �آخ َر �إ ّال َك.
أحلف بال�سما ِء وال ِ
مريم�َ ،ص ّلي لأجلي على هذه الن ّية ،وا�ستم ّدي َلي النعمة
يا � َّأم الرحم ِة ،يا ُ
ب�أ ّال � َ
حب �سواه.
أنف�صل � ًأبدا عن ي�سو َع و�أ ّال ُا َّ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

الت�أ ُّملُ
أتت ِل َي ْن َت ِقلَ ِم ْن هذَ ا
ال�ساد�س َ :
اعت َُه َق ْد � ْ
وكان َي ُ�سو ُع يعل َُم �أَ َّن َ�س َ
ُ
ا ْل َعال َِم �إلى ال ِآب (يو)1/13
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

كان ي�سو ُع َي ْع َل ُم � َّأن �ساع َت ُه
رغب ًة منه في االتّحا ِد بنا في المناول ِة المق ّد�س ِةَ ،
ِ
بالتحديد �ساع ُة َ
تلك
أتت .هذ ِه ال�ساع ُة ،التي ُي�س ّميها ي�سو ُع �ساع َتهُ ،هي
قد � ْ
دروب � ِ
الليل ِة التي عاناها �أ ّولَ ِ
ولكن ،كيف ي�س ِّميها �ساع َتهُ ،تلك ال�ساع َة
آالم ِهْ .
الم�ش�ؤوم َة؟ ذلك لأنّه فيها� ،أ�سلم لنا حيا َت ُه ك َّلها ،وق ّر َر في َ
تلك الليل ِة � ْأن َي َ
ترك
ِ
بنفو�سنا المحبو َب ِة ،وقد افتداها
القربان المق َّد َ�س ،الذي ِب ِه ي ّتح ُد كل ًّيا
لنا
َ
ِ
لتالميذ ِه في تلك الليلة:
ببذل حيا ِت ِه وت�ضحي ِتها من �أجلنا .وهذا ما قاله
ِ
ِ
"�شهو ًة ا�شتهيت �أن � َ
الكلمات �أرا َد � ْأن ُيفه َمنا رغب َت ُه
الف�صح مع ُك ْم" .بهذه
آكل
َ
الحب هذا.
الحا ّرة في �أن ي ّتحد بنا في �س ّر ّ
ِ
الكلمات�" ،شهو ًة
بح�سب قول الق ّدي�س لوران�سيو�س ي�ستنيانو�س ،ف� َّإن هذه
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من قلبِ
الم�سيح ي�سو َع الملتهبِ بمح ّب ِت ِه الالمتناهي ِة:
ا�شتهيت"،
خرجت ْ
ُ
ْ
ِ
ُ
ت�شتعل في قلبِ ي�سو َع،
"�صوت المح ّب ِة الأكث ُر ا�شتعا ًال ،هذه النا ُر عي ُنها ،التي
ُ
أي�ضا ،والدعو ُة عي ُنها التي دعا بها تالميذَ ُه �إلى � ْأن ي�ستقبلو ُه ،يدعونا
تُله ُب ُه ال َآن � ً
أي�ضا" :خُ ُذوا ف ُك ُلوا هذَ ا ُه َو َج َ�س ِدي" (مت .)26/26ولكي َيجع َلنا
اليوم � ً
بها َ
ٍ
ِ
ل�شرط �أ�سا�س:
لكن ذلك يخ�ض ُع
وع َدنا
بالملكوتَّ ،
نلتزم ا�ستقبا َل ُه بحرار ٍة َ
ُ
نحن َرف�ضنا ا�ستقبا َل ُه يكون م�صيرنا
ن
�
إ
ف
.)54/6
(يو
ج�سدي"
أكل
�
ي
"من
ِْ ُ
َ
الموت (يو .)53/6
حد بنا
دعو ُة ي�سو َع هذه ووعو ُد ُه وتحذيرا ُت ُه تدخُ ُل في �سياق رغب ِت ِه في � ْأن ي َّت َ
فالرب ي�سو ُع قالَ للق ّدي�س ِة ماتيلدا:
أقد�س ،بف�ضلِ مح ّب ِت ِه لنا.
في القربانِ ال ِ
ُّ
لترمي ِ
"ما ِم ْن َنحل ٍة ال تَت�ش ّوقُ
فتمت�ص رحيقَها .كذلك
بنف�سها على الأزها ِر
َّ
َ
هي رغبتي في الدخول �إلى النفو�س التي ت َْ�سعى ورائي" .في�سو ُع ُيح ُّبنا و ُيريدنا
َ
ِ
ُ
ّ
كتب
لقد
.
ه
ء
ورا
ن�سعى
أن
�
ا
أي�ض
�
نحن
نا
د
ري
ي
نا،
ء
ورا
�سعى
ي
ه
ن
ل
أ
و
ُ.
ه
ب
ح
ن
ً
ُ
ُ
ْ
َ ُ ُ
َُ
َ
َ
� ْأن َّ
"ع َط ُ�ش ا ِ
َقترب من
هلل كبي ٌر" .فطوبى
ِ
ي�س غريغوريو�سَ :
للنف�س التي ت ُ
الق ّد ُ
الم�سيح.
المناول ِة المق ّد�س ِة بحرار ٍة ورغب ٍة في االتحا ِد بي�سو َع
ِ
† ت�أ ّم ٌُل و�صالة
لي�س َ
لك � ْأن تُعط َينا ُبرها ًنا �أكب َر كي تُفهِ َمنا ِمقدا َر مح ّبـ ِتك
يا ي�سو ُع الحبيبَ ،
أودعت َ
ذاتك في ال�س ِّر المق َّد ِ�س ،كي نتغذّى من
لنا .لقد �أعطيتَنا حياتَك .و� َ
ِ
ِ
نقترب َ
الح ِّب
فكيف لنا �أن َنفهم ك َّل
وترغب في �أن
ج�سدك،
منكَ .
َ
مبادرات ُ
َ
هذه وال ن�شت ِع َل ُح ًّبا بك؟
ُ
حب
�أ ّيتُها
العواطف الأر�ض ّي ُة البائ�س ُة غادري قلبي لأنّك تمنعينَني ْ
من � ْأن �أُ َّ
تمنحني
ي�سو َع كما ُيح ُّبني ه َو .ويا �أ ُّيها الفادي
الحبيب� ،أ ّي ُة مح ّبة ُي ُ
ُ
مكن � ْأن َ
وعانيت الإذاللَ
�أكث َر م ّما فعل َت ُه معي؟ ف�إنّك من �أجلِ مح ّبتي بذلت حياتك ك ّلها،
َ
ُ�صبح غذا َءنا في القربانِ  ،وتُعط َيني ك َّل
والموت بمرار ٍة،
َ
َ
لكي ت َ
ومحوت ذاتَك ْ
ِ
�صالح َك� .أ�شك ُر َ
َ�سمح � ًأبدا ب� ْأن � َ
لك ك َّل
أعي�ش ناك ًرا لجميلِ
ذا ِت َك .فيا �إلهي ال ت ْ
ما تُعطيني من ٍ
الحزن الذي �س َّب ْبـ ُت ُه لك ،و�أح ّبك ح ّتى �آخرِ حياتي.
أبكي
َ
وقت ل َ
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إليك �أ ّيها ُ
أتوب � َ
ازدريت مح ّب َت َك.
ال�صالح لأنّي
الملك
ُ
و� ُ
ُ
أنت جدي ٌر بالمح َّب ِة الالمتناهية� .ساعدني
الح ُّب الالمتناهي ،ف� َ
�أح ُّب َك �أ ّيها ُ
ِ
�سواك وال � ُ
العواطف البعيد ِة عنك ،وال �أري ُد َ
أفت�ش
كي �أنز َع من قلبي ك َّل
يا ي�سو ُع ْ
�إ ّال َ
حب �إ ّالك.
عنك وال �أُ ّ
أجدك دائ ًما .خُ ذ �إرادتي ك َّلها كي ال َ
تعمل � اّإل
فيا �إلهي المحبوب �أعطني �أن � َ
َ
ال�صالح الالمتناهي؟ ال �أري ُد
ر�ضيك .يا �إلهيَ ،من لي �سواك �أُ ِح ّبه� ،أ ُّيها
ما ُي
ُ
غيرك وال �شي ًئا �آخ َر.
مريم �أ ّمي خُ ذي قلبي بين ِ
يديك واملإيه ح ًّبا �صاف ًّيا لي�سوع.
يا ُ
*
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المقد ُ
ُ
�سة ُتعطينا قوة المثابرة على النعمة الإله ّية
المناولة
ال�سابع:
الت�أ ُّم ُل
ّ
ُ
*
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ِ
الخيرات
النف�س ي�سو َع ،ينق ُل �إليها ك َّل
في المناول ِة المق ّد�س ِةَِ ،
حين ت�ستقب ُل ُ
بخا�ص ٍة نعم َة المثابر ِة المق ّد�س ِة .وهذا هو المبد�أ الفاعل الذي يخل ُق ُه
والنعمّ ،
ِ
إلهي ،ويعطيها
فينا هذا ال�س ُّر المق ّد ُ�س ،ف ُيـغذّي الروح التي تتقب ُل الج�سد ال ّ
وتقاوم �أعدا َءها الذين يريدون ِاما َتتَها .لذلك� ،س ّمى
كي ت�سي َر نحو الكمال
َ
ق ّو ًة ْ
ال�سماوي�" :أَ َنا ُه َو الْخُ ْب ُز ال َْح ُّي ِ
ال�س َما ِء� .إِ ْن
ي�سو ُع ذا َت ُه بالخبزِ
ِّ
الذي َنزَ لَ ِم َن َّ
�أَ َك َل �أَ َح ٌد ِم ْن هذَ ا الْخُ ْبزِ َي ْح َيا �إِ َلى الأَ َب ِدَ .والْخُ ْب ُز ِ
الذي َ�أ َنا �أُ ْع ِطي ُه َو َج َ�س ِدي
ِ
الذي �أَ ْب ُذ ُل ُه ِم ْن �أَ ْجلِ َح َيا ِة ا ْل َعا َلم" (يو .)51/6
ال�سماوي يق ّوي
المادي يق ّوي الج�سد ،كذلك ف� َّإن الخبز
فكما � ّأن الخبز
ّ
ّ
التريدنتيني
حياة الروح� ،إذ يجعلها ثابت ًة في النعمة الإله ّية .لقد ع َّلمنا المجمع
ّ
من الخطيئ ِة ال َع َر�ض ّي ِة ،و َيحمينا من
� َّأن المناولة هي الدوا ُء الذي ُيح ِّر ُرنا َ
كتب �إنو�شان�سيو�س الثالثُ في هذا ال�سياقِ َّ �" :إن ي�سو َع
الخطيئ ِة المميت ِة .وقد َ
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نجانا ب�آلآم ِه من الخطايا التي اقترفناهاَ ،
وحفظنا بالإفخار�ست ّيا من التي
قد ّ
ي�س بونونتوراَّ � :إن على الخاطئين
قد نقترفُها الحقًا في حياتنا" ،وقالَ الق ّد ُ
�أ ّال يبتعدوا عن المناولة لأنّهم في حال الخطيئة� ،إنّما على العك�س ،عليهم
بقدر ما هو
االقتراب دائ ًما لأنّهم خطئوا .فبقدر ما ي�شعر الإن�سان بمر�ض ِهْ ،
بحاجة �إلى طبيب.
† ت�أ ّم ٌل و�صالة
رب ،ولماذا �أنا م�ستا ٌء من َ�ضعفي ،و�أنا �أرى ذاتي � ُ
أ�سقط َّثم
ما �أتع�سني يا ُّ
� ُ
ِ
أنت م�صد ُر
هجمات
أقاوم
الجحيم بابتعادي عنك ،و� َ
أ�سقط .كيف يمك ُنني �أن � َ
ِ
اقتربت َ
أعدائي االنت�صا َر
ق َّوتي .فلو
ُ
منك ،بالمناول ِة المقد�س ِةَ ،لما ا�ستطاع � َ
علي.
َّ
لن يحدثَ هذا في الم�ستقبل ،لأنّي "�أ�ستطي ُع ك ّل ٍ
�شيء بالذي يق ّويني" (في
رب ،لن �أثقَ بذاتي �أناْ ،بل � َّإن رجائي هو َ
أنت يا ي�سو ُع.
فيك � َ
 .)13/14ال يا ُّ
أنت تُعطيني الق ّو َة كي ال � َ
من ٍ
جديد في خَ طاياي ال�سابق ِة� .أنا �ضعيفٌ ،
أ�سقط ْ
� َ
ِ
التجارب التي تُهاجمني�" :إنّي
لكنّك ،بالمناول ِة المق ّد�س ِة ،تجع ُلني قو ًّيا �ض َّد
كل ال ِ
�سامح يا ي�سو ُع َّ
�أ�ستطي ُع ك ّل ٍ
إهانات
�شيء بالذي يق ّويني" (في ْ .)13/4
التي �س َّببتُها لك والتي �أتوب عنها من ِّ
أموت على � ْأن
كل كياني ،و ُا ِّ
ف�ض ُل �أن � َ
آالم َكْ � ،أن ت ِ
با�ستحقاقات � ِ
ِ
كي
�أخط�أ فيما بع ُد .و�أرجو،
ُعط َيني ال ِّن َ
عم ال�ضرور ّي َة ْ
ِ
� َ
الممات .بك �أ�ض ُع رجائي فال �أتزعز ُع.
أعي�ش في هذه النعم ِة ح ّتى
مريم ،يا �أ ّمي� ،إنّي �أرف ُع � ِ
ي�س بونونتورا:
يا ُ
إليك ال�صال َة التي رفَعها الق ّد ُ
ِ
"بك �أ�ض ُع رجائي فال �أتزعز ُع".
*
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ِ
ِ
المقد�سة وفعلِ ال�شكران.
للمناولة
الواجب
الثامن :اال�ستعدا ُد
الت�أ ُّم ُل
ُ
ُ
*
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من ا ِ
ُ
النا�س في ال ُمناول ِة
ي�س� ُأل
هلل ق ّل ٌة ِم َن ِ
الكاردينال بوننّا لماذا يتق ّر ُب َ
نق�ص الطواعي ِة عند
المق ّد�س ِة؟ ويجيب" :الم�شكلة لي�ست في الغذاء� ،إنّما في ِ
َّ
ُم�ستقبلي ِه"َّ � .إن النا َر تُحرِ قُ
الجاف ب�سرع ٍة هائل ٍة ،لكنَّها ال ت�ستطي ُع
الحطب
ُ
َ
و�شروطهُ.
حرقَ الخ�شبِ الأخ�ضرِ  ،لأ َّن ُه ال َيحوي خَ
�صائ�ص اال�شتعالِ
َ
ّظين
فالق ّد َ
ي�سون قد ا�ستفادوا كثي ًرا من المناول ِة المق ّد�س ِة ،لأ َّن ُه ْم كانوا متيق َ
أ�سا�سيانِ ُي�ساعدانِ
النف�س على ا�ستعدا ِدها
َ
بطواعي ٍة تا ّم ٍة .وهنالك �شرطانِ � ّ
للمناول ِة:
� ُ
ِ
أل�شرط ال ُ
ويقوم باالبتعا ِد الك ّل ِّي عن
عن
أول هو في
االن�سالخ ِ
ِ
المخلوقاتُ ،
ِّ
لي�س من ا ِ
النف�س لو �سك َن ْتها الأمو ُر الأر�ض ّية؟ ف�إ َّن ُه من
هلل .فكيف تغدو ُ
كل ما َ
تجد المح ّب َة الإله ّي َة .لقد �س� ِ
يوما
ال�صعبِ عليها �أن َ
ألت الق ّدي�س ُة جيرترود ً
الرب عن الإ�ستعدا ِد الذي يري ُد ُه َ
أطلب
قبل المناول ِة المق ّد�س ِة ،ف�أجا َبهاُ �" :
َّ
ِ
واحدا� ،أن ت�أتي ال�ستقبالي و�أنت فارغة من ذاتك".
منك �أم ًرا ً
ُ
المطلوب لنيلِ الثما ِر الغن ّي ِة ِم َن المناول ِة المق ّد�س ِة،
ال�شرط الثاني،
�أ َّما
ُ
الم�سيح ،كي تح َّب ُه �أكث َر ف�أكث َرُ .
ويقول غر�سون:
فه َو الرغب ُة في ا�ستقبالِ ي�سو َع
ِ
المائد ِة ال ي�شب ُع �سوى الجائعين".
"على هذ ِه
َ
جب � ْأن تَحم َلها
أ�سا�س ّي َة التي َي ُ
َ
كتب الق ّد ُ
ي�س فرن�سوا دو �سال ب� َّأن الن ّي َة ال ّ
النف�س عند تق ُّد ِمها من المناول ِة المق ّد�س ِة هي النم ُّو في مح ّب ِة ا ِ
هلل" :علينا
ُ
ُ
ٍ
ٍ
الرب ي�سو ُع
�أن ن�ستقبل ،بمح ّبة ،ذاك الذي �أعطانا ذا َت ُه بمح ّبة" .وقد قالَ ُّ
فليكن ِ
من
مين َ
"حين تتق ّد َ
للق ّدي�س ِة ماتيلداَ :
لديك المح ّب ُة ك ّلها ْ
من المناول ِة ْ
�صميم القلبِ  ،و�أنا �أتق ّب ُل مح ّب ِ
غبين؟"
تك على ح�سب ما َت ْر َ
ِ
يجب �أن نرف َع َ
أحب �إلى قلبِ
بعد المناول ِة ،فال تُوج ُد
ٌ
فعل ال�شكرانِ َ
ُ
�صلوات � ُّ
ِ
ِ
ا ِ
َ
بعد المناولة المق ّد�سة� .إذ بعد هذه اللحظة ال�سعيدة،
هلل من تلك التي تُرف ُع َ
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على النف�س �أن تتحاور مع ي�سوع بال�صالة .فالتقوى ،في هذا الوقت تحمل،
ٍ
ا�ستحقاقات �أكبر من تلك التي نرفعها في الأوقات ا ُالخرى ،ذلك
�أمام اهلل،
ل ّأن لها قيمة كبيرة بف�ضل ح�ضور الم�سيح ي�سوع الذي اتّحد بنفو�سنا.
�أما بالن�سبة �إلى ال�صالة ،فتقول الق ّدي�سة تريزيا (الأفيل ّية) �أ َّنهُ ،في هذه
الأثناء ،يكون ي�سوع الم�سيح هو نف�سه الحا�ضر في النف�س كما على عر�ش
نعمته ،ويقول" :ماذا تريدينني �أن �أفعل لك؟ يا �أ ّيتها النف�س الم�سيح ّية لقد
خ�صي�صا كي �أُفي�ض ِ
عليك من نعمي ،فا�س�أليني � ًإذا ك ّل ما
جئت من ال�سماء
ُ
ً
تريدين ،وقدر ما تريدين ،و�أنا �أعطيك ك ّل �شيء" .ما �أعظم كنز النعم هذا،
الرب
الذي يخ�سره ،في اللحظة الثمينة �أولئك الذين يق ِّللون من �صال ِتهِ ْم �إلى ِّ
الم�سيح الحا�ضرِ في قلوبِهِ ْم؟
ي�سو َع
ِ
† ت�أ ّم ٌل و�صالة
نتقاع ُ�س َعن ا�ستقبا ِلها.
الح ِّبَ � ،
أنت تري ُد �أن تُغدقَ علينا ن َع َمك ،ونحن َ
يا �إل َه ُ
حين َنتذ ّك ُر المباالتَنا الممي َت َة؟
نندم في �ساع ِة مو ِتنا َ
فكم ُ
ْ
ِ
ما�ضي ،و�س�أعمل في الم�ستقبل ،م�ستع ًّدا من
عن
طرفك
ل
أم
�
إلهي،
�
يا
َّ
كل قلبي ،وبف�ضل نعمتك ،كي �أبتعد عن ِّ
ِّ
كل ما َيمن ُعني من ا�ستقبال ِن ِعم َك.
�س�أتحدثُ � َ
المقد�س ِةَ ،ق ْد َر ما �أ�ستطي ُع ،كي �أنالَ معون َت َك
بعد المناول ِة
إليكَ ،
َّ
الالزم َة للتق ّد ِم في ِ
درب مح ّب ِت َك.
�أعطني نعم َة � ِ
تخاذلت ح ّتى ال َآن في مح ّب ِتك.
لقد
ُ
أخذ القرارِ .فيا ي�سو ُع ْ
كي
والوقت الذي �أعطيتني ِه َ
ُ
من الحيا ِة برحم ِت َك ،ما ه َو �إ ّال فتر ٌة ق�صير ٌة ْ
�أ�ستع َّد ِ
وكي �أع ِّو َ�ض بمح ّبتي عن الإهانات التي فعلتُها �ض َّد َك� .س� ُ
أعي�ش
للموتْ ،
أندم باك ًيا على خطاياي� .أح ُّبك يا ي�سو ُع،
�أوقاتي ب�أكم ِلها من �أجلِ مح ّب ِت َك ،و�س� ُ
فارحمني وال تتخ َّل عنّي.
وخيري
أوحد
َ
يا ح ّب َي ال َ
َ
الوحيدَ .
و� ِ
مريم ،يا رجائي �أ ِنجديني دائ ًما.
أنت يا ُ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B
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ِ
القد�س ِ
الواحد
االله
والروح
ِ
با�سم ال ِآب والإبنِ
ِ
ِ

تقدمي
ِ
ِ
ِ
مريم
الخطيئة الأ�صل ّي ِة
من
�إلى
البريئة َ
والدائمة بتول ّيتُها َ
ُا ِّم ا ِ
هلل.
مريم ،في ِ
الوقت الذي تُب�ص ُر هذه المجموع ُة المتوا�ضع ُة
يا م ِلكتي الق ّدي�س َة َ
أقد َمها
بحب كبيرٍ الب ِن ِك الحبيب ي�سوع ،لم �أ َر �أف�ضل من �أن � ِّ
النو َر ،وقد د ّونتُها ٍ ّ
أنت يا َم ْن � ِ
لك ،يا �أ ّم َي المحبوب َةِ � ،
االبن ُح ًّبا َيفوقُ مح ّب َة الخليق ِة
أحببت هذا َ
لنفو�س
ب�أ�سرِ ها .لي رجا ٌء في �أن يكون هذا العمل المتوا�ضع م�صدر �شجاع ٍة،
ٍ
يكون مقبو ًال من قلب ِِك ال ُم َّتـ ِق ِـد �شو ًقا �إلى ر�ؤي ِة
كثير ٍة ،لمح َّب ِة ي�سو َع
الم�سيح .و�أن َ
ِ
اب ِن ِك محبو ًبا بالمقدا ِر الكبيرِ الذي َي�ستح ّقهُ.
قدم ِ
واع�ضديهِ ا ،ال طم ًعا
لك مجموعتي هذه كما هي ،فاقبليها ُ
لذا ف�إنّي ُا ِّ
الحب الكبير
بثناء الب�شر� ،إنّما لكي ي�ستجيبَ ،من يقر�أو َنها ب�شوقٍ و�إكرام ،لدعوة ِّ
آالم ِه ك وثان ًيا ب�س ِّر ت� ِ
حوم� ،أو ًال ب�س ِّر � ِ
القربان
أ�سي�س ِه
َ
الذي ر�سمه مخ ِّل ُ�صنا ال َّر ُ
قدم ِ
متو�س ًال �أن تقبلي ِه وتقبليني �أنا
أقد�س .ها َءنذا �أ�ض ُع م�ؤلـَّـفي هذا عند َ
ال َ
يكّ ،
كات َب ُه ال ُم ّت ِكل ِ
أمد ٍ
منذ � ٍ
عليك ُ
بعيد ،وح ّتى �آخرِ حياتي .فال رغبة لي وال فرح عندي
�سوى �أن � ِ
أدعوك" :الملك ُة المحبوب ُة للغاي َة".
�ألفون�س ماري دو ليغوري
رهبنة الفادي الأقد�س
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تقديم:
ؤمن
� ّإن المثابر َة على زيار ِة القربانِ والمناول ِة المق ّد َ�س ِة ُيغدقانِ على الم� ِ
ٍ
الم�سيح ي�سو َع
إيمان يعلـِّ ُمنا ،ونحن على يقينٍ تا ّمَّ � ،أن
خيرات روح ّية كثيرة .فال ُ
َ
تحت �شكلِ الخبزِ  .فلنتيقّن �أ ّن ُه حا�ض ٌر فوقَ
حا�ض ٌر فع ًال في القربانِ ال ِ
أقد�س َ
في�ض علينا ِنع َمهُ ،و ُيظهِ ر المح ّبة
مذاب ِِحنا كما على ِ
عر�ش المح َّب ِة وال َّرحم ِة ،كي ُي َ
غيب َ
ليل نها َر.
الكبرى التي ُيح ّبنا بها،
َ
وي�سكن ُمحتج ًبا في ما بيننا ،ال َي ُ
ِ
المقد ِ�س،
عيدا
أيام متتالي ٍةً ،
للج�سد َّ
لقد َّ
خ�ص َ�ص ِت الكني�س ُة ،على مدى ثماني ِة � ٍ
ِ
بفترات ال�سجو ِد في ح�ضر ِة
التكريم بالزين ِة الالئق ِةُ ،مرفق ًة
احات
ُقام ز َّي ُ
فيه ت ُ
ِ
واجب المح َّب ِة وعرفانِ الجميلِ
إلهي ال َمهيبِ  .على �أن َيرف َع ال ُم�ص ّلونِ َ
هذا ال�س ِّر ال ِّ
واالكرام الالئقِ بح�ضو ِر
الرب.
الم�سيح في �س ِّر القربانِ فوقَ ِ
ِ
مذبح ِّ
ِ
من � ٍ
إهانات
يا �إلهي ،كم احت َم َل الفادي
مذبح القربانِ ْ ،
الحبيب ،الحا�ض ُر على ِ
ُ
ٍ
النا�س وما زال ،لكن لكثرة ح ِّبه لهم� ،سكن فوق المذابح
بع�ض ِ
واحتقارات من ِ
على الدوام .نقر أ� في كتاب عبادة قلب ي�سوع �أنّه بينما كانت خادم ُة ا ِ
هلل ماري
بعر�ش من
الرب قل َب ُه ال ُملتهِ َب ٍ
أمام القربانِ � ،أظه َر لها ُّ
�أالكوك غارق ًة في الت�أ ُّملِ � َ
ال�شوك على ال�صليبِ َ ،
ُ
أحب
نارٍُ ،يك ِّل ُل ُه
وخاط َبها قائ ًال" :ها هوذا ُ
القلب الذي � َّ
يبخل عليهِ ْم ٍ
النا�س ح ًّبا ال ح َّد لهُ ،فلم ْ
ب�شيءْ ،بل �أفنى ذا َت ُه ل ُيـظهِ َر مح ّب َت ُه لهم.
َ
َ
االحترام والجفا ِء واالزدرا ِء
بعدم
ولكن لم َيحفظ �أح ُد ُه ْم َلي
ْ
ِ
الجميل ،بل بادلوني ِ
وال ِ
إهانات".
و� َ
ِ
كانت قد ك َّر�ست ذاتَها
أ�ضاف ي�سو ُعَّ �" :إن ما ي�ؤل ُمني هو جفا ُء
القلوب التي ْ
يوما
يوم الجمع ِة ،الذي يلي َ
عيد القربانِ ً ،
لي"ّ .ثم �أبدى رغب َت ُه في �أن ُيك َّر َ�س ُ
من � ٍ
ِ
إكرام قل ِب ِه
إهانات
نفو�س مح ّبي ِه ع َّما �س َّب َبه
ُ
البع�ض ْ
المحبوب ،كي تُع ِّو َ�ض ُ
ل ِ
الذين ُيكرِ مو َنهُ.
للقربانِ على
ووعد ب�أن ُيغدقَ ِن َع َم ُه ف ّيا�ض ًة على َ
المذبحَ .
ِ
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بين بني الب�شرِ "
النبي" :نعيمي � ْأن � َ
هذا ما َ
أكون َ
كان قد �أعلن ُه ُّ
الرب على ل�سانِ ِّ
من ال ِ
ُ
إهانات
االنف�صال عن ُهم ،على
فلي�س با�ستطاع ِت ِه
الرغم َ
ِ
(�أم َ .)31/8
واالبتعا ِد عنه .هذا كلُّ ُه ل ُيظهِ َر لنا ِمقدا َر ِ
بالذين يزورو َن ُه با�ستمرارٍ،
فرح ِه
َ
ِ
أقد�س.
قيمون
بالقرب من ُه في الكني�س ِة ،في ح�ضر ِة القربانِ ال ِ
و ُي َ
أقد�س
طلب ي�سو ُع من الق ّدي�س ِة ماري مدلين دو بازي �أن تزو َر
َ
َ
القربان ال َ
وثالثين مر ًة في اليوم .وفي �سيرة حياتها نجد �أنّها ت ّممت ذلك ،طاع ًة
ثال ًثا
َ
المذبح .فلن�س�أل ك َّل � َ
أقد�س � ْأن
زورون
للرب ،بتق ُّربها من
َ
الذين َي َ
أولئك َ
ِ
ّ
القربان ال َ
أغد َقها ُ�شعا ُع الأنوا ِر هذا
َّعيم
ُيخبرونا ْ
ال�سماوي وال ِّن َع ِم النوران ّي ِة التي � َ
ِّ
عن �س ِّر الن ِ
عند ِ
المقيم فوقَ
المذابح.
الم�سيح
أمام
عليهِ ْمَ ،
ِ
ِ
قيامهم خُ �شَّ ًعا � َ
ِ
هلل ال َأب لوي�س النازاُ ،م َ
خادم ا ِ
كان قد خَ ـبِـ َر مح َّب َة
ر�سل �صقلي َة الكبي َرَ ،
� َّإن َ
الم�سيح ُ
أقد�س الختبا ِر ِه عذوب َة
ي�سو َع
منذ فت ّو ِت ِه ،فثاب َر على زيار ِة القربانِ ال ِ
ِ
كان
كان يت� ُألم كالطفلِ الر�ضي ِع ال ُمب َع ِد عن �صد ِر � ِّأم ِه ،حين َ
ال َتق ُّر ِب منه .وقد َ
ِ
ِ
أمام
بعدم
مر�ش ُد ُه
المكوث �أكث َر ْ
اليوم � َ
من �ساع ٍة واحد ٍة في ِ
الروحي ي�أ ُم ُر ُه ِ
ُّ
فف�ض َل الطاع َة المق َّد�س َة على الع�صيانِ  ،وكان يت�أ ّل ُم كثي ًرا عند انتها ِء
القربانِ َّ .
ِ
قف ُم�س َّم ًراُ ،م ِ
كان َي ُ
حد ًقا �إلى القربانُ ،يحا ِدثُ ي�سو َعُ ،منحن ًيا
الوقت المح ّد ِدَ .
ٍ
عن ر�ؤي ِة �س ِّيـ ِـد ِه بعذوب ٍة فائق ٍة.
كمن ال ي�ستطي ُع االن�سالخَ ْ
ب�سجدات ُمتوا�صل ٍةْ ،
من ال ُم ِ
أمام
ي�س لوي�س دو غونزاغا ُمـ ِن َع ه َو � ً
أي�ضا َ
كوث ل ُم َّد ٍة طويل ٍة � َ
كذلك الق ّد ُ
بانجذاب ُم ٍ
ٍ
الرب ،طائ ًعا في
المذبح
أمام
القربانِ ال ِ
أقد�سَ ،
رهف نحو ِّ
ِ
فكان َيم ُّر � َ
االبتعا ِدُ ،مر ِّد ًدا ٍ
أذهب" .والق ّدي�س فرن�سي�س
ب�شغف كبيرٍ َ " :د ْعني يا ُّ
ربَ ،د ْعني � ْ
ر�سل بالد الهند ،كان يرمي َ
مذبح القربانِ
ثقل � ِ
أتعاب النها ِر عند ِ
ك�سفارو�سُ ،م َ
َ
ُ
أمام
لخال�ص
أقد�س.
ِ
ِ
ال ِ
فيعمل نها َر ُه في التب�شيرِ
النفو�س ،وليلـَ ُه في الت�أ ّمل � َ
الم�سيح ي�سو َع.
ِ
وجد الكني�س َة
فقد ت َّم َم الأم َر َعي َنهُ ،و�إذا ما َ
ي�س فرن�سي�س رجي�س ْ
�أ ّما الق ّد ُ
الرب فاديه ولو ِم ْن ٍ
بعيد،
أمام بابِها ،يرافقُ َّ
نف�س ُه بال�سجو ِد � َ
مقفل ًة ،كان ُيع ّزي َ
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ُم ِ
أ�سيزي
حتم ًال الأمطا َر والجليد والطق�س الرديء .وقد اعتاد الق ّدي�س فرن�سي�س ال ّ
عند �أقدام ي�سوع القائم فوق المذبح.
هو الآخر �أن َيرمي ب�أثقالِ ما يزعجه َ
بخ�شوع تا ّم،
خا�ص ٍة بالقربان الأقد�س
ٍ
كان الملك فنز�سال�س يقوم بعباد ٍة ّ
ويتم ّي ُز بمح ّب ٍة �شديدة لي�سوع في القربان .فكان يجني بيدي ِه ح ّبات القمح وعناقيد
العنب ،لي�صنع منها خبز الق ّدا�س ونبيذه .وفي ع�ش ّيات ال�شتاء القار�سة كان يزور
الكنائ�س التي تعر�ض القربان الأقد�س في داخلها .كانت زيارا ُت ُه هذه ُتغدقُ على
ِ
الم�س
نف�س ِه ً
ج�س َده كان ُ
يلتهب حرار ًة ف ُي ُ
في�ضا من المح ّب ِة الإله ّي ِة� ،إلى درج ِة � ّأن َ
نازعا عنه البرودة .وتُخبرنا المذ ِّكرات � َّأن مرا ِف َق ُه كان يتبع ُه عن
الثلج و ُيذي ُب ُه ً
َ
ٍ
الثلج ،كان َي�سي ُر
بعد في الليالي ،ولتفادي ال�صقيع الذي ُي�صي ُبه في م�سير ِه على ِ
واالطمئنان ِ
والد ْف َء.
ليمنح ُه الحرار َة
َ
فوقَ �آثا ِر َ
قدمي الملكَ ،
ِ
نا�س انجذَبوا نحو
�شهادات ُا ٍ
وهنالك �أمثل ٌة كثير ٌة بمقدور ُكم َت َع ُّر ِفها من خاللِ
ا ِ
الممكن � ْأن َيجدوا ف َر ًحا وكنزًا
هلل وعا�شوا ِخبر َة ال�صال ِة هذه .وهل كان من
ِ
الم�سيح ي�سوع في �س ِّر القربانِ ؟
� َأح َّب و�أغلى من
ِ
فرح مقبول عند
من الم�ؤ َّك ِد �أ َّن ُه بين العبادات التقو ّية ك ّلها ،لي�س هنالك من ٍ
اهلل �أعذب من عبادة ي�سوع في القربان .فال تخافي �أ ّيتها النف�س العابدة �أن
تُقيمي هذه العبادة ،متخ ّلي ًة عن مجادالت النا�س ،ذاهب ًة �إلى درجة تقدمة ِ
الذات
ِ
يكفيك ن�صف �ساعة ،ال بل ُر ْب ُعها
ولو لبره ٍة واحد ٍة يوم ًّيا وعلى مدى الحياة.
أطيب
ـعر�ض فيها
لزيار ِة
ِ
الكنائ�س التي ُي ُ
ُ
أقد�س" .ذوقوا وانظروا ما � َ
القربان ال ُ
واعلم � َّأن الوقت
الرب!" (مزمور  .)9/34اختب ْر ذلك فت َ
َّ
ُعاين �أ َّي َة ثما ٍر تجنيْ .
أثمن الأوقات التي ُ
تعي�شها
أمام � ِ
أقد�س الأ�سرا ِر هذا ،هو � ُ
الذي تق�ضي ِه بال�صال ِة � َ
في حيا ِت َك ،من دون � ْأن �أذك َر التعزي َة التي تنا ُلها ،والتي تُ�ساع ُد َك عند �ساع ِة
ِ
َربح � َ
أ�ضعاف �أ�ضعاف ،في �أثنا ِء
واعلم � ً
أي�ضا �أنّك ت ُ
الممات ،وفي الحيا ِة الأبد ّي ِةْ .
نهار َِك َ
الجلو�س ُرب َع �ساع ٍة فقط ،في ح�ضر ِة القربانِ
وطوالَ حيا ِتك ،من ج ّرا ِء
ِ
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ِ
واعلم �أ ّن ُه في � ِ
وعد
الظروف
أحلك
الرب �صالت ََك وهو الذي َ
ي�ستجيب ُّ
ُ
الأقد�سْ .
قائ ًال�" :إ�س�ألوا ت َ
ُعطوا" .و ُيعلـِّ ُمنا الر�سول � ّأن الم�سيح يفي�ض نع َم ُه الغزيرة على
الم�سيح ال�ساكن فوق
الطوباوي �أريك �سوزانو ب� ّأن
الذين يزورو َنهُ .وقد ر ّدد
ّ
َ
ي�ستجيب ل�صلواتنا هناك �أكثر من � َّأي مكانٍ �آخ َر .في الواقع �إنّها �صلوات
المذبح،
ُ
أحد الذين
القربان الأقد�سَ .ومن يعلم ،قد ُ
أمامهَُ � ،
تكون �أنت في �أثنا ِء ح�ضورِك � َ
�سون ذواتَهم كامل ًة ِ
هلل.
يك ِّر َ
علي� ،أري ُد �أن � ِ
الرغم من
أك�ش َف لكم حقيق ًة ،وهي �أنّه ،على ِ
عرفا ًنا بجميل اهلل َّ
ا�ستطعت التخ ّلي عن عالمي
أقد�س،
َ�ضعفي ،وبفعلِ المثابرة على زيار ِة القربانِ ال ِ
ُ
ال�ست والع�شرين الأولى من عمري .فطوبى
ع�شت تعا�س َة ال�سنين ِّ
الهزيل ،حيث ُ
لمن ي�ستطي ُع �أن يتخ ّلى عن ُم ِ
غريات العالم في عمرٍ �أ�صغ َر من ذلك ،و�أن ُيعطي
ذات ُه بك ّليتها لمن �أعطى ذاته ك ّلها لنا� .أك ّررَّ � ،إن الطوبى هذه ال تُعطى في العالم
فجنون الم� ِ
آدب والمظاهر الب ّرا َق ِة
أي�ضا.
الآتي
وح�سب بل في العالم الحا�ضرِ � ً
ُ
ُ
وال ُمجادالت ،هي من ُم ِ
غريات عالم الأر�ض ،وتكتنفها المرارة ووخز ال�ضمير.
ُ�صدق � ّأن َم ْن عا�ش ذلك ت�أ ّل َـم �آ�سفًا.
عليك �أن ت ِّ
الكلي بي�سو َع في القربان ،تَجِ ُد
ْ
كن على يقينٍ ِمن � ّأن َ
النف�س ال ُم�ص ّلي َة ،باالتّحاد ِّ
تعزي ًة كبير ًة ال يمكن �أن تجدها في احتفاالت العالم ك ّله .ما �أعذب تلك اللحظات
التي بها ت ُم ّر �أقدا ُمنا �أمام المذبح ،بالخ�شوع والإيمانِ وال�صالة! فحين نتحادث
الغفران
ويمنح
الم�سيح الحا�ضرِ هناُ ،ي�صغي و َي
بدا ّل ٍة بنو ّي ٍة مع ي�سو َع
َ
ِ
ُ
�ستجيبُ ،
ٍ
عن ال ِ
�ساعتئذ يمكننا �أن نعر�ض عليه احتياجاتنا كما
هت �إليه.
إ�ساءات التي ُو ِّج ْ
والملكوت بف�ضلِ قيامنا ب�أعمال
من �صديقٍ �إلى �صديق .ن�ستم ُّد منه ال ِن َع َم الوافرة
َ
متقدا
متوج َ
هين �إلى اهلل الحا�ضرِ على المذبح حيثُ نرا ُه ً
المح ّبة الحقيقيةِّ ،
بمح َّب ِتنا ،في�س� ُأل ال َآب الأزلي من �أجلنا.
�سر
الح ُّب الفاع ُل الذي ُ
هذا هو ُ
ي�سكن بيننا ،مرت�ض ًيا �أن يبقى محجو ًبا في ِّ
كالم
القربان الأقد�س ،على الرغم من ازدراء عديمي المعروف .فلي�س من ٍ
الرب!" (مزمور .)9/34
�أ�صدق م َّما ور َد في الكتاب" :ذوقوا وانظروا ما �أطيب ّ
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القدي�سة مريم البتول
زيارة ّ
لدينا قناع ٌة را�سخة ،في �ش�أن زيارتنا للعذراء القّدي�سة ،وذلك يتطابق مع
َ
بو�ساط ِة
نح�ص َل على �أمورنا
ي�س برناردو�سّ �" :إن اهلل ُ
يرغب في �أن ُ
ما قا َل ُه الق ّد ُ
مريم" .وبح�سب الأب �سوراريز ،وهو ر�أي الكني�سة الجامعة ،ف�إذا �أردت نيل ال ِن َعم
أي�ضا" :تُخَ ِّ�ص ُ�ص
�سب ،بل هي �ضرور ّي ٌة � ً
وح ُ
ال�سماو ّية ف�شفاعة مريم لي�ست مفيدة َ
َّ
أ�سا�س �أ ّولي" .وبرها ًنا على ذلك ،يكفينا �أن
الكني�س ُة البتولَ مريم بال�شفاعة ك� ٍ
مريم ما جاء في الكتاب المق َّد�س على ل�سان ابن
نالحظ � ّأن الكني�سة تط ِّبق على َ
في ك ُّل ِنع َمـ ِة
�سيراخ�" :أنا �أ ّم المح ّبة البه ّية والمخافة والعلم والرجاء الطاهرَّ .
في وا�شْ َبعوا
الطريق والحق وك ُّل رجا ِء الحياة والف�ضيلة .تعالوا � ّإلي أ� ّيها الراغبون َّ
من ثماري" (�سي  .)26-24/24تعالوا � ّإلي" ،وطوبى للذي ي�سم ُع كالمي وي�سه ُر
ك َّل يوم على �أبوابي" (�أم  .)٣٤/٨فالطوبى � ًإذا للذي ُي�سر ُع �آت ًيا � َّإلي في ِّ
يوم
كل ٍ
أبدي.
طال ًبا �شفاعتي القديرة .وحين يج ُدني يج ُد الحياة والخال�ص ال ّ
� ّإن الكني�سة المق ّد�سة تدعونا �إلى التيق ِّن من � َّأن العذراء مريم هي الرجاء
ي�س برناردو�س �أبعد من ذلك ُم�س ِّم ًيا �إياها "برهان
الم�شترك لك ّلنا.
ُ
ويذهب الق ّد ُ
رجائنا الكامل" .فلنطلب ال ِنعم بوا�سطة مريم ،لأننا �إذا �سعينا وراءها من دون
ي�س
�شفاعة مريمُ ،
فنحن ْ
"كمن �أرا َد التحليق بال جناحين" ،على ما قال الق ّد ُ
�أنطونيو�س.
ا�ستطعت قراءة كتاب" :الم�شاعر المت َبا َدلة" للأب �أمورياما ،ف� َّإن �أكثر
�إن
َ
ال ِنّعم التي �أفا�ضتها �أ ّم اهلل على الذين يقيمون ال�صلوات بانتظام ،قد نالوها
الطوباوي �ألبير الكبير
�أثناء زيارتهم لكنائ�سها و�أيقوناتها .ولنا المثال في كلٍ من
ّ
والأب روبير بوارز اللذ َين ناال موهبة العلم الراجح� .أ ّما الأخ جان بركمان ،من
ّعم من ج َّرا ِء زيارات ِه اليوم ّي ِة للعذرا ِء في كني�س ِة
الرهبنة الي�سوع ّية ،فقد نالَ ال ِن َ
وعد ُه بالتخ ّلي عن ِّ
كل الم�شاعرِ ال ُدنيو ّي ِة العالم ّي ِة
المدر�س ِة الرومان ّي ِةَ .
وكان ُي َج ِّـد ُد َ
كي َيتك َّر َ�س لمح ّب ِة ا ِ
وحد ُه والعذرا ِء الك ّلي ِة القدا�س ِة من ِ
كتب هذه
هلل َ
بعد ِه .وقد َ
ْ
ِ
ِ
الح َّب الالئقَ تجا َه
العبار َة َ
تحت الأيقونة�" :أنا ال �أجِ ُد الراح َة لقلبي � ْإن ْلم �أرف ِع ُ
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كان،
ي�س برناردو�س
�أ ّمي" .و�أخي ًرا ف� َّإن
ال�سياني ،الذي َ
َ
المواهب التي نالها الق ّد ُ
ّ
ُ
قرب ِ
مريم
منذ ِ�صغَرِ ه ،يزو ُر يوم ًّيا الكني�س َة ال�صغير َة َ
باب المدين ِةُ ،مر ّد ًدا � َّأن َ
فكان يدعوها ُمعلم َت ُه المحبوب َة التي ال ي�ستطي ُع من َع ذا ِت ِه من
أذهلت قل َبهَُ .
قد � ْ
ي�سا كبي ًرا
العالم ل ُي َ
�صبح ق ّد ً
زيار ِتها .وبهذه الو�سيل ِة نالَ نعم َة االنتقالِ من هذا ِ
ور�سولَ �إيطاليا.
القربان
بعد زيار ِتك
َ
مريم َ
ِالتزِ ْم ،يا �أخي الم�ؤمنْ � ،أن تتعلقَ �أكث َر فاكث َر بزيار ِة َ
أقد�س ،ففي الكني�س ِة ُا ٌم تجِ ُد �أيقون َتها في ِّ
ثابرت على هذه
أنت َ
كل مكانٍ  .ف� ْإن � َ
ال َ
العباد ِة بمح ّب ٍة وثق ٍةُ ،
�ستنال ِنـع ًما غزيرةً .لأنّها تُري ُد توزي َع المواهبِ العظيم ِة .يا
ِ
ِ
مريم الحنون ،يا رجائي ،لي�س با�ستطاع ِة � ٍ
ال�سماوات
ين�ساك .فيا م ِلك َة
أحد �أن
ُ
علي.
تحنّني َّ
التناولُ
الروحي:
ُّ
كما في ِّ
ومن
كل زيار ٍة للقربانِ ال ِ
أقد�س� ،سنتك َّل ُم على المناول ِة الروح ّي ِةَ ،
أ�شرح ل ُكم ما تعني ِه هذه الكلم ُة ،وما الفوائ ُد الوافر ُة التي ت َْج ِن َيها.
ِّ
ال�ضروري �أن � َ
الالهوتي ،ترتك ُز على
ي�س توما (الأكويني)
� َّإن المناول َة الروح ّي َة بح�سبِ الق ّد ِ
ّ
الرغب ِة ال�صادق ِة في تحقيقِ المناول ِة الفعل ّي ِة� ،ضمن م�شاعرِ المح ّب ِة ،كما لو
�أنّنا تناولنا ِفع ًال .ف� َّإن َ
ِ
المناوالت الروح ّي َة ُم ِغد ًقا ِنـ َعـ َم ُه عليكم.
اهلل يرت�ضي هذ ِه
أو�ضح ذلك لخادم ِت ِه الأمين ِة الأخت باوال مار�شي�سكا ،م� ّؤ�س�س ِة ديرِ الق ّدي�س ِة
وقد � َ
كاترينا ال�سيان ّية في نابولي ،فنقر�أُ في ِق َّ�ص ِة حيا ِتها � َّأن َ
اهلل �أظه َر لها �إنا َء ِين
ف�ض ٍة ،وقالَ لها�" :إنّني � ُ
َين� ،أ ّو ُلهما من ٍ
أحفظ في �إنا ِء
ثمين ِ
ذهب والثاني من َّ
ِ
ِ
الذهبِ
المناوالت الروح ّي ِة".
المناوالت الفعل ّي ِة ،وفي �إنا ِء ال ِف َّ�ض ِة
ِ
ِ
الرب ُ
تناولت
يقول لها �إنَّها ك ّلما
كانت الطوباو ّي ُة حنّة لل�صليب َق ْد
ْ
�سمعت َّ
مناولة روح ّية ُ
تنال النعمة عينَها التي تجنيها من المناولة الفعل ّية .ويكفي �أن
يمتدح المناوالت الروح ّية ويل ُّح على الم�ؤمنين �أن
نعرف � َّأن المجمع
التريدنتيني ُ
ّ
يواظبوا عليها.
ُ
النفو�س المتع ّبدة بف�ضلِ المثابرة على المناولة الروح ّية.
الفرح يملأ
كان ُ
َ
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وكانت الطوباو ّية �أغاتا لل�صليب تتناول نحو مئتي مرة في اليوم .وكان الأب بيار
فابر ،الذي عا�صر الق ّدي�س �أغناطيو�س دو لويوال ،ير ّدد ب�أنّك �إن �أردت تناول
بنوع ٍ
جيد ،عليك �أن تواظب على المناولة الروح ّية.
القربان الأقد�س ٍ
ن�شجع الذين ي�س َعـون �إلى التع ّمق بمح ّبة ي�سوع� ،أن يقوموا بالمناولة الروح ّية
ّ
مر ًة واحد ًة على ال ِّ
أقل حين يزورون القربان الأقد�س .ويتناولون مر ًة عند بدء
َقوي مفي ٌد �أكثر من
عملي ت ّ
الق ّدا�س ،ومر ًة خالله ،ومر ًة عند انتهائه .هذا التزا ٌم ٌّ
� ِّأي �أمرٍ �آخَ َر ،وبا�ستطاع ِتنا المثابر َة عليه ب�سهول ٍةَّ � .إن الطوباو ّي َة حنّة لل�صليب،
التي �سبق ِذك ُرها ،كانت تُر ّد ُد ب�أنَّنا ن�ستطي ُع �أن نتناولَ روح ًّيا من دونِ � ْأن َي�ش ُع َر
ِ
�أح ٌد بنا ،كما �أنّنا ل�سنا بحاجة �إلى �أن نكون �صائمين �أو بحاج ٍة �إلى �إذنِ
مر�شدنا
مك ُننا � ْأن َ
الروحيُ .ي ِ
نفعل ذلك �ساع َة نري ُد.
ّ
ِ
فعلُ
المناولة الروحية:
ؤمن يا ي�سو ُع ب�أنّك موجو ٌد في �س ِّر القربانِ الأقد�س .ف�أنا ُاح ّب َك فوقَ ِّ
كل
�أنا �أ� ُ
من ِّ
ٍ
كل كياني .وبما �أنَّني ال �أ�ستطي ُع تناو َلك ال َآن في �س ِّر القربانِ ،
�شيء ،و�أري ُدك ْ
ت�سمح ب� ْأن � َ
فانزِ لْ
أنف�صل
ِ
بالروح �إلى قلبي� .إنّي �أغم ُرك و�أ َّت ِح ُد بك ّليتي بك ،فال ْ
َ
عنك � ًأبدا.
ٍ
فعلُ
مناولة روحية �أق�صر:
فهلم �إلى قلبي،
�أنا �أ�ؤمن يا ي�سوع ب�أنَّـك في القربان الأقد�س� ،أح ّبك و�أريدكّ ،
�إنّي �أغمرك فال تنف�صل عني.
الرب ي�سوع الم�سيح �أن تملأَ عقلي من قو ِة ُح ِّبك ومن وهج نارك
"�أ�س�ألك �أ ّيها ُّ
أموت في �سبيل مح َّب ِتك لأنّك قد ُم ّت من �أجلِ مح َّبتي" (فرن�سي�س
الم�ضطرمة ل َ
الأ�سيزي)" .يا مح ّب ًة غي َر محبوب ٍة يا مح ّب ًة غي َر معروف ٍة"( .القدي�سة ماري
مدلين دو بازي) "يا عرو�سي متى ت�أخذني �إليك" (الق ّدي�س بطر�س الكنتارا)
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يا ي�سوع ،يا خيري الأوحد ،يا ح ّب َي العذب ،اجرح قلبي واغم ْر ُهَ ،ا�ضرم ُه
مريم
نف�سنا حياةً ،ولتُن ِع ْ�ش ُ
واجعل ُه دائم اال�شتعال ح ًّبا بكْ .
فلتهب مح ّب ُة ي�سوع َ
فينا الرجا َء� .آمين
�صالة قبل زيارة القربان الأقد�س:
َ�سكن في القربانِ الأقد�س لي ًال
أردت � ْأن ت َ
ر ّبي ي�سوع ،يا من بمح ّبتك للب�شرَ � ،
والحنان� ،إنّك تدعو ك ّل الذين يرغبون في زيار ِتك
الحب
ُ
ونها ًرا ،يا َمن يغم ُرك ُّ
وتنتظ ُرهم ،وت�ستقبلهم� .أنا �أ�ؤمن �أيما ًنا را�سخً ا بوجودك في �س ّر القربان على
المذبح ،و�أعبدك من عمق �أعماقِ ُذلـّي وعدمي� ،شاك ًرا لك خيراتك التي منحتني
أي�ضا من �أجلِ
بخا�صة الأقنوم الذي �أ�سلمتني �إياه في �س ِّر القربان� .أ�شكرك � ً
�إياهاّ ،
مريم البتولِ  ،وقد وهبتـَني �إ ّياها �شفيع ًة� .أ�شك ُر َك لأن ََّك دعوتَني �إلى
� ِّأم َك الق ّدي�س ِة َ
زيار ِت َك في هذ ِه الكني�س ِة.
فال�سالم ثالثَ م ّر ٍات على َ
ا�ض مح ّب ًة :الأول ل َ
أ�شكرك ،والثاني
قلبك الف ّي ِ
ُ
بك من �أعداء القربان ،والثالث لأق ّدم َ
لحقت َ
لك
لأع ّو َ�ض عن الإهانات التي ْ
وحيدا.
ال�سجود الواجب ،ك�أنّني في زيار ٍة لجمي ِع ال ِ
النا�س فيها ً
أماكن التي تر َك َك ُ
فيا ي�سو ُع �إنّي �أح ُّبك من ِّ
نادما
كل قلبي ،و� ُ
أتوب �أمام �صالحك الالمتناهيً ،
الم�سكين،
البائ�س
لأنّي �أغظتك ،و�أق�ص ُد بنعم ِتك �أ ّال �أغيظك فيما بعد .ها َءنذا
ُ
ُ
لك ذاتي الآن بك ّليتها و� َ
�أك ِّر ُ�س َ
في ،فافعل بي
أ�سلمك �إرادتي ورغباتي وك ّل ما َّ
ما ت�شاء .لي�س لي رغب ٌة ُ�أخرى �سوى رحمتك الق ّدو�سة لأ�ستطيع المثابرة ح ّتى
النهاية و�أُ ِّتمم م�شيئتك كامل ًة� .إنّي � ِأك ُل � َ
إليك الأنف�س المطهر ّية ،بخا�ص ٍة تلك التي
واظبت على التع ُّب ِد ِ
إكرام للبتول مريم الكل َّيـة
لج�سدك الأقد�س ،وق ّد ْ
ْ
مت َ
واجب ال ِ
الم�ساكين ،فانظ ْر �إليهِ م برحم ِت َك وغفرا ِنك.
أي�ضا الخط�أ َة
القدا�سة .و� ِأكـ ُل � ً
َ
ذاتي ك َّلها م ّتحد ًة بقلب َِك المحبوب ،راف ًعا
�صي الغالي� ،إنّي ُا ِّ
قدم لك َ
يا ُمخ ّل َ
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أزلي ،مت ّو� ً
إكراما لمح ّبتك وال�سمك
سال �أن يقبلها ،م�ستجي ًبا � ً
�إ ّياها �إلى �أبيك ال ِّ
الق ّدو�س.
�ألزيارة الأولى:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

� َّإن ي�سو َع حا�ض ٌر في �س ّر القربان" :هذا هو َينبو ُع ِّ
"م ْن
كل �صالح" .وقد قالَ َ :
ّعم ،تتدفّق من
كان عط�شا ًنا فلي� ِأت � َّإلي" ( يو  .)37/7نعم! كم غزير ٌة هي ميا ُه ال ِن ِ
نف�س ُه قد �أفا�ضها
َينبوع �س ِّر القربانِ ال ِ
أقد�س وقد ا�ستقى الق ّد َ
ي�سون منها .في�سو ُع ُ
ُون ِم َي ًاها ِب َف َر ٍح ِم ْن َينَابِي ِع الْخَ َال ِ�ص"�( .أ�ش
والنبي قالَ " :ف َت ْ�س َتق َ
علينا ب�س ِّر �آالمهّ ،
.)3/12
كانت �أميرة دو فيريا ،وهي تلميذة الأب المك ّرم "�أفيال" ،قد تك ّر�ست في
أقد�س.
رهبنة الق ّدي�سة كالرا ،وكانت الراهبات ُيلقـِّـبنَها
بعرو�س القربانِ ال ِ
ِ
ف�س�ألنها م َّر ًة عن �سبب الزيارات الطويلة تلك ،وع ّما ُيمكنها التك ّلم به في ح�ضر ِة
هذا ال�س ِّر؟ �أجابت�" :س�أبقى َمع ُه مدى الأبد ّية� ،ألي�س اهلل موجو ًدا بجوهره هنا،
ين ك ّلهم؟".
وهو غذا ُء الطوباو ّي َ
يا �إلهي العظيم ،ما الذي يمكننا عمله� ،أو بالأحرى ،ما الذي ال يمكننا �أن
حب� ،أ ُن�س ِّبح� ،أن�شكر� ،أن�س�أل حاج ًة؟ وماذا يمكن �أن
نعمله �أمام هذا ال�س ّر؟ �أ ُن ّ
نبوع عذب� ،أم
غني� ،أم
ٌ
مري�ض �أمام طبيب� ،أم عط�شا ٌن �أمام َي ٍ
يعمل فقي ٌر �أمام ّ
جائ ٌع �أمام مائد ِة الط ّيبات؟
المحبوب وال ُم ِـح ّب� ،أنت الحياة والرجاء والكنز الثمين ،يا
فيا ي�سوع العذب
ُ
دفعت غال ًّيا من �أجل المكوث معنا في القربان؟ �أكان عليك
نف�سي الأوحد ،كم َ
ُح َّب َ
إهانات ب�سببِ ح�ضورك في
تموت كي ن�أتي لنراك فوق المذابح؟ كم �آلمتك ال ُ
�أن َ
رب على قدر ما تريدنا �أن ُنح َّبك.
هذا ال�س ّر؟ تح ّبـنا يا ّ
رب تعال وامكث في نف�سي� .أقفل بابها �إلى الأبد ،فال ت�ستطيع خليق ٌة
تعال يا ّ
عد لك ،لأنّي ال �أريد �أن
الحب ال ُم ِّ
�أخرى �أن تدخُ ل َ
وتجد مكا ًنا لها داخل هذا ِّ
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خالفت
كنت
ُ
فادي الحبيب امتلكني بك ّليتي .و� ْإن ُ
�أ�شارك فيه � ً
أحدا �سواك .فيا َّ
القد ِر الذي
طاعتك م َّر ًة من المرات ،ف�أنّبني كي �أت ِّم َم �إرادتك و�أخ ُد َمك على ْ
يليقُ بك.
رب ب�أن تت َملكني رغب ٌة� ،سوى �أن �أر�ضيك و�أتابع زيارتك في
ال ت�سمح يا ّ
هيكلك� ،أحادثك و�أ�ستقبلك في �س ّر المناولة المق ّد�سة .ففيما الآخرون يبحثون
ٍ
خيرات زمن ّية� ،أنا ال �أريد �إ ّال �أن �أربح كنزَ مح ّبـ ِت َك عند ِ
مذبح َك .اجعلني يا
عن
َ
�صالحك.
رب �أن�سى ذاتي وال �أتذ ّك ُر إ� ّال
ُّ
و�أنتم يا �أ ّيها ال�سيرافيم الطوباو ّيون� ،إنّي ال �أح�سدكم على مجدكم ،ولكن،
الح ِّب الذي تكنّو َن ُه لإلهكم ،الذي هو �إلهي ،ع ّلموني ماذا �أعمل كي �أ�ستزيد
با�سم ُ
ح ًّبا له و�أحظى بر�ضاه.
أحدا �إ ّالك.
أحب �سواك ،وال �أر�ضى � ً
يا ي�سو ُع �إلهي ،ال �أريد �أن � َّ
(بعد ك ّل �صالة نتناول المناولة الروح ّية ،وننطلق لزيارة الأ ّم الق ّدي�سة مريم
البتول ،ب�ألت�أ ّمل �أمام �إحدى �أيقوناتها المق ّد�سة).
زيارة القدي�سة مريم البتول:
ِ
بالخيرات وال ِنّعم .فما من �إن�سانٍ
الغني
� َّإن َ
مريم الق ّدي�س َة هي َينبوعنا الثاني ُّ
ي�س
على ال ِ
أر�ض �إ ّال وب�إمكا ِنه �أن ين َهل بوفر ٍة من هذا ال َينبو ِع ،على ما ذكر الق ّد ُ
مالك من ِ
برنردو�س .فقد �أك ّد لنا ٌ
مريم هي "الممتلئة نع َم ًة"� .إ ّال
الرب � َّأن َ
عند ِّ
نالت َ
العالم فدا ًء �أبد ًّيا"،
وح ْ�س ُب "بل ْ
َهب َ
تلك ال ِنّعم لكي ت َ
�أنّها لم تمتلكها لذاتها َ
ي�س بطر�س كريزو ُلغُ�س.
هذا ما قال ُه الق ّد ُ
�سبب �سرورِنا �صلي لأجلنا".
†" :يا َ
�ألزيار ُة الثانية:

*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

ُ
يذوب �إن �أكلنا ُه ،لكنّنا � ْإن
قال نيرمبرغ
المعروف بتقواهّ �" :إن خبزَ الطعام ُ
تحت �شكلِ الخبزِ كي
بقي ي�سو ُع في ُدنيانا َ
�أودعنا ُه المخزِ َن يبقى �سلي ًما" .هكذا َ
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أنف�س ُمح ّبي ِه .ي َّتح ُد بنا عندما نتناو ُلهُ ،لك َّن ُه يبقى �سلي ًما �إن و�ضعنا ُه في
ي َّت ِح َد ب� ِ
ُ�شعا ِع القربانِ �أمامنا ،ل ُيذ ِّكرنا بح ِّب ِه الكبير" :لقد �أخلى ذا َت ُه �آخذًا �صور َة ٍ
عبد"
نحن �إن ر�أيناه �أمامنا في الخبز؟ ُ
(في  .)7 /2فماذا ُ
ي�س بطر�س
نقول ُ
يقول الق ّد ُ
الم�سيح للذين َيحيون في حال ِة
ي�شرح ِع َظ َم مح َّب ِة
ِ
الكنتارا" :ال ي�ستطي ُع ل�سا ُننا �أن َ
عرو�س ِ
نفو�سنا علينا ،بعد �صعوده �إلى ال�سماء ،كي ال
الحب � َ
ال ِّنعمة" .هذا ُّ
أنعم به ُ
نن�ساه .وترك ذاته في القربان الأقد�س ح َّتى ال يف�صل �أح ٌد بينه وبيننا.
�سكنت في القربان كي ت�صغي �إلى م�آ�سينا ،فا�ستجب
فيا ي�سوع ،بما �أنـّك
َ
التو�سالت .ال تغفلِ عن ت�ض ّرعاتي �أنا ناكر جميلك �أكثر من الخاطئين ك ّلهم.
ّ
أدركت ال�ش ّر الذي �سببتُه بابتعادي عنك.
�أعو ُد تائ ًبا �أمامك ،لأنّي � ُ
�أ�س�ألك يا �إلهي �أن تغفر ِ
معا�ص َّي.
رب؟ لقد �أريتني مح ّبتك ،و�أنا �أري ُد �أن
لماذا �س ّب ُ
بت لك هذه الإهانات يا ّ
أخدمك� .أبا�ستطاعتي �أن �أفعل ذلك من دونِ معونتك؟ فاجعلني� ،أنا
�أح َّبـك و� َ
أكون �أولَ الطائعين لإرادتك بين
البائ�س التائه عن دربك� ،أن �أح ّبك ح ًّبا كبي ًرا ،و� َ
ِّ
كل مخلوقا ِتك.
ِ
و�صالحك الالمتناهي.
تفرح ال�سماء بجبرو ِتك
عندما �أرى ما َ
فعلت من �أجليُ ،
في ،ح ّتى تنت�صر مح ّبتي لك فوق الإهانات ك ّلها� .إنّي
فانزع بم�شيئتك ك ّل ٍ
نق�ص َّ
�أح ُّب َك يا ي�سو ُع فوق ِّ
كل ٍ
وح ّبي
�شيء� ،أح ُّب َك فوق ُح ِّبي لحياتي .ف�إن َّك �أنت �إلهي ُ
و ُك ّلي.
لدي.
الرب هو ك ُّل ما َّ
†ُّ :

(المناولة الروحية)

ِ
القدي�سة مريم البتول
زيار ُة
ونجد النعم َة حا ًال" (عب
"فلنـُـق ِبل �إلى ِ
عر�ش النعمة بثق ٍة لننال الرحم َة َ
" .)16/4هي مريم ُ
عر�ش النعمة التي بوا�سطتها يو ِّز ُع اهلل ِن َعمهُ" ،هذا ما قاله
الق ّدي�س �أنطونيو�س .فيا �أ ّيتها الملكة المحبوبة للغاية� ،إ ّن ِك ت�س َع َين �إلى ارتدا ِد الخط�أة
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وم�ساعد ِتهم .فها �أنا� ،أكبر الخاطئين� ،ألتجى ُء � ِ
إليك ،ال ترف�ضي ا�ستغاثتي ،بل
�أعينيني الآن.
علي"( .القدي�س �أغ�سطينو�س)
†" :يا ملج�أَ الخط�أ ِة الأوحد تحنَّني َّ
�ألزيار ُة الثالثةُ :
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

بين بني الب�شر" (�أم .)31 /8
" َنعيمي � ْأن � َ
أكون َ
لم ِ
ِ
بالقرب منّا ،في
م�سيحنا بالموت عنّا ليخلـِّ َ�صنا� ،إنّما �أرا َد �أن َي�س ُك َن
يكتف ُ
�سكن بين بني الب�شر .هذا وقد
أعلن لنا � ّأن نعي َم ُه � ْأن َي َ
هذا ال�س ِّر الأقد�س .وقد � َ
ُ�سيئون �إلى ا ِ
هلل الذي
كتبت الق ّدي�س ُة تريزيا (الأفيل ّية)" :يا �أ ّيها
المائتون كيف ت َ
َ
ْ
وجد عذو َب ًة في الإقامة عندنا،
ي�ستعذب ال ُمكوثَ في ما بينَكم" .ف� ْإن كان ي�سو ُع َ
ُ
لل�سكن في
ن�ستعذب القيام عنده؟ يته ّلـ ُل الإن�سان �شرفًا �إن دعاه �أمي ٌر
فكيف ال
ِ
ُ
تقولون � ًإذا عن هذا الق�صرِ الذي ُي ِ
�سك ُننا فيه ي�سو ُع معه؟ فلنرف ِع
ق�صرِ ه ،فماذا
َ
ِ
بالقرب منه.
ال�شكران لهُ ،ولنتن ّعم
َ
تقيم َ
ليل نهار ح ًّبا بي.
ها َءنذا �أ ّيها ال�س ِّي ُد �إلهي ،قائ ٌم �أمام هذا المذبح ،حيث ُ
أتع�س
�أنت يا نب َع الخيرات ،ويا َ
بل�سم الأمرا�ض ،يا كنزَ �إغناء الفقراء ،ها َءنذا � ُ
الخاطئين ،والمري�ض للغاية ،جئتُـك طال ًبا النعم َة والرح َمة ،فار�أف بي .يا َل ُذهلي
المذبح وتحميني� ،إني �أبارك ا�سمك و�أ�شكرك
و�أنا �أراك ناز ًال من ال�سما ِء لت�سكن
َ
و�أح ّبك .ف� ْإن �أحزنك طلبي ،فال ترف�ضه ،لأنّي لن �أُهينك فيما بعد .هبني النو َر
والقو َة كي �أح َّبك و�أج َع َل كياني ك ّله ُمل ًكا لك.
أحب اهلل الجدير
يا مريم ،كوني �شفيعتي ،ويا مالئكة ال�سماء �ساعديني كي � ّ
بك ّل مح ّبة.
الرحوم ،تر�أَّف بجماعتنا
ال�صالح والخب ُز الح ُّق ،يا ي�سو ُع
† :يا �أ ُّيها الراعي
ُ
ُ
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وا ْر َعنا و�أَ�شْ بِعنا و� ِأم ْل بنظرِ ك نحونا ،و�أعطنا �أن نتمتع بم�شاهدة الخيرات في
�أر�ض الأحياء.
(التناول الروحي)
القدي�سة مريم البتول
زيارة ّ
الخال�ص" (بن �سيراخ  .)31/6قالَ بالبارتو�س
رباطات
"� ّإن رِباطا ِتها هي
ِ
ُ
فلنتو�سل �إلى �سيدتنا البتول كي
العاب ُدَّ �" :إن �إكرام مريم يو�ص ُل �إلى ما ُنريد"،
َّ
برباطات المح ّب ِة مجتذب ًة �إيانا �إلى ِ
ِ
كنف حماي ِتها.
تقودنا
† :يا �شفوقة يا ر�ؤوفة يا مريم البتول الحلوة اللذيذة.
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

�ألزيار ُة الرابعةُ
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

"الت�ص ُّرف بحكم ٍة لي�س في ِه مرار ٌة وال �ضجر" (حكمة .)16 /8
ابتهاجا عظي ًما في تبادلِ ال ِ
أحاديث ،ح ّتى
يج ُد الأ�صدقا ُء في هذه ال ُّدنيا
ً
الم�سيح ف�سرعان ما َي َم ُّل من
حب ي�سو َع
ولو �أ�ضاعوا �أوقاتًا طويل ًة� .أ ّما الذي ال ُي ّ
َ
أوح ِت
أمام القربانِ ال ِ
حين َيج ُد الق ّد َ
ح�ضوره .في َ
ي�سون نعي َم ُهم � َ
أقد�س .لقد � َ
ِ
الراهبات قائل ًة" :على �س ّكانِ
بعد مو ِتها �إلى �إحدى
الق ّدي�س ُة تريزيا (الأفيل ّية) َ
نحن هنا بال�سعاد ِة و�أنتم
ال�سما ِء و�أبنا ِء ال ِ
والح ِّبُ ،
أر�ض الت�ساوي في الطهار ِة ُ
هناك بالجها ِد .فك ُّل ما نفع ُله في ال�سما ِء ،في ح�ضر ِة الع ّز ِة الإله ّي ِة ،عليكم عم ُل ُه
كمن في
أقد�س".
ففردو�سنا على ال ِ
أر�ض في ح�ضر ِة القربانِ ال ِ
على ال ِ
أر�ض � ًإذاَ ،ي ُ
ُ
أقد�س.
القربانِ ال ِ
ُ
المذبوح على ال�صليبِ لأجلي ،اذ ُك ْرني ،ف�أنا واح ٌد من
الحمل الطاه ُر
�أ ُّيها
ُ
ُّفو�س التي افتديتَها ب� ِ
َ
أخ�س َر َك،
تلك الن ِ
آالم َك ومو ِت َك .كن ُمل ًكا لي ،فال �أُري ُد � ْأن � َ
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أعطيت َ
زلت تُعطيها في الذبيح ِة الإله ّي ِة .اجعلني لك ب ُكـ ِّلـ َّيـتي
ذاتك ،وما َ
لأن َّك � َ
ِ
بروابط مح َّبـ ِتك
وا�ستخدمني كيفما ت�شا ُء� .إنّي �أ�س ّل ُم لك �إرادتي ،ف�أوثقها
أ�ستجيب
اللطيفة ،كي تكون خادم ًة لإرادتك .ال �أري ُد العي�ش ُال�شبِع رغباتي ،بل ل
َ
أرف�ض ما ال ير�ضيك ،و�أ ّال �أرغب
علي ب� ْأن � َ
ل�سم ّوك� .أزلْ منّي ما ُي ُ
ـزعج َك� ،أن ِع ْم َّ
بكل ق َّوتي ِوم ْن ِّ
الحبيب ِّ
كل قلبي� .أح ّبك لأنّك
فادي
�إ ّال بما تريده � َ
أنت� .أح ّبك يا َّ
َ
بالحب .لكنّي � ُ
ت�ستحق.
أخاف �أن �أعجزَ عن مح َّب ِتك على قدر ما
وحدك الجدي ُر
ّ
ّ
أموت بح ِّبكْ ،
رب ،وامنحني رعايتك� ،آمين.
�أري ُد �أن � َ
فاقبل منّي �أمنيتي هذه يا ّ
ربي ال�صالح� ،إنّي ُ�أك ِّر ُ�س لك ذاتي بك ّلي ِتها.
† :يا ر�ضى َ

�ألمناولة الروحية
القد ِ
مريم البتولِ :
زيار ُة ّ
ي�سة َ
الحب الذي ُيج ّمل
تقول مريم�" :أنا � ُّأم المح ّب ِة ال�صافي ِة" .هذا َي ْعني أ�نّها �أ ُّم ِّ
د�سها وهي توزِّع
النفو�س .فالق ّدي�س ٌة ماري مادلين دو بازي ر� ِأت العذرا َء الفائقَ ُق ُ
َ
مين ،فلنط ُلب ُه
تمنح هذا
إلهي.
ال�شراب ال ّث َ
ُ
َ
فمريم وحدها ُ
�شرا ًبا ط ِّي ًبا� ،إنّه ّ
الحب ال ّ
منها.
أكون ُمل ًكا لي�سو َع.
† :يا �أ ّمي ،يا رجائي ،امنحيني � ْأن � َ
�ألزيار ُة الخام�سةُ :

*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

"الع�صفو ُر وجد له م�أ ًوى ،واليمام ُة ُع ًّـ�شا ت�ضع فيه فراخهاَ ،من لي
رب الجنود ،ملكي و�إلهي"( .مزمور)4/84
بمذابحك يا ّ
هذا ما قاله داو ُد ُ
المذبح َم ْ�س َكنًا
اخترت
أنت يا َملكي و�إلهي ،فقد
َ
الملك� ،أ َّما � َ
َ
َ
النا�س ُح ًّبا
لك ،كي نلتق َي َك بال
انقطاعَ ،
ٍ
وتكون بذا ِت َك م َعنا .فيا ُّ
رب� ،إن ََّك ت ُِح ُّب َ
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مكن � ْأن تَفعله بع ُد كي ُي ِح ُّبوك .فيا ي�سو ُع ال ُم ِح ُّب بال
عظي ًما ،وال تدري ما الذي ُي ُ
القد ِر من
أ�ضرم فينا نا َر ُح ِّبك ،فال َ
يكون ح ًّبا بار ًدا تجاه � ٍإله يح ّبنا بهذا ْ
حدودْ � ،
الحنانِ .ا ْج ِذبنا �إليك ،وع ّرفنا ِع َظ َم جودتك التي جعل ْتك محبو ًبا للغاية.
كي
اجترحت
الجبروت الالمحدو ُد والطيب ُة الالمتناهي ُة ،لقد
يا �أ ّيها
ُ
َ
َ
العظائم ْ
النا�س ،فلماذا ال ُيح ُّبـك �إ ّال ُ
أكون من عدا ِد
القليل من بي ِنهِ م؟ ال �أري ُد �أن � َ
ُيح َّب َك ُ
يكون لي ُح ٌب �سواك ،ف�أنت
رت �أن �أح ّبك بك ّل ق َّوتي ،وال َ
ناكري الجميلِ  .لقد ق ّر ُ
ت�ستح ُّق ذلك وتري ُدني �أن � َ
أعمل مر�ضاتَك.
أتو�س ُل �إليك ،با�ستحقاقات
َ
ع�ساي ،يا �إل َه نف�سيْ � ،أن �أر�ض َيك ك ّل الر�ضى .لذا � َّ
ِ
�آالمك� ،أن تمنح
الخيرات الدنيو ّي َة للذين يطلبونها� ،أ ّما �أنا فامنحني كنزَ
محب ِتك ،فهذا مطلبي الوحيد� .أح ّبك يا ي�سوع� ،أ ّيها ال�صالح الالمتناهي� ،أنت
غناي ومر�ضاتي ومح ّبتي.
َ
† :يا ي�سو ُع� ،أعطيتني ذاتك ك َّلها ،فها �أنا �أُعطيك ذاتي بجملتها.
�ألمناولة الروحية

القد ِ
مريم البتولِ :
زيار ُة ّ
ي�سة َ
ي�س برناردو�س يه ِت ُف � ِ
القلوب
تبهرين
إليك قائ ًال" :يا م ِلكتي� ،إن ِّك
َ
َ
َ
كان الق ّد ُ
إليك � ْأن تَبهري قلبي و�إرادتي وتقدميهِ ما �إلى ا ِ
أتو�س ُل � ِ
ِ
هلل
بجما ِلك
و�صالحك" .ف� َّ
باالتّحاد بقلبِك و�إراد ِتك.
† :يا �أ ًّما حبيبة� ،ص ّلي لأجلي.
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

�ألزيار ُة ال�ساد�سةُ :
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

الرب
يكون كن ُز ُكم فهناك ُ
"ح ْيثُ ُ
يكون قل ُب ُكم" (لو  .)34 /12هذا ما قاله ّ
ي�سوع .فالق ّدي�سون الذين لم يجدوا كنزًا �أعظم من ي�سوع ولم يح ّبوا �سواه،
و�ضعوا قلو َبهم ومح َّبـتـَهم في �س ّر القربان الأقد�س.
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فيا ي�سوع الحبيب الذي �سكن َ
ليل نهار في �شعاع القربان محب ًة بنا ،اجذب
قلبي �إليك بك ِّليته ح ّتى ال يفكر �إ ّال فيك ،وال يرجو �سواك ،وال يبحث �إ ّال عنك
أطلب ذلك منك
وال يحب �إ ّالك .حقـِّ ْق ذلك با�ستحقاقات ا�سمك الق ّدو�س� ،أنا � ُ
وحدك.
إلهي ،كم هي عظيم ٌة �إبداعات مح ّبتك الرحيمة
يا ُمخ ّل�صي ُ
وح ِّب َي ال ّ
أزلي الذي �صار �إن�سا ًنا ،ولم
لأنّها ت�ساعد النفو�س على ح ِّبـك .يا �أ ّيها الكلمة ال ّ
ِ
تكتف بالموت من �أجلنا ،بل �أعطيتنا هذا ال�س ّر غذا ًء ورفيقًا وعربو ًنا للنعيم.
لقد وا�ضعت نف�سك لتَظهر بيننا كطفلٍ في ٍ
نجار،
مذود ،وكفقيرٍ في محترف ّ
وكمحكوم عليه فوق خ�شبة الموت ،وتحت �شكل الخبز على المذبح ،فهل يمكنك
ٍ
�أن َ
تفعل �أكثر من ذلك كي تجعلنا نح ّبك؟
الحب الالمتناهي ،متى �أ�ستجيب لفي�ض ح ِّبـك؟
�أ ّيها ّ
رب �أن �أعي�ش �إ ّال لأجل مح َّب ِتك ،فما نفع حياتي �إن لم �أ�ضعها
ال �أريد يا ّ
أحب
فادي الحبيب وقد َ
في خدمة ح ِّبك؟ �أنت هو َّ
وهبت حياتك لأجلي ،فلن � ّ
فلتحي نف�سي من �أجل
�سواك� .إنّك الجمال وال�شهامة وال�صالح والطيبة
ُّ
والحبَ ،
مح َّب ِت َكُ ،
الحب ،ولتتذ َّك ْر دائ ًما مح َّبتَك .فبا�سم المذود وال�صليب
ولتذب في هذا ّ
في ال�شوقَ لأقوم بالأعمال ال�سامية من �أجل مر�ضا ِت َك ،يا َمن
والقربان� ،أ�ضرِ م َّ
وعانيت الآالم.
العظائم من �أجلي
�صنعت
َ
َ
َ
رب ،قبل �أن �أموت� ،أن �أقوم ب� ّأي عملٍ من �أج ِل َك.
†َ :هبني يا ّ
�ألمناولة الروحية
القدي�سة مريم البتول:
زيارة ّ
مريم�" :أنا �شجر ُة الزيتونِ
"كالزيتون ِة الحلو ِة في الحقولِ " .ها َقد � ْ
أن�شدت ُ
يراني
الجميل ُة ،منها ين�ضح ُ
زيت المراحم بال انقطاع� ،أنا في الحقول كي َ
أتون � ّإلي" .ولنقل ك ّلنا مع الق ّدي�س �أغ�سطينو�س�" :أ ّيتها الملكة الفائقة
الجمي ُع في� َ
أكون
أحدا �إلتج�أ �إلى معون ِتك وعا َد خائ ًبا" .ال �أري ُد �أن � َ
الر�أفة ،لم ُي�س َمع َق ّط � َّأن � ً
ال�شقي الذي تتخ َّلين عنه عند التجائي �إلى �شفاعتك.
ذلك
ّ
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† :يا مريم امنحيني نعمة اللجوء �إليك في احتياجاتي ك ِّلها.
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

�ألزيارة ال�سابعة:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

"ها �أَ َنا َم َع ُك ْم ُك َّل الأَ َّيام حتى ا ْن ِق َ�ضا ِء ال َّد ْهرِ " (مت.)20/28
َ
لم ي�ش�أ راعينا المحبوب ،الذي وهب حياته من �أجل خرافه� ،أن ينف�صل عنّا
بموته ،فقال" :ها َءنذا يا نعاجي الحبيبة� ،س�أبقى ِ
معك �إلى الأبد� ،س�أبقى على
ٍ
ِ
ِ
وتعزيتك
لم�ساعدتك
دائم
أكون على
الأر�ض في هذا ال�س ّر الأقد�س� .س� ُ
ا�ستعداد ٍ
بح�ضوري ،ولن � ِ
أتركك طالما � ِ
أنت على هذه الأر�ض".
يقول الق ّدي�س بطر�س الكنتارا" :ها � ّإن العرو�س �أراد �أن يترك لعرو�سه البعيدة،
�شي ًئا منه لئ ّال تبقى وحيدةً ،فترك لها ذاته ك َّلها في هذا ال�س ّر الأقد�س .تلك هي
�أغلى رفق ٍة يمكن �أن ُيعطيها".
أنت
رب ،يا �أ ّيها المخ ِّل�ص الفائق المح ّبة� ،أزورك اليوم على هذا المذبح ،و� َ
يا ّ
اكتفيت ب�أن تتركني
بحب �أكبر ،فت�سكن في نف�سي بالمناولة المق ّد�سة .ما
َ
تزورني ّ
�صرت غذائي ،تُعطيني ذاتك وت َّت ِحد بي ،ح ّتى �صار ب�إمكاني
�أ�شاهدك وح�سب بل َ
بحق ،يا ي�سوع� ،أنت لي بك ّليتك؛ و�صار من واجبي �أن � َ
أمنحك نف�سي كامل ًة.
�أن �أقول ّ
حب روحي! متى
�أنا كح�شرة الأر�ض ال�صغيرة ،و� َ
أنت اهلل ،يا �إله ح ِّبي ،يا ّ
ت�صبح نف�سي كلُّها لك بالفعل ال بالقول؟ نعم ،يمكنك �أن تحقّق لي ذلك ،فزدني
ثق ًة با�ستحقاقات ِ
دمك الثمين للغاية ،كي �أنال منك هذه النعمة ،و�أ�شعر قبل
نف�س
رب ك ّل ال�صلوات ،فاقبل اليوم ابتهاالت ٍ
مماتي ب�أنّني ك ّلي لك؟ �أنت تقبل يا ّ
وبكل ق َّوتها ،وترغب بطاعتك في ِّ
تريد �أن تح ّبك ح ًّبا حقيق ًّيا ِّ
كل ما تريده من
دون مقابل �أو عزاء �أو مكاف�أة ،بل �أري ُد �أن �أخدمك ح ًّبا بك ،و�أُر�ضي قل َبك الذي
يح ّبني ٍ
ب�شغف كبير ،لأنال بح ّبك �أج ًرا كاف ًيا.
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ال�سرمدي الوحيد ،خذ حر ّيـتي و�إرادتي وك ّل ما �أملك ،خذ ذاتي
يا ابن الآب
ّ
ك َّلها� .أعطني �أن �أملكك ،ف�أنا �أح ّبك و�أفتِّ�ش عنك و�أتوق �إليك و�أريدك!
† :يا ي�سوع هبني �أن �أكون ُم ْل ًكا لك بكل ّيتي.
�ألمناولة الروحية
القدي�سة مريم البتول:
زيارة ّ
ِ
تدعوك" :يا رجا َءنا"ِ � ،
أنت رجاء الب�شر
يا �سيدتنا المحبوبةَّ � ،إن الكني�سة
أي�ضا .لقد هتف الق ّدي�س برناردو�س قائ ًالِ �" :
أنت
�أجمعين ،فكوني رجائي �أنا � ً
رجائي الأكيد ِ
أي�ضا �أقول :يا مريم� ،أنت
وفيك رجاء َمن ال رجاء لهم" ،و�أنا � ً
تخلـِّ�صين الب�شر من الي�أ�سِ ،
فعليك �أ�ضع ك ّل رجائي.
† :يا مريم ،يا والدة اهلل ،ت�ض ّرعي �إلى ي�سوع من �أجلي.
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

�ألزيارة الثامنة:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

يتوجه ي�سوع �إلى ِّ
نف�س تزوره في القربان الأقد�س بكلماته لعرو�س
كل ٍ
َّ
ن�شيد الأنا�شيد" :قومي يا حبيبتي ،يا جميلتي وهل ّمي" (ن�ش .)10/2فيا
�أ ّيتها النف�س التي ت�أتي � َّإلي ،انه�ضي وتح ّرري من �شقائك ف�أنا هنا لأُغنيك
توا�ض َع ْت منحدر ًة نحو هذا
ب ِن َعمي .اقتربي منّي ال تخافي عظمتي ،ف�إنَّها َ
ِ
القربان النتزاع الخوف ِ
وتزويدك بالثقة .فيا رفيقتي ،ال تكوني عد ّو ًة
منك
لي ،بل �صديقةِ � ،
أنت تح ّبينَني و�أنا �أح ّبك� .أنت جميلتي وقد زادتك نعمتي
جما ًال .فتعا َل ْي � َّإلي ،واطلبي مني َّ
كل ما تريدين بثقة كاملة.
كانت الق ّدي�سة تريزيا (الأفيل ّية) تقولّ �" :إن َم ِل َك المجد العظيم هذا
ي�سكن الخبز في �س ِّر القربان الأقد�س خاف ًيا جالله �إ ّال ليمنحنا فر�صة
لم ِ
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وحب نحو ي�سوع،
إلهي بثقة �أكبر" .فلنتقدم � ًإذا
ٍ
بخ�شوع ٍ ّ
االقتراب من قلبِه ال ِّ
عم.
ولن ّتحد به ون�س�أله ال ِن َ
ال�سرمدي الذي �صار �إن�سا ًنا و�سكن في القربان من �أجلي،
يا �أ ّيها الكلمة
ّ
ح�ضرتك ،و�أعرف � ّأن ر� َ
َ
كم فرحي عظي ٌم حين �أُ ُ
أفتك
درك �أنّني واقفٌ في
بي عظيمة� ،أنت يا �إلهي ،ال�صالح الالمتناهي .فيا �أ ّيتها النفو�س ال ُم ِح َّبة
تعوي�ضا عني� ،أفي ال�سماء ِ
كنت �أم على الأر�ض .ويا
هلل� ،ضاعفي ح ّبك له
ً
ُ
أنت يا �إلهي ،اجتذبني �إليك وخذْ �إرادتي
مريم �أُ ّمي� ،ساعديني كي �أح َّبه .و� َ
�صالح َك ،وج�سدي لإر�ضائك بم�سلكه
وامتلكني� .إنّي ُاك ِّر�س لك عقلي لأت�أ ّم َل
َ
ال�صالح ،ونف�سي كي تكون ُمل ًكا لك.
النا�س مقدار ح ِّبـك الذي ُ
حبيب نف�سي� ،أُري ُد �أن َ
تحفظ ُه لهم،
يا َ
يعرف ُ
ِ
لرغبات قلبك ،وبالق َْدر الذي
فيعي�شوا حياتَهم في �إكرامك وخدمتك ،وِفقًا
منده�شا بجمالك الالمتناهي ،و� َ
ً
أعمل ك ّل
ت�ستحق .ح�سبي �أن �أعي�ش دائ ًما
ما ير�ضيك� .س�أتخ ّلى عن ِّ
كل ٍ
ر�ضي م�شيئتك مهما �آلمني ذلك،
�شيء لأُ َ
فقدت حياتي ك َّلها .فهني ًئا لي �إن
و�أعمل على خ�سران ك ّل ما �أملك ،ح ّتى و�إن ُ
�أنا خ�سرت ك ّل ما �أملك لأربحك ،يا ر ّبي ويا كنزي ،يا ح ِّبي ويا ك ِّلي.
† :يا ي�سوع ،يا ح ّبي ،اجذبني �إليك وامتلكني بك ِّل ّيتي.
�ألمناول ُة الروحي ُة
زيارة القدي�سة مريم البتول
"من كان �صغي ًرا فلي� ِأت � َّإلي" (�أم ،)4/9هي مريم تدعو ك ّل الأطفال الذين
َ
ُحرموا من �أ ّمهاتهم ،تدعوهم لأنّها �أكثر الأ ّمهات مح ّب ًة .فقد �سبق و�أ�شا َر رجل
هن ال ُي�ش ِّك ُل �سوى ِّ
الحب الذي تحمله
حب الأ ّمهات ك ّل َّ
ظل ِّ
التقوى نيرينبورغ �إلى � َّأن ّ
مريم ٍّ
لكل منّا .فيا �أ ّمي و�أ ّم روحي ،يا َمن تح ّبينَني وتريدين خال�صي ،فلتكن
�أمومتُك ُم ِ�ش َّع ًة �أمام الجميع.
† :يا �أ ّمي� ،أعطيني �أن �أف ِّكر فيك دائ ًما.
*
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�ألزيارة التا�سعة:
*
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الرب"ُ :ت ََ�س ْر َبل ِب َث ْو ٍب ِ�إ َلى ال ِّر ْج َل ْي ِن،
كتب الق ّدي�س يوحنّا في ر�ؤياه � َّأن ّ
َو َت َمن َْطق ِعن َْد َث ْد َي ْي ِه ب ِِمن َْط َق ٍة ِم ْن ذَ َه ٍب" (ر�ؤ  .)13 /1كذلك هي ُ
حال ي�سوع
في القربان على المذابح ،كالثد ّيين الممتلئين غذا ًء من ال ِنعم ُتغْدقها رحمتُه
الرب ذاته لنا قائ ًال:
ُقد ُم الطعام لل ُّر َّ�ضع .هكذا ِّ
علينا ،وكالأ ّم الحنون ت ِّ
يقدم ّ
" ِل َك ْي َت ْر َ�ض ُعوا َو َت�شْ َب ُعوا ِم ْن َث ْد ِي َت ْعزِ َيا ِت َها" (�أ�ش  .)11 /66ر�أى الأب �ألفاريز
ي�سوع في القربان ويداه تفي�ضان ِنع ًما .وكانت الق ّدي�سة كاترينا ال�س ّيانية عند
بنهم العط�شانِ .
اقترابها من القربان ،وك�أنّها تنه ُل ِ
أعترف �أنّك ُم�ستح ٌّق المح ّب َة فوقَ ِّ
ال�سرمديُ � ،
كل
االبن الوحي ُد ِلل ِآب
�أ ُّيها ُ
ّ
ٍ
أعلم �أنّي
قدر ما
ّ
ت�ستحق .لقد ُ
أرغب �أن �أح ّبك على ْ
خنت مح ّبتك و� ُ
�شيء ،و� ُ
أ�ستحق الجلو�س بالقرب منك كما �أفعل الآن في هذه الكني�سة ،و�أ�سم ُعـك
ال � ّ
أعلم
الرب �إل َهك من ك ّل قلبك" .ولكن � ُ
ني �أعطني قلبك� ...أحببِ ّ
تقول" :يا ُب َّ
أي�ضا �أنّك حفظتني �إلى الآن ،و�أنّـك تبعدني عن �أَ ْعذ َب ِة جهنَّم كي �أح ّبك و�أتوب
� ً
عن نقائ�صي.
والح ِّب.
رب ،يا �إله
ِ
ال�صالح ُ
واهب لك ذاتي يا ّ
فبما �أنّك تريد ذلك ،ها �أنا ٌ
قلبي الم�سكين الذي اخترته �أنت� ،أق ّدمه لك بار ًدا
�أختا ُر َك ر ًّبـا َومل ًكا على َ
رب ،ب ّدلني لأنّي ال
ملطخً ا بالخطيئة ،ف�إن �أخذته منّي غ ّيرت ما فيهِّ .بدلني يا ّ
أنت يا َمن �أحببتني ح ًّبا
�أريد اال�ستمرار ناك ًرا لجميلك ،كما ُ
كنت ح ّتى الآنَ � ،
الحب الذي
عظي ًما ب�صالحك الالمتناهيَ .ه ْبني �أن �أع ّو�ض بك ّل كياني عن ِّ
بخلت فيه عليك ح ّتى الآن.
ُ
† :يا �إلهي ،يا �إلهي ،يا �إلهي� ،أريد �أن �أح َّبك!
�ألمناول ُة الروحي ُة
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القد ِ
مريم البتول
زيار ُة ّ
ي�سة َ
تفرح حين ت ُ
� ّإن مريم كثير ُة َّ
ُـنقذ
ال�ش َب ِه باب ِنها ي�سو َع ،فهي �أ ُّم الرحم ِة التي ُ
البائ�سين و ُت َع ّزيهم .هذه الأ ّم ال�صالحة تتوق �إلى �إغداق النعم على الجميع ،وهذا
َ
ما جعل برنار دايو�ستي�س ُ
يقول�" :إنّها تتوقُ �إلى �إغداقِ ال ِّن َع ِم عليك �أكثر م ّما
ترغب �أنت".
ال�سالم عليك يا رجا َءنا.
†:
ُ
*
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�ألزيار ُة العا�شرةُ:
*
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يقول الق ّدي�س �أغ�سطينو�س" :يا ُكفَّار هذا العالم� ،أ ّيها البائ�سونَ ،ح َّت َام تذهبون
لإر�ضا ِء ِ
رغبات قلو ِب ُكم؟ تعالوا �إلى ي�سو َع ،فهو وحده يمنحكم ما تحتاجون �إليه".
ف�إن ِ
كنت غير حمقاء يا نف�سي فال تتبعي ه�ؤالء النا�س ،وال تبحثي �إ ّال عن اهلل ،ف�إن
ِ
كنت تريدينه الآن ،فهو بالقرب منك ،فا�س�أليه ما تريدين� ،إنّه هنا في القربان،
يعزيك وي�ستجيب �أمانيك.
تقول الق ّدي�سة تريزيا (الأفيل ّية) �إنّه من غير الم�سموح ل ّأي �إن�سانٍ التوا�صل
مع ٍ
ملك من هذا العالم ،وقد تتحقّقُ هذه الأُمن َّي ُة عبر �شخ�ص ثالث� .أ ّما التوا�صل
معك ،يا ملك المجد ،فال يحتاج �إلى ٍ
دوما عبر القربان
و�سيط� .أنت م�ستع ٌد ً
الطاهر لأن ت�صغي �إلينا .ف َمن ُي َ
ريدك يجدك هناك ويحادثك وج ًها �إلى وجه.
ف�إن �أردنا التك ّلم �إلى � ِ
نخ�سر من الوقت في االنتظار؟ فال وقت
أحد الملوك ،فكم َ
رب ،ف�إنّك في القربان لي ًال ونها ًرا ،تُ�صغي
للملوك لال�ستماع �إلينا� .أ ّما � َ
أنت يا ّ
�إلينا �ساع َة ن�أتي �إليك.
أنت تنتظرنا �إ ّما على المذبح� ،أو عند المناول ِة
الحب العجيبَ � ،
يا َل ِـ�س ِّر ِّ
المق ّد�سة لتمنحنا ذاتك .لقد فزت ِ
بقلوب الكثيرين بف�ضل جاذب ّية ح ِّبـك ،كي
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ِ
يزدا َد ح ُّب ُه ْم َ
ال�شقي
بقلبي
لك ،وي�ؤخَ ذوا
ب�صالحك وال يف ِّكروا �إ ّال فيكّ .
هلم َوف ُْز َ
ّ
خادما لمح َّبـتك .ها �إنّي �أتخ ّلى عن م�صالحي
يرغب في �أن ُيح ّبـك وي�صير ً
الذي ُ
وتط ّلعاتي وم�شاعري ونف�سي وج�سدي ِّ
وكل كياني ،و�أ�ضعها ك ّلها بين َيديك.
رب وا�ستخدمني كما ت�شاء .ال �أُريد االبتعاد عن ِن َع ِم َك المق ّد�سة ،لأنّها
فاقبلني يا ّ
اليوم
مجبولة بالرحمة ،وتنبع من قلب َِك ال ُم ِـح ّب ،فهذا يكفيني ،وهذا ما �أُريده َ
و�إلى الأبد ،فافعل بي ومن خاللي ك َّل ما ير�ضيك� .س�أت ِّح ُد بم�شيئتك المق ّد�سة
حدا بها لت�صبح �إرادتي
ال�صالحة والكاملة .ما �أعظم م�شيئة اهلل! �أري ُد العي�ش م ّت ً
�إرادتها ،ورغائبي رغائبها.
مت من �أجلي ف َهبني �أن �أموت
�ساعدني يا �إلهي ،واجعلني �أ ّال �أحيا �إ ّال لك� .أنت ّ
عملت وفق �إرادتي ف�أهنتك،
من �أجل ح ِّبـك ،لأحقّقَ م�شيئتك الرحيمة .كثي ًرا ما ُ
أق�ص ُد � ْأن �أُ ِّتم َم �إرادتَك يا � ُ
ها �أنا �أعود و� ِ
أهلل على قدر مح ّبتي لك� .أُح ُّبك من ك ّل
قلبي و�أه ُبك نف�سي بك ّليتها.
† :يا م�شيئ َة ا ِ
هللِ � ،
أنت ح ِّب َي الكام ُل.
�ألمناولة الروحية
القدي�سة مريم البتول
زيار ُة ّ
لقد ِ
د�سها" :الغنى والكرامة عندي ...ف�أُورث الذين
قلت �أ ّيتها الملك ُة الفائقُ ُق ُ
يح ّبونني" (�أم ١/8و .)٢١ف�إن �أردنا االغتناء بالنعمة ِ
فلنح َّب مريم .وهني ًئا ل َمن
يلتجىء �إليها بثق ٍة ومح ّب ٍة .يا �أ ّمي ويا رجائي � ِ
أنت قادر ٌة �أن تق ّد�سيني ،فذلك ك ّل
ما �أتمنّاه.
† :يا �أ ًّما حبيبة �ص ّلي لأجلي * .خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B
َ
الحادية َع�شْ َرةَ:
�ألزيار ُة
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

ُ
بتعد عن ي�سو َع ،و�أ ّال ُنبعد
تقول الق ّدي�س ُة تريزيا (الأفيل ّية) :فلنحاول �أَ َّال َن َ
تقترب من الراعي تحظى بعناية
فالنعاج التي
َناظ َرينا عن راعينا الحبيبِ ،
ُ
ُ
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َ
ا�ستيقظ �أو �أَيقظ ْت ُه
نام الراعي تبقى ُقر َب ُه ح ّتى �إذا ما
�أكثر من الأخريات .و�إن َ
َيعو ُد و َيعتني بها .يا مخ ِّل�صي ،ها �أنا بقربِك ،وال �أري ُد �سوى االندفا ِع في المح ّب ِة
والمثابر ِة عليها.
� َ
أقد�س
إيمان المق َّد ُ�س لأن َّك تُع ِّل ُمني �أَ َّن الخبزَ في القربانِ ال ِ
أ�شكرك �أ ُّيها ال ُ
الم�سيح ي�سو َع ،الحا�ضر ِهنا من �أجلي.
الرب
ِ
لي�س خبزًا عاد ًّيا ،بل ه َو ك ُّل كيانِ ِّ
أقد�س ،وعلى ال ُّرغم من �أنّه ال يمكن
ومن �أن َّك حا�ض ٌر في القربانِ ال ِ
يا �إلهي� ،أُ ُ
لعين َْي ج�سدي �أن ترياك مختف ًيا في هذا الكيان ،ف�أنت َم ِل ُك ال�سماوات.
أنت رجائي و�سالمي وق َّوتي وعزائي� ،أري ُد َك � ْأن
قد ِر ما � َ
يا ي�سو ُع الودي ُع ،على ْ
أبتهج ِ
َ
بفرح َك
والهدف
تكون ُح ّبي
َ
َ
الوحيد لعقلي ورغباتي وم�شاعري .ها �إنّي � ُ
من ِّ
ِ
مكن � ْأن �أر َبحها .فام ِل ْـك على
كل
خيرات ال ُّدنيا التي ُي ُ
في �أبد ّيتك� ،أكث َر ْ
لت�صبح ُمل ًكا َ
فلت�ست�سلم �إرادتي
لك على الدوام!
أمنح َك �إ َّياها كامل ًة،
نف�سي ،لأنّي � ُ
ْ
َ
ِ
أنت
أمام �إرادت ََك ،وال �أ�ستعم ُلها �إ ّال
مت � َ
لتمجيد َك ،كما ق ّد َ
وحوا�سي و ُقد َرتي � َ
ّ
أر�ض.
�إرادت ََك في حيا ِت َك على ال ِ
د�سها مريم� ،ساعديني وا�ستم ّدي لي نعم َة العي�ش
يا � َّأم ي�سو َع� ،أ َّيتُها الفائقُ ُق ُ
كما ِ
دوما �سعيدة بكونك ُمل ًكا هلل.
كنت ً
أنت لي بكل َّيتك.
† :يا ي�سو ُعَ ،دعني � ْأن � َ
أكون لك بكلـِّ َيتي ،كما � َ
�ألمناول ُة الروحي ُة
القد ِ
مريم البتولِ
زيار ُة ّ
ي�سة َ
فيوما منتظ ًرا عند مدخلِ
"هني ًئا ل َمن ُي�صغي � َّإلي �ساه ًرا َ
يوما ً
عند َ�أبوابي ً
نتظرون على
الذين َي
َ
داري" (�أم " .)34 /8هني ًئا ل َمن" ،على ِغرا ِر الفقرا ِء َ
نتظرون! والطوبى العظمى ل َم ْن ُي ُ
أبواب الأغنيا ِء ،على � ِ
� ِ
حاول
مريم َي
َ
أبواب رحم ِة َ
�صو�صا في طهار ِتها وع َّف ِتها.
اتِّبا َع َ
مريم في ف�ضا ِئلها ،خُ ً
مريم يا رجائي ،خ ِّل�صيني..
† :يا ُ
*
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َ
الثانية َع�شْ َرةَ:
�ألزيار ُة
*
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ُ
"اهلل مح ّبة ،ف َمن �أقام في المح ّبة �أقام في اهلل و�أقام اهلل فيه" ( 1يو
قيم معهُْ �" :إن �أح َّبني
الم�سيح،
قيم مع
ِ
والم�سيح ُي ُ
َ )16 /٤من ُي ِح ُّب الم�سيح ُي ُ
ُ
�أح ٌد َ
وعند ُه ُنقيم" (يو  .)23/١٤حين �أتى
حفظ
كالمي ف�أَح َّب ُه �أبي و�إلي ِه ن�أتي َ
ُ
�صاح هاتفًا:
قدموا
القربان للق ّد ِ
َ
الكهن ُة ل ُي ِّ
ي�س فيليب نيري زا ًدا ل�سفر ِه الأخيرَ ،
"ها هوذا ُح ِّبي! ها هوذا ُح ِّبي!" فلنر ّد ْد � ًإذا مع ح�ضو ِر ال ّر ِّب ي�سو َع في القربانِ
"ها هوذا ح ّبي!" فهو ُح ُّب الحياة �إلى الأبد.
ُقيم في
ر ِّبي و�إلهيَ ،
قلت في الإنجيلِ الطاهرِ � َّإن َم ْن ُيح َّب َك �ست ُِح ُّبهُ ،وتدخل لت َ
آثرت
رب �أكثر من ك ّل �شيء ،ف�أحببني لأنّي � ُ
قلبه ،وال تنف�صل عنه � ًأبدا� .أح ّبك يا ّ
ِ
ُقد ُم ُه نف�سي َ
لك
ح ّبك على ك ّل
العالم .تعالَ واخترِ
َ
الم�سكن الفقي َر الذي ت ِّ
ممالك ِ
تنف�صل عني ،لن �أُ ِ
ْ
بعد ال َآن على االبتعا ِد ع ِّني ،فال تغاد ْرني
ُقيم فيه ،فال
رغ َمك َ
لت َ
في حال مخالفاتي.
ت�سمح ب�أن �أنال جزا َء ِ
ناكرِ
�أنا البائ�س يا ّ
رب ،وقد طردتُك من قلبي ،فال ْ
الموتْ � ،إن � َ
أر�ضاك ذلك ،كي
علي َ
ّعم ،و�أتمنَّى َ
الجميلِ  .لقد � َ
في�ض ال ِن ِ
أغدقت َّ
ِ
ب�صالح َكْ � .
أجل يا ي�سو ُع� ،أرجو �أن �أُق ِّبلك و�أ�ض َّمك �إلى قلبي
�أ َّت ِح َد بك و�أت�ش َّب َه
ح ّتى �أُثاب َر على ح ّبك وال �أ�شعر بعد الآن ب ُب ِعد َك عنّي� .أجل يا مخ ّل�صي الفائق
الدوام� .أنا واثقٌ ،يا �إله نف�سيّ � ،أن واحدنا
المح ّبة� ،س�أح ّبك و�ستح ّبني على
ِ
�سيحب الآخر على الدوام.
ّ
† :يا ي�سو ُع� ،أري ُد �أن �أح ّبك �إلى الأبد ،و�أن تح ّبني على الدوام.
�ألمناولة الروحية
القدي�سة مريم البتول
زيار ُة ّ
َ
مريم � ّإن َمن ُيط ِّو ُبها ُ
ُ
ويحمل
"من يريد �أن ّي ْعرِ فَني
تقول ُ
ينال نعم َة الخلو ِدَ .
آخرين على مح ّبتي ،فقد اختي َر ِ
فليكن الوع ُد بال َّتكلُّ ِم في ال�س ِّر
ال َ
أبدي"ْ .
للمجد ال ِّ
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مريم البتولِ  ،وعلى المح َّب ِة التي علينا �أن ُن ِح َّبها بها.
�أو في ِ
العلن على �أمجا ِد َ
ُ
أمد َح ِك.
†ِّ � :أهليني �أ َّيتُها
البتول الق ّدي�س ُة ل ْأن � َ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

�ألزيار ُة الثالثةُ َع�شْ َرةَ:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

عيناي وقلبي َ
هناك طول الأيام" ( 1مل  .)9 /3هذا هو َي�سو ُع
"و�ستكون
ُ
َ
يكون َم َعنا لي ًال ونها ًرا في القربانِ على المذب ِِح،
وعد ُه
ال�سماوي ب� ْأن َ
ي�ؤ ّك ُد لنا َ
َّ
نف�س ُه َ
من �أجلنا.
هناك ْ
ْ
وقد احتجزَ َ
وح ْ�س ُب؟ فيتم ّكن بع�ض
رب� ،أال يكفي � ْأن تبقى في القربانِ َ
يا ُّ
وقت النها ِر َ
أي�ضا؟ يح ّل
المتعبدين من البقاء معك طوال فترة وجودك ،ف ِل َم تبقى في الليل � ً
وحيدا هناك.
الم�ساء وتُق ِف ُل
الكنائ�س �أبوا َبها ويعود النا�س �إلى بيوتهم وتبقى �أنت ً
ُ
فالحب جعلـَك ت�سجن ذاتك من �أجلنا .ف�شغفك بنا يجعلك
رب
�أنا �أفهم ذلك يا ّ
ُّ
ترتبط ب�أر�ضنا ب�شكل ال تو ّد معه االنف�صال عنا وال ح ّتى في الليل.
الحب هذه هي التي تدف ُع الب�ش َر �إلى البقا ِء
حب ،عالم ُة ِّ
�أ ُّيها ال ُمخَ ِّل ُ�ص ال ُم ُّ
أقدام ِ
بقرب َِك .و�إذا ابتعدوا َ
مذبح َك .تري ُد
فذلك ليتركوا �أمان َي ُه ْم
وهمومهم َ
َ
عند � ِ
كي تُل ّبي ك َّل احتياجا ِتنا ،وت ُ
وحيدا في ِ
ُطيل بقا َء َك
�أَ ْن تبقى ُمحت ََجزًا ً
بيت القربانِ ْ ،
ِ
النفو�س النها َر ك َّلهُ.
بالقرب م َّم ْن ت ُِح ُّب ،لذا ف�إن ََّك تَنتظ ُر زيار َة
ِ
ر�ضاك يا ي�سو ُع ،و�أك ِّر ُ�س َ
َ
لك �إرا َدتي وعواطفي.
أرغب في
� ُ
ِ
نحن بوجو ِدك
المجد الالمتناهي،
يا �إل َه
لنفرح ُ
تنازلت َ
َ
لتكون في القربانِ  ،ال َ
بالنفو�س ال ُمخْ ِل َ�ص ِة َ
لك .ف َم ْن َيجر�ؤ على التغذي ِم ْن
أنت
ِ
وح�سب ،بل لت ّت ِح َد � َ
ُ
َ
ِ
لتدخل في
أقد�س
أنت تختبى ُء في القربانِ ال ِ
ج�سد َك ْ
ومن َّثم االبتعا ِد عنك؟ � َ
ِ
نف�س َك ،وت َُ�س َّر
نفو�سنا وتُ�صب َِح �س ِّي ًدا على قلوبِنا .رغبت َُك فائق ٌة في �أن َت َه َبنا َ
رب قلبي و�إرادتي .يا مخ ِّل�صي
باتّحا ِدنا بك .تعالَ يا ي�سو ُع� ،أري ُد � ْأن
ت�صبح َّ
َ
عطيك َّ
وال�سرو ِر والإراد ِة� ،أُ َ
الحبيب� ،أُ َ
عطيك َّ
لدي.
كل ما بي َ
كل ما َّ
من ال ِّر�ضى ُّ
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لنف�س ْا�س َت َ
قبلتك في
ت�سمح ٍ
علي ِّ
يا �إل َه ِّ
ودمر ك َّل ما لي�س منك .ال ْ
الحب ،فانت�ص ْر ّ
ُ
ِ
بالمخلوقات� .أ ِح ُّب َك يا �إلهي،
المناول ِة المق َّد�س ِة وامتل ْأت من جال ِل َك ،ب� ْأن تتع َّلقَ
�أُ ِح ُّبك وال �أري ُد َ
غيرك!
ِ
†ْ :اج ِتذ ْبني � َ
برباطات ُح ِّب َك.
إليك
�ألمناولة الروحية
القد ٍ
مريم البتولِ
زيار ُة ّ
ي�سة َ
مريم".
ي�س برناردو�سَ " :ف ْلنطلبِ النعم َة ،فلنطل ْبها بوا�سط ِة َ
ي َر ِّد ُد الق ّد ُ
ّعم الإله ّي ِة" .فهي القا ِد َر ُة على
ي�س
بطر�س َدمياني ُي�س ّمي َ
ُ
والق ّد ُ
مريم "كنزَ ال ِن ِ
كان جاه ًال
"م ْن َ
� ْأن تُغنينا ،ولديها القدر ُة والإراد ُة على ذلك ،وهي تُناديناَ :
وال�شهام ِة وال َك َر ِم ،اعطفي بنظرِ ك على
الي" (�أم .)٤/9فيا �س ِّي َد َة ال َمح ّب ِة
َ
فلي� ِأت َّ
يو�صيك بنف�س ِه وي َّت ِك ُل ِ
ِ
ٍ
عليك.
خاطىء م�سكينٍ
†�:إلى ِّ
ظل حماي ِت ِك َنلتجى ُء يا والد َة ا ِ
هلل الق ّدي�س َة.
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

�ألزيار ُة الرابعةُ َع�شْ َرةَ:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

نف�سك في القربانِ �إنّي �أ�سم ُعك ُ
تقول:
يا ي�سو ُع الفائقُ المح ّب ِة ،الذي
َ
احتجزت َ
قيم لأنّي ا�شتهيتُها" (مزمور .)١٤/132بما
"هذه هي دياري �إلى الأبد .فيها �أُ ُ
اخترت م�سكنَك بيننا على المذبح ،وا�سترحت في القربان الأقد�سِ ،
فمن
�أنّك
َ
العدل �أن تجد قلو ُبنا م�سكنها عندك ،وترتاح في ر�ضاك.
هني ًئا للنفو�س المح ّبة التي ال راحة لها �إ ّال بالقرب من مذبحك .هني ًئا لي لأنّي
في
فرحا �إ ّال في
ِ
لن �أجد ً
ال�سكن في ح�ضرتك ،والتفكيرِ فيك ،يا َم ْن ال تفكر �إ ّال َّ
وفي خال�صي.
عدم مح ّب ِت َك؟ ملعو َن ٌة هي َ
تلك
رب ،لماذا � ُ
يا ُّ
أعوام في ِ
أ�ضعت ك َّل هذه ال ِ
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ٌ
الزمن ك َّله على
أعوام،
رب الأزلِ  ،يا َم ْن ح ِف ْظتني هذا َ
ال ُ
ومبارك طول �أنا ِت َك يا َّ
رب؟ ِل َـم انتظرتَني
غم من ُنكراني للجميلِ  .ف ِلـماذا تنتظ ُر �إن�سا ًنا مثلي؟ ِل َـم يا ّ
ال ُّر ِ
فم َن العدلِ � ْأن �أك ِّر َ�س َ
ح ّتى �أُ َ
عطيك نف�سي كامل ًة؟ لقد غل َبني ح ُّب َـك ورحمت َُكِ .
لك
َّ
من حياتي.
كل ما بقي ْ
بحثت ع ِنّي يوم
�أرجو يا ي�سوع �أن ت�ساعدني على � ْأن � َ
أكون لك بكل ّيتي .لقد َ
ِ
والبحث عنك،
أهرب من االعتماد على جو ِد َك،
ُ
أهرب منك .ف�إلى متى � ُ
كنت � ُ
الحب الالمتناهي امنحني نعم َة المقدر ِة على
وال�شوقِ �إلى مح َّب ِت َك؟ فيا �إل َه ِّ
ح ِّب َك� .أح ّبك من ك ّل قلبي� ،أكثر من نف�سي وحياتي� .أنا ناد ٌم على �إهانتك� ،أ ّيها
ال�صالح الالمتناهي ،فاغفر ذنوبي ،وامنحني نعم َة مح َّب ِت َك ح ّتى ال ّرمق الأخيرِ ،
ُ
َ
نف�سا ناكر ًة للجميل
الآن وفي الدهر الآتي� .أظهر للعالم ِع َظ َم حكم ِتك ،فتح ّول ً
نف�س ُمخ ِل�ص ٍة لمح ّب ِت َك ،يا �أ ُّيها الإل ُه الفائقُ القدر ِة .حقّق ذلك بف�ضلِ
كنف�سي �إلى ٍ
َعرف ِ
أنت ت ُ
أنت ه َو َم ْن وه َبني �إ َّياها،
رغبات قلبي ون َّيا ِت ِه ،و� َ
ا�ستحقاقا ِت َك يا ي�سو ُعَ � .
إخال�ص.
فامنحني ق ّو َة العملِ بهذا ال�شوقِ وال ِ
† :يا ي�سوع� ،أ�شكرك لأنّك انتظرتني ح ّتى الآن.
�ألمناولة الروحية
القدي�سة مريم البتول
زيارة ّ
قال الق ّدي�س جرمانو�س وهو يحادث العذراء الفائق قد�سها" :ما من � ٍ
أحد
يرجو الفوز بالخال�ص والنجاة من ال�ش ّر ِ
بدونك ،وال يح�صل �أحد على ال ِنعم من
ِ
مائت ،ولن
دون
�شفاعتك" .لذا يا ملكتي ،يا �أملي الوحيد� ،إن لم تعينيني ف�أنا ٌ
�أتمكن من �إكرامك في ال�سماء .فالق ّدي�سون يقولون �إن ِّك ال تتخ ّلين ع ّمن يلج�أون
�إليك .والخا�سر هو َمن يبتعد ِ
عنك .هاءنذا �أناجيك من �أعماق ذ ِّلي ،م ّتك ًال
ِ
عليك.
ِ
"عليك �أ�ضع ك َّل اتكالي ورجائي".
†� :أهتف مع الق ّدي�س برناردو�س قائ ًال:
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B
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�ألزيار ُة الخام�سةُ َع�شْ َرةَ:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

"جئت لألقي نا ًرا على الأر�ض وال �أُري ُد �إ ّال �أن تكون قد ا�ضطرمت"
ُ
الحب
(لو .)49/١٢كان الأب فران�سوا �أولمبو�س يقول" :ال �شيء ُي�ضرِ ُم نار ّ
الرب
إلهي في قلب الإن�سان �أكثر من القربان الأقد�س على المذبح" .لذا �أظهر ّ
ال ّ
ذاته ،للق ّدي�سة كاترين ال�سيان ّية ،في القربان الأقد�س ،ك�أَ ُّتونٍ تتدفَّقُ من ُه مجام َر
أر�ض ك ِّلهاِ .
كيف � َّأن الب�ش َر ال
وقد ا�ستغر َب ْت الق ّدي�س ُة َ
ال�شعل ِة الإله ّي ِة وتنت�ش ُر في ال ِ
الحب الغزيرِ الآتي �إليهم.
َي ْ�ضطرمون بنا ِر ِّ
أرغب �إ ّال َك وال �أبحثُ �إ ّال َ
يا ي�سو ُع ،هبني �أن �أحترقَ َكرمى َ
عنك ،وال
لك ،فال � ُ
�أ�ستغيثُ �إ ّال َ
حين �أ�شع ُر ب� َّأن هذه النا َر المق ّد�س َة �ستدخ ُل
الفرح َ
كم َيغم ُرني ُ
بكْ .
رويدا� ،ستُحرِ قُ َّ
كل الميولِ العالم ّي ِة.
رويدا ً
حياتي ،هذ ِه النا َر التي ،باحتراقِ عمري ً
المذبح ُح ًّبا بي .وبما
رت ذات ََك على
تنازلت
إلهي،
وتال�شيت ود ّم َ
َ
َ
ِ
�أ ّيها الكلم ُة ال ُّ
فم َن الواجبِ � ْأن �أُك ّر َ�س ذاتي ِب ُك ِّل َي ِتها َ
الحبِ ،
لك.
�أن َّك � َ
ُ�صبح �ضح َّي َة ِّ
أردت �أن ت َ
�أجل يا ُ
اليوم َ
لك نف�سي و�إرادتي وحياتي و َكياني ك َّلهُ.
اهلل ،يا َم ِلكيِّ � ،
أقد ُم َ
قد َمها َ
لك اب ُنك
أوح ُد هذه الت�ضحي ِة ال�صغير ِة بالتقدم ِة الالمتناهي ِة التي َّ
و� ّ
حين انحد َر �إلى � ِ
المذبح .اقْب ْلها
اليوم على
نف�س ُه َ
أر�ضنا ،وما زالَ ُي ِّ
ِ
قدمها َ
ي�سو ُع ُ
َجديدها َّ
آالم ي�سو َع ،وامنحني نعم َة ت ِ
أيام حياتي ،وح َّتى
يا �إلهي ِّ
كل ٍ
يوم من � ِ
بحق � ِ
إكراما َ
لك� .أُري ُد ال ِّنعم َة التي نا َلها الكثي ُر من ال�شهدا ِء،
مماتي؛ � ِّ
أقد ُم ذاتي ك َّلها � ً
أكن �أ�ستح ُّق هذه النعم َة العظمى ،فال
ولكنْ � ،إن لم � ْ
من �أجلِ ح ِّب َكْ .
الموت ْ
وهي ُ
َ
أقد َم ،حياتي ك َّلها لأج ِل َك ،بكاملِ �إرادتي ،و� ْأن �أتق َّب َل المي َت َة
ترفُ�ض لي نعم َة �أن � ِّ
التي تُري ُدها لي.
أتو�س ُل � َ
بعد ال َآن
م�ضي حياتي َ
َمنحني ما � ُ
يا ُّ
إليك � ْأن ت َ
ربَّ � ،
أطلب ،ف�أنا �أري ُد �أن ُ�أ َ
ُ
في � ِ
إكرام َك وخدم ِت َك و�إر�ضا ِئ َك و�إهدا ِئ َك مماتي �أ�ضح َّي ًة ،في ال ّزمانِ والمكانِ
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اللذين تُريدهما.
ِ
ُ
ُ
† :يا ي�سو ُع� ،أري ُد �أن �أهرق ذاتي كي �أر�ضيك.

�ألمناولة الروحية

القدي�سة مريم البتول
زيارة ّ
إ�نّي � ِ
ي�س برناردو�س�" :أ ّيتُها العذرا ُء الفائق ُة الحنانِ
والحب،
أناديك مع الق ّد ِ
ِّ
ِ
� ِ
ي�س يوحنّا
أنت
و�ضعت
"عليك
الدم�شقي ُ�أ�ص ّلي:
برهان َرجائي ك ّله" .وم َع الق ّد ِ
ُ
ُ
ِّ
ِ
َّ
الممات ،والنجا َة من
والثبات في ال ِب ِّر ح ّتى
الغفران
كل اتكالي فا�ستم ّدي َلي
َ
َ
من � ٍ
� ِ
أحد ُ
مريم
ينال
أعذ َب ِة ال َمطهرِ ل َّأن ما ْ
الخال�ص �إ ّال بمعون ِت ِك .ف�أعينيني يا ُ
َ
َ
أناديك ُم�ستغي ًثاْ �" :إن � ِ
لأَخْ لـُ َ�ص" .ومع الق ّدي�س بونونتورا � ِ
أردت خال�صي ف�أخْ ُل َ�ص،
الم�ستغيثين ِ
بك".
ال�ص
َ
لأن َِّك خَ ُ
† :يا نجا َة الم�ستغيثين ِ
بك خ ِّل�صيني.
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

ال�ساد�س َة َع�شْ َرةَ:
�ألزيار ُة
َ
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

أقد�س لينالوا الدوا َء ل ِ
آالمهِ ْم ،وهكذا
ليت الب�ش َر ي ْل َج� َأون دائ ًما �إلى القربانِ ال ِ
َ
�صبحون � َّ
كتب �إرميا قائ ًال�" :أما من َب َل�س ٍم في َجلعا َد،
ُي
َ
أقل تعا�س ًة م َّما ُه ْم علي ِهَ .
�أما هناك من ٍ
راح �شعبي؟" (�إر  .)22 /8وكان َج ُبل جِ لعا َد
طبيب ُي َ�ض ِّم ُد جِ َ
أقد�س.
الغني بالعطو ِر ُي�شبِه
الم�سيح حام ًال َب ْل َ�س َم خطايانا ك ِّلها في القربانِ ال ِ
َ
ُّ
وي�سو ُع الفادي ُ
أريح ُك ْم"
الي يا جمي َع ال ُم َ
تعبين والثقيلي الأحمالِ و�أنا � ُ
يقول" :تعا َلوا َّ
ابن �آ َد َمَ ،
كطبيب ٍ
ٍ
ودواء قاد َر ْين
القربان
ولديك هذا
ُ
(متَ .)28/11ف ِل َم تتذ َّم ُر يا َ
على �شفا ِء � ِ
أوجاع َك؟
أقول َ
لذا �س� ُ
مري�ض"
رب م َع ُ�أخت َْي لعاز َر" :يا �س ِّي َدنا هوذا الذي تُح ُّب ُه
ٌ
لك يا ُّ
(يو .)3/11ف�أنا ه َو َ
المري�ض الذي تُح ُّبهُ .نف�سي ُم َّلطخَ ة بالخطايا و�أنت
ذاك
ُ
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الحنون�ُ ،ش َّدني
أنت قاد ٌر .فيا ي�سو ُع
ُ
ئت ف� َ
إلهي الآتي لي�شفيني ،ف� ْإن ِ�ش َ
ُ
الطبيب ال ُّ
ّحد َ
� َ
العالم ،لأنَّني ال �أري ُد �سوى مح َّب ِت َك.
إليك بمح ّب ِت َك� ،أري ُد � ْأن �أت َ
بك ال � ْأن �أمت ِل َك َ
لدي �إ ّال القلي ُل �أُق ّد ُمه ُ َ
العالم ب�أ�سرِ ها ،ف�س�أتخ ّلى
لك .و� ْإن ُ
لي�س ّ
كنت �أمت ِل ُك مما ِل َك ِ
عنها من �أجلِ ُح ِّب َك� ،أتخ ّلى عن ِّ
عطيك َّ
عطيك �إياه� .أُ َ
لدي و�أُ َ
كل ملذّاتي
كل ما ّ
ِ
التعزيات الروح ّي ِة� .أُ َ
وميولي وح ِّر َيتي و�إرا َدتي َّ
عطيك ك َّل عواطفي� ،أُ ِح َّبك
وكل
�أكث َر من نف�سي ،فرجائي � ْأن �أُح َّب َك �إلى الأبد.
†� :إنّي � َأه ُب َ
لك ذاتي يا ي�سو ُع ،فاقبلني.
�ألمناولة الروحية
القد ِ
مريم البتولِ
زيار ُة ّ
ي�سة َ
أنت ِ
يا َم ِلكتيِ � ،
إن�سان في الخطايا،
قلت للق ّدي�س ِة بريجيت" :مهما
انغم�س ال ُ
َ
ٍ
ا�ستعداد ل ْأن
إ�صالح حال ِه ،ف�أنا على
الي بِن َّي ٍة �صادق ٍة ً
عازما على � ِ
� ْإن ه َو التج�أَ َّ
�أقبله ِّ
بكل كرامة ،وال �أُفتِّ�ش عن عدد م�آثمه .بل �أنظر �إلى رجوعه � َّإلي وال �أرف�ض
التما�سه ال�شفاء ،لأنّي �أ ّم الرحمة" .فبما �أن ِّك قادرة على �شفائي وترغبين في
راح نف�سي.
ذلك� ،ألتجى ُء �إليك كما �ألتجى ُء �إلى الطبيب
ّ
ت�شفي جِ َ
ال�سماوي َك ْي َ
ف� ِ
تحتاجين �إ ّال �إلى كلم ٍة واحد ٍة تقولينَها الب ِن ِك.
أنت ال
َ
علي.
† :فيا ُ
مريم� ،أَ�ش ِفقي َّ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

َ
ال�سابعة َع�شْ َرةَ:
�ألزيار ُة
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

نحن معهُ.
عند لقا ِء حبيب ِه .ف� ْإن كنَّا ُن ِح ُّب
الم�سيح حقًّا ،فها ُ
يته َّل ُل ال ُم ِح ُّب َ
َ
وملمو�س في القربانِ  ،ولكنّنا ال نك ِّل ُم ُه ٍ
مرئي
ب�شيء .فلنت�صالح معه ،ولنفرح
ٌ
�إ ّن ُه ٌّ
ِ
نحن فلنك ّر�س له
النا�س ي�سو َع ،و َيمنحوه قلو َبهم� .أ ّما ُ
بمجد ِه ،ولنت�ش ّوق كي ُي َّ
حب ُ
وحد ُه غاي َة حيا ِتنا.
م�شاع َرنا ،وليكن َ
الي�سوعي َي�شع ُر ٍ
حين يتح َّدثُ عن �س ِّر القربانِ
كان ال ُأب �ساليز
بعزاء كبيرٍ َ
ّ
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يوما من القيام بزيارته .فحين كان �أحدهم يناديه� ،أو ُي�ضط ّر
ال ِ
أقد�س ،ولم يتعب ً
الفر�صة كي يرجع ليزوره من جديد .وقد
كان يتر َّق ُب
�إلى العودة �إلى غرف ِت ِهَ ،
َ
ا�ست ُِ�شهد على يد �أ�صحاب الب َِد ِع ،وهو يدافع عن �س ِّر القربان الأقد�س.
�شرف ِ
� ْإن �شا َء ِت ال�سما ُء ف�أنا �أتوقُ لنيلِ ِ
الموت من �أجلِ ق�ضي ٍة بهذا البها ِء،
الح َّب،
� ُ
أموت ُمداف ًعا عن �س ِّر القربانِ الذي َع َّرفَنا مدى مح َّب ِتكَ � ،
أنت الفائق ُ
ٍ
قم
معجزات عظيم ًة من خاللِ القربانِ ال ِ
يا ي�سو ُع .يا َم ْن ُيحقّقُ
أقد�س ،يا ّْ
ربْ ،
لك .امنحني الق ّو َة ح ّتى �أُ ِح ُّب َك ِّ
أكون بك ِّل َيتي َ
بكل جوارحي.
بمعجز ٍة ثاني ٍة وهي � ْأن � َ
ِ
الخيرات الدنيو ّي ِة ،ف�أنا �أتخ ّلى عنها ،وال �أُري ُد �إ َّال مح َّبتَك .هذ ِه
آخرين
هب ال َ
أحب �سواك.
�أُم ِن َّيتي الوحيدةُ ،وال �أَم ِل ُك �سواها� .إ ِّني �أح ّبك يا ي�سوع ،فهبني �أ ّال � َّ
† :متى يا ي�سو ُع� ،أ�ستطي ُع �أن �أُح َّب َك حقًّا؟
�ألمناولة الروحية
القد ِ
مريم البتول
زيار ُة ّ
ي�سة َ
اللقب الذي
كم َي�س ُّرني � ْأن �أدع َو ِك "�أ ًّما حبيب ًة" .هذا ُ
يا م ِل َكتي الطاهرةَْ ،
لقب يليقُ ِ
ِ
بك� .إن ِّك الجميل ُة الفائق ُة المح ّب ِة ِ
وقد اختا َر ِك
يدعوك ب ِه خ ّدا ُم ِك ،وهو ٌ
ُ
اهلل على َح َ�س ِب قولِ داو َد" :في�شتهِ َي ال َم ِل ُك َج َما َل ِك"ُ .
ي�س بونونتورا � ّإن
يقول الق ّد ُ
با�سم ِك� ،أو َي�سم ُع من ُي ِ
وحين َينطقُ ِ
ناديك،
ا�س َم ِك َيج ُم ُل في نظرِ َمن ُيح ُّب ِكَ .
لهيب مح ّب ِت ِه ِ
لكِ .
فم َن الواجبِ � ْأن ُ�أ ِح َّب ِك �أ ّيتُها الأ ُّم ال ُمح ّب ُة.
َي
�ضطرم ُ
ُ
بعد ا ِ
هلل �أ ّولَ َمن ُيح ُّب ِك
وال �أكتفي ب�أن �أح َّب ِك على ال ِ
أر�ض ،بل �أري ُد � ْأن � َ
أكون َ
للنا�س .فلو
الحد ،فذلك لكي تَظ َه َر مح َّبت َِك ِ
في ال�سما ِء ،ف� ْإن تج ّر� ُأت �إلى هذا ِّ
ِ
�شوقي هذا ،و�أظهري لي
أي�ضا ،فاقبلي
كنت �ضنين ًة في مح ّبتي لبخَ ُلت بها � ً
َ
ا�ستجبت ِطلبتي ،وا�س�ألي َ
ِ
اهلل قبولَ �صالتي ،ل َّأن نعي َم ُه في �أن ُنح َّب ِك.
�أن ِّك
† :يا �أ ّمي الفائق َة المح ّب ِة� ،أُح ُّب ِك �إلى ما ال نهاية.
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B
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�ألزيارة الثامنة ع�شرة:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

يوما في وادي يو�شفاط على عر�ش المجد ،لكنَّه ي�سكن الآن
�سيملك ي�سوع ً
في القربان الأقد�س على عر�ش المح ّبة .ف�إن �صادق �أمي ٌر بع�ض القرو ّيين� ،أفال
أتيت ،يا ي�سوع،
نح�سبهم ناكري الجميل �إن لم ي�أتوا �إلى زيارته با�ستمرار؟ لقد � َ
َ
لت�سكن في القربانِ على المذبح ،و�أنا �أو ُّد بك ّل قدرتي� ،أن �أقيم بقربك لي ًال ونها ًرا.
� َّإن المالئكة تحيط بك بال انقطاع ،وتعرف مدى ح ِّبك لها� ،أ َّما �أنا ،وعند ر�ؤيتك
بالحب ،تفي�ض بال ِنعم ،فمن واجبي �أن �أمكث في
م�ستت ًرا فوق المذبح ،منقا ًدا
ِّ
ح�ضرتك و�أر ّدد�" :أ�سجد لك في هيكل ِ
قد�سك و�أعترف با�سمك لأجل رحمتك
وحقـّـك" (مزمور.)2 /138
لكن ِك َلينا
إلهي� ،أُح ُّبك! َّ
يا �إله القربان الأقد�س ،يا خبز المالئكة� ،أ ّيها الغذاء ال ّ
مح َّبتي َ
جداَ .ف َه ْبني �أن �أعرف طيبة وجمال َم ْن
غي ُر ٍ
لك ،لأنَّها �ضعيف ٌة ً
را�ض عن َ
�أُ ِح ّب� .س�أد ِّر ُب قلبي على التخ ّلي عن ك ّل عاطف ٍة �أر�ض ّي ٍة ليمتلئ من ح ِّبكِ .
فم ْن
من ال�سما ِءْ ،
فهل ب�إمكاني ال َّتفكي ُر في
يوم َ
�أجلِ � ْأن َت َه َبني ذات ََك بك ِّليتها تنحدر ك َّل ٍ
َ
ُ
رب،
يخالف مح َّبت ََك وعبادت ََك
ما
ور�ضاك؟ � ْإن � َ
أردت � ْأن تُكاف َئني ،فزِ دني ُح ًّبا ،يا ّ
كي �أ�ستزيد مح ّب ًة لك.
الحبيب ،زِدنْي ح ًّبا.
† :يا ي�سو ُع
ُ

�ألمناول ُة الروحي ُة

القد ِ
مريم البتول
زيار ُة ّ
ي�سة َ
ال يج ُد المر�ضى المنبوذون �سوى الم�آوي العا ّمة يلتج�ؤون �إليها ،هكذا يج ُد
ؤوف .لقد اختارها اهلل لتكون ملج�أً
مريم الر� ِ
لهم َ
عند َ
جميع الخط�أة م�أ ًوى ْ
عا ًّما للخط�أة المنبوذين في ِّ
ي�س با�سيليو�سّ �" :إن
كل مكانٍ  ،بح�سبِ ما قال الق ّد ُ
اهلل قد منح الخط�أة ملج�أً عا ًّما في �شخ�ص مريم" .ويدعوها الق ّدي�س �أفرام:
"دار �ضيافة الخط�أة المنبوذين".فيا ملكتي� ،ألتجى ُء � ِ
إليك ،ال بل �أعتم ُد على
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ولن تَرف�ضيني ب�سبب خطاياي ،فاهلل اختارك لتكوني
حماي ِت ِك� ،أنا البائ�سْ ،
ملج�أ التع�ساء� .ألتجئ �إليك يا مريم ،و�أ�ضع ذاتي تحت رعاي ِت ِك ،فكوني �أملي
وعوني .و� ْإن � ِ
أنت رف�ض ِتني ف�إلى َمن �ألتجئ؟
مريم ،يا ملج�أي� ،أنجديني.
† :يا ُ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

َ
التا�سعة َع�شْ َرةَ:
�ألزيار ُة
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

ارتياح �أعظم ،في وادي الدموع
نت�أ ّث ُر كثي ًرا عند لقاء �صديقٍ نح ُّبهُ .لذا ما من ٍ
من ِّ
ِ
جوارح ِه ويبقى معنا
كل
هذا ،من لقاء ال�صديق الأعزِّ �إلى قلبِنا ،لأ َّن ُه ُيح ّبنا ْ
دائ ًم�أِ .
أقد�سُ ،يمكننا ال َّت َح ُّدثُ مع ي�سو َع بح ّرية .فلنفتح له
فم ْن خاللِ القربانِ ال ِ
قلبنا ،ونعر�ض حاجاتنا ال�ضرور ّية �أمامه ،ونطلب ِنع َمهُ .هكذا يمكننا التحادث
مع ملك ال�سماوات بثقة كبيرة وبال خوف.
ال�سجن لم�ؤا�سا ِت ِه كما
الرب �إلى
ِ
فَرِ َح يو�سف (في العهد القديم) حين نزَ لَ ُّ
الج ِّبَ ،و ِفي
باعا ْبل ن�شل َت ُه َ
تبَ " :ل ْم تُهمل ِّ
من الخطيئ ِة َ
�صديقًا ُم ً
ونزَلت مع ُه �إلى ُ
ُك َ
والج ا ْل ُم ْل ِك" (حك  .)14-13 /10فلنفرح ،في
ا ْل ُق ُيو ِد َل ْم ُتفَا ِر ْقهُ ،ح ّتى �س َّلم َت ُه َ�ص َ
�أر�ض ال�شقاء هذه� ،أكثر من يو�سف ،بما عمله ر ّبنا المت�أنّ�س الذي ي�ساعدنا ك ّل
الحقيقي
من العاطف ِة والرعاي ِة ،بف�ضلِ وجو ِده
يوم من �أيام حياتنا بقدر كبيرٍ َ
ِّ
ال�سجين كبي ٌر بزيار ِة �صديقٍ لهُُ ،ي�ؤا�سي ِه و ُيعطيه ال َ
ويقد ُم له
بيننا .فعزا ُء
ِ
أملِّ ،
المعو َن َة في �شقا ِئ ِه .ها هو ي�سو ُع� ،صديقَنا العزيز ،ما زالَ ُير ِّد ُد" :ها �أنا مع ُكم
َّ
ال�سجن
أتيت ِم َن ال�سما ِء �إلى هذا
ِ
أيام" (مت )20/28في القربان .ها �أنا � ُ
كل ال ِ
�ساعد ُكم و�أُح ِّر َر ُكم .فا�ستقبلوني و�أقيموا معي ،ولن ينالكم
ب�إرادتي لأُ ِّ
عز َي ُكم و�أُ َ
ال�شقاء� .ستذهبون �إلى الفردو�س لتنالوا ال�سعادة الحقيق ّية.
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كنت بهذا ال�صالح معنا ،فابقَ
الح ُّب الذي ال تُد َر ُك �أغوا ُر ُهْ � ،إن َ
رب� ،أ ُّيها ُ
يا ُّ
بالقرب منّا .رغبتك �أن تنحدر �إلى مذابحنا ،ف�س�أزورك دائ ًما� ،أريد �أن �أ�سعد
بح�ضورك كما فرح القدي�سون في ال�سماء.
إليك �أن ت َ
أتو�س ُل � َ
ُوقظ نف�سي عندما
�أتوقُ للبقا ِء بقرب َِك ل ِّ
أمج َد َك و�أُ ِح َّب َكَّ � .
�أُ ُ
همل زيارت ََك ب�سببِ اهتماماتي العالم َّية� .أ�ش ِع ْل في قلبي ال�شوقَ للبقا ِء بقرب َِك،
يت في ِ
منح َك ح ّب َي الدائم؟
في ح�ضر ِة القربانِ ال ِ
أقد�س .يا ي�سو ُع ال ُم ِح ُّب ،كم توا َن ُ
بع�ض ِ
أقوم بذلك ،في هذ ِه الحيا ِة وفي
زلت تُعطيني َ
لكنّني �أتع ّزى لأن َّك ما َ
الوقت ل َ
أعظم ،يا ُح ِّب َي ويا كنزي ويا ُك ِّل َي� .أري ُد � ْأن
الآتية� .أري ُد �أن �أُ ِح َّب َك حقًّا يا َ
خيري ال َ
�أُ ِح َّب َك ِّ
لدي من قو ٍة.
بكل ما َّ
† :يا �إلهي� ،ساعدني كي �أح ّبك.

�ألمناول ُة ال َّروح َّي ُة

القدي�سة مريم البتول
زيارة ّ
ُ
الخاطئ من الرجا ِء،
هتف البا ُّر برناردو�س البو�ستي قال" :ال تي� ْأ�س �أ ُّيها
َ
بل التجئ �إلى ال ِّأم العذرا ِء بطم�أنين ٍة وثق ٍة ل َّأن في َي َد ْيها الرحم َة والعطا َء...
ِ
والخيرات الوافرةَ� ،أكث َر من رغب ِت َك و�شو ِقك �إلى
عم
تمنح َك ال ِن َ
هي تتوق لأن َ
مريم� ،إنّي �أ�شك ُر اللهّ َ لأ َّن ُه َو َهبني ِنعم َة معرف ِت َك .فما
َقبولِ ذلك منها" .فيا ُ
ا�سمك يا ُ�أ ّمي� ،أح ُّب ِك و�أثقُ ِ
أبارك ِ
أين �سالمي لو تنا�سيت ُِك؟ � ُ
بك ك َّل
م�صيري و� َ
ال ّثقة ،و�أ�ض ُع ذاتي بين َيد ِ
يك.
مريم ،طوبى ل َمن يعرف ُِك وي ّت ِك ُل ِ
عليك.
† :يا ُ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B
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�ألزيار ُة ال ِع�شْ رون:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

ُ
ون َي ْن ُبو ٌع متد ّفقًا لتطهير َب ْي ِت َدا ُو َد
النبي زكر َّياِ " :في ذ ِل َك ا ْل َي ْو ِم َي ُك ُ
يقول ُّ
ُ
َو ُ�س َّكانِ �أو ُر�شَ ِل َيم من الخطيئة" (زك  .)1/13في�سو ُع في القربانِ ه َو هذا ال َينبو ُع
نفو�سنا من خطايانا� ،شرط �أن
الذي تن ّب�أ عنه زكريا ،والذي �سيجري ليغ�سل َ
نرغب في ذلك .فحين نرزح تحت وط�أة الخطيئة ،ف� ّأي دواء �أجمل �أو �أنجع من
اللجوء �سري ًعا �إلى القربان الأقد�س؟
ُ
نبوعك ال ت ِ
منذ ال َآن ،ف�أدر ُِك � َّأن ميا َه َي ِ
القيام به ُ
َـغ�س ُل
يا ي�سوع ،هذا ما �أتع َّه ُد َ
المحن،
َمنحني الق َّو َة لئ ّال �أق َع ،وتُعي ُنني في
وح ْ�س ُب بل تُني ُر روحي � ً
ِ
أي�ضا ،وت ُ
نف�سي َ
أنت تُكافئ َمن ُيح ّب َك
فيزدا ُد ح ِّبي
علم �أن ََّك تَنتظ ُر زيارتي ،و� َ
ا�ضطراما� .أنا �أَ ُ
ً
عم الغزير ِة.
بال ِّن ِ
ولن �أ َق َع فيها
أتوب عنها لأنَّها �أز َْعج ْت َكْ ،
يا ي�سو ُع ،اغ�سلني من الخطايا ،ف�أنا � ُ
ره ِف �إلى مح َّب ِت َك.
بف�ضلِ
�شوقي ال ُم َ
َ
أكون بقرب َِك ،كما فع َل ْت ماري دياز المعا�صر ُة للقدي�س ِة تريزيا
كم �أتمنّى �أن � َ
�سمح لها ال ُ
ِ
بالقرب من
عند رِواقِ الكني�س ِة،
ُقيم دائ ًما َ
أ�سقف ب� ْأن ت َ
الأفيلية ،التي َ
ِ
المقد َ�س ِة.
أقد�س ،وتُ�س ّمي ِه جا َرها ،ال تبتع ُد عن ُه �إ ّال
القربانِ ال ِ
لالعتراف والمناو َل ِة َّ
فكان
الحافي
الكرملي
الراهب
فرن�سي�س للطفلِ ي�سو َع،
�أ ّما ال ُمك َّر ُم
ِ
القدمينَ ،
ُ
ُ
َ
ُّ
من غيرِ الالئقِ المرو ُر بمنزلِ �صديقٍ
قوم بزيار ِة القربانِ ال ِ
أقد�سُ ،مر ّد ًدا �أ ّن ُه ْ
َي ُ
ِ
من دونِ �إلقا ِء التح َّي ِة علي ِه والتكلُّ ِم مع ُه قلي ًال .ولم ِ
كان ي�سج ُد
يكتف
بالكلمات ،بل َ
و�س �أطولَ ٍ
وقت ُممكنٍ .
أمام ر ِّب ِه الق ُّد ِ
� َ
عرفت الآن الغاية من ت� ِ
أ�سي�س َك ل�س ِّر القربانِ
خيري الأوحدُ ،
يا �إل ًها �أبد ًيا ،يا َ
النا�س ،وقد منحتَهم قل ًبا با ًّرا لهذ ِه الغاي ِة .فلماذا ْلم
ال ِ
أقد�س ،ذلك لكي ُيح ّب َك ُ
حب �إل ًها بهذه
�أ�س َت ِط ْع � ْأن �أُ ِح َّب َك ولو قلي ًال؟ �أنا ناك ٌر للجميلِ ! ومن غير العدل � اَّأل ُ�أ َّ
الطيبة والمح ّبة والرحمة! ف�أنت المتنا ٍه و�أنا محدود ،فمن الأف�ضل لي �أن �أفنى
يوم على المذابح من �أجلي.
من �أجلك� ،أنت الذي ُم ّت وما َ
زلت تبذل ذاتك ك ّل ٍ
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�أريد �أن �أح ّبك بقدر ما ت�ستحقّه من المح ّبة ،ف�ساعدني يا ي�سوع� ،ساعدني كي
�أفعل ك ّل ما ير�ضيك وك َّل ما ت�أمرني به.
†" :حبيبي لي و�أنا له" (ن�ش )16 /2

�ألمناول ُة الروحي ُة

القد ِ
مريم البتولِ
زيار ُة ّ
ي�سة َ
ِ
يا ملكتي � َّأم الر�أف ِة وال َمح ّب ِة ،حين �ألج�أُ � ِ
إليكِ � ،
كلمات
أ�ستم ُّد الثق َة من
مريم ال ت ِ
َمتح ُن ا�ستحقا َقنا ،بل تباد ُر �إلى
الق ّد ِ
ي�س برناردو�س الذي قالَّ �" :إن َ
أنت ت ُْ�صغين ل�صالتي ،ف� ِ
ال�ضارعين �إليها"ِ � .
إليك طلبي هذا� :أنا خاطى ٌء
معون ِة
َ
ا�ستحققت َج َه َنّم ِمرا ًرا.
م�سكين
ٌ
ُ
َ
ُ
ُ
أحب اهلل الذي طالما �أهن ُتهُ ،و�أك ِّر َ�س نف�سي
�أري ُد �أن �أب ّدلَ حياتي و� ْأن � َّ
لك ،و� ِ
كخادم ِ
أعطيك ذاتي كما هي .فخلـّ�صيني ،و�أ�صغي �إلى ا�ستغاثتي يا مريم
ٍ
وا�ستجيبي دعائي.
†� :أنا ِ
مريم ف�أَنجديني.
لك يا ُ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

�ألزيار ُة الحاديةُ وال ِع�شرون:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

ي�سون
"حيثما ُ
فهم الق ّد َ
تكون الج َّث ُة تَجتم ُع الن�سو ُر" ( لو  .)37 /17لقد َ
الكالم ُي�شي ُر �إلى ِ
النفو�س
الم�سيح ي�سو َع� .أ ّما الن�سو ُر فهي تلك
ج�سد
� َّأن هذا
ِ
َ
ُ
ُ
وعواطف
�سكن عق ُلها
التي تج ّردت عن الأر�ض ّي ِات مرتفع ًة نحو ال�سما ِء حيثُ َي ُ
ِ
أقد�س ولم
ردو�سها في هذه ال ُّدنيا
بالقرب من القربانِ ال ِ
قلبِها .لقد َو َ
جد ْت ِف َ
تكن ل َت�شب َع من ذاك الح�ضورُِ .
ي�س �إيرو ِنمو�سَّ �" :إن الن�سو َر ،حين
ْ
يقول الق ّد ُ
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أج�سام ،ت�أتي من ٍ
فكم علينا اال�شتياقُ لزيار ِة ي�سو َع
بعيد نحوها"ْ .
تَ�شت ُّم رائح َة ال ِ
عاما َثمينًا لقلوبِنا؟
الحا�ضرِ في القربانِ ال ِ
أقد�س ،حيثُ ُي ِّ
قد ُم ذا َت ُه َط ً
ي�سون ف َّت�شوا كثي ًرا في هذا الوادي ،وادي الدمو ِع ،كالأيائلِ الظامئ ِة
فالق ّد َ
الي�سوعي كان يذهب دائ ًما �إلى
الفردو�س .فال ُأب بالتازار �ألفاريز
�إلى َينبوع
ِ
ُّ
حد ًقا به� ،ساه ًرا ليال َي ُه ِّ
القربان الأقد�س ُم ِ
عند ر�ؤي ِت ِه
الطوال قر َبهُ ،ذارفًا ال َّدم َع َ
ِ
مهملين الكني�س َة،
م�صالحهِ م،
فين من �أجلِ
َ
العالم َت ِع ُّج بالمتز ِّل َ
ق�صو َر عظما ِء ِ
م�سكن الملك �س ّي ِد الكون ،الجال�س في و�سطنا كما على عر�ش المح ّبة المتدفّق
بالخيرات .كان ير ِّدد � ّأن جماع َة ال ُمك ّر�سين �سعداء لأنّهم ي�أتون لي ًال ونها ًرا لزيارة
ي�سوع الم�سيح في القربان الأقد�س من دون االبتعاد عن منازلهم ،كما يفعل عا ّمة
النا�س.
�صالحك يدعوني
لكن
جاحدا ح ّبكّ ،
رب ،تراني ُمك ّب ًال بالخطاياً ،
ها َ
انت يا ُّ
َ
رب،
�إليك .لن �أ�سمح لتعا�ستي ب�أن تثنيني عن االقتراب منكِّ .
فبدلني بك ِّل َّيتي يا ُّ
حب ٍ
واط ُرد من قلبي َّ
َ
بعيد عنك� ،أو َّ
ير�ضيك� ،أو تفكيرٍ ال ي َّتجِ ُه
كل ميلٍ ال
كل ٍ ّ
َ
أحب
نحوك .يا ي�سو ُع ،يا ح ّبي ،يا كنزي ،ويا ك ّلي ،ال �أري ُد �أن �أُر�ضي �سواك� ،أو � ّ
ت�ستحق َّ
كل مح ّب ٍة.
غيرك� .أنت وحدك
ّ
فيكْ ،اج َعلني �أتع َّلقُ َ
ووحدني َ
بك ،فال
رب ِ
عن الأمو ِر ال ُدنيو َّي ِةِّ ،
َابعدني يا ُّ
� ُ
أنف�صل َ
عنك في هذه الحياة وال في الدهر الآتي� ،آمين.
ت�سمح ب�أن � َ
أنف�صل َ
عنك.
† :يا ي�سو ُع ،يا ُعذوبتي ،ال ْ
�ألمناول ُة الروحي ُة
القد ِ
مريم البتولِ
زيار ُة ّ
ي�سة َ
كان ُ
رجل ال َمح َّب ِة الم ّتقد ِة ،ديوني�سيو�س كارتوريانو�سُ ،ي�س ّمي العذرا َء الق ّدي�س َة
الملتجئين �إليها" .فيا والد َة ا ِ
هلل ،ال ُمدا ِف َع َة عن كبا ِر المجرمين
"�شفيع َة الخط�أ ِة
َ
الفيلنوفي:
قدميك مر ِّد ًدا مع الق ّدي�س توما
الملتجئين �إليك� ،أت�ض ّرع الآن ،عند َ
ّ
"� َّإن مه ّم َت ِك هي الت�شفُّع ،ف َت ِّممي ال�شفاعة ودافعي عنّي"� .إنّي �أُ ِق ُّر ٍ
بذنوب اقترفتُها
لكن ال�ش ّر قد َّتم ،و� ِ
أنت قادر ٌة على
علي ِنعمهّ ،
بحقِّ ّ
الرب ف�أهنته ،هو الذي �أغدقَ َّ
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الرب ب�أن َِّك محاميتي ،لأنالَ
الغفران والخال�ص.
َ
أمام ِّ
�إنقاذي .يكفي �أن تَذكري � َ
† :يا �أ ّم َي الحبيب َة ِ
لديك َم َه َّم ُة خال�صي.
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

�ألزيار ُة الثانيةُ والع�شرون:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

ن�شيد ال ِ
عرو�س ِ
التفتي�ش عن حبيبِها �سائل ًة�" :أَر�أيتُم من
أنا�شيد في
ِ
ْلم تهد�أْ ُ
يكن ي�سو ُع قد جا َء �إلى � ِ
�أح َّب ْت ُه نف�سي؟" (ن�ش .)3 /3في َ
أر�ضنا.
ذلك ِ
الحين ْلم ْ
تحب ي�سو َع وتَبحثُ عنهُ ،تَلقا ُه دائ ًما في القربانِ  .وقد
�أ ّما اليوم،
فالنف�س التي ُّ
ُ
الكنائ�س هي َ
قالَ
القربان
عر�ض فيها
الكاهن البا ُّر �أفيال�" :أجم ُل
ِ
تلك التي ُي ُ
ُ
ُ
أقد�س".
ال ُ
حب ا ِ
َ�سكن بين بني
هلل الالمتناهيَ ،
أردت �أن تنحد َر لت َ
كيف � َ
فيا ي�سو ُع ،يا َّ
ُوح َد ذات ََك مع قلوبِهم؟ �أ ُّيها الكلم ُة الالمتناهي،
الب�شرِ ؟ وتَختبِى َء في الخبزِ كي ت ِّ
ِ
بعد َيقيني بما فعل َت ُه
انحدرت �إلى �أق�صى
َ
درجات االتّ�ضا ِع ،فكيف لي �أ ّال �أُ ِح َّب َـك َ
ُ
وجـ َّل �سعادتي في � ْأن
من �أجلي؟ �أح ُّب َك و�أ�سعى لإر�ضا ِئ َك �أكث َر من ُح ِّبي لنف�سيُ ،
�أُ َ
في ال�شوق للمثولِ �أمام القربان الأقد�س ،كي �أ�ستقبلك و�أبقى
ر�ضيك .ف�أ�شعل َّ
رب ك َّل
بالقرب منك� .س�أكون ناك ًرا للجميل �إن لم �أقبل عطاياك الرحومة� .أزلْ يا ّ
الوحيد وغاي َة �أ�شواقي� .أُ ِح ُّب َك
تكون ح ّب َي
أنت تري ُد �أن َ
َ
ميولي نحو المخلوقات .و� َ
أبحث ع َّما ُير�ضينيْ ،بل ال �أري ُد
إلهي الفائقَ
ال�صالح ،وال �أري ُد �سواك .لن � َ
ِ
يا � َ
ٍ
خاطىء رغب َته ال�صادق َة في � ْأن ُيح َّب َك� .ساعدني
�إ ّال ر�ضاك .فيا ي�سو ُع اقبل من
بنعم ِت َك ،وهبني �أنا العب ُد ِ
�سعيدا لمح َّب ِت َك.
التاع ُ�سْ � ،أن � َ
خادما ً
أكون ً
†ِ � :أح ُّب َك يا ي�سو ُع ،يا نعيمي ،فوقَ ِّ
كل ال ِّن َع ِم.
�ألمناولة الروحية
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القد ِ
مريم البتولِ
زيار ُة ّ
ي�سة َ
ال�شقي المتم ِّر ِد على ِ
ابنك ،لك ِّنني في
يا �أ ّمي الحنون� ،أنا ل�ست �سوى ذاك
ِّ
قدم ِ
يك فا�س�ألي َلي الغفران .ال تقولي �إن َِّـك غي ُر قادر ٍة على
توبتي �أ�سج ُد تحت َ
ِ
ذلكِ � ،
ي�س �أفرام:
أنت التي
ي�س برناردو�س" :وزير َة الغفرانِ " ،والق ّد ُ
ي�سميك الق ّد ُ
فقدت
هم في خطرٍ " ،ف َمن يا تُرى يرزح تحت الخطر �أكثر منّي؟ لقد ُ
"عما َد َمن ْ
كان ُ
اهلل قد �سامحني �أم ال .قد �أفقده
أعلم � ْإن َ
علي ب�أعذب ِة َج َهن ََّم ،وال � ُ
اهلل ُ
وح ِك َم ّ
مج ّد ًدا ،لكن ِّك قادر ٌة على نيل ك ّل ما تريدينه ،ال �أنتظر منّك �إ ّال المغفرة والثبات
حون ر�أف َتك ِفي مملك ِة المبا َركين،
وال ِنعم� .أرجو �أن �أكون في عدا ِد الذين �سي�س ِّب َ
ل َّأن �شفاعت َِك �أنقذ ْتني.
ِ
مريم و�أُ ُ
بارك ر�أف َتها على الدوام� .آمين
† :ها َءنذا �أترن َُّم
بمراح ِم َ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

�ألزيار ُة الثالثةُ والع�شرون:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

ين المخاط َر وال َم�شق ِ
أرا�ضي
ُيواجِ ُه الكثي ُر ِم َن الم�سيح ّي َ
َّات عند زيارتهِ ُم ال َ
نحن فال
ومات فادينا
الحبيب� .أ ّما ُ
المق َّد�س َة ،وال َ
أماكن التي ُو َلد فيها وت�أ َّل َم َ
ُ
قريب
القيام بهذ ِه الأ�سفا ِر الطويل ِة ،وال بمواجه ِة الأخطارِ .ل َّأن َّ
َن ُ
الرب ٌ
حتاج �إلى ِ
ي�س باولي ُن�س ُ
الح َّج ُاج،
يقولْ �" :إن َ
كان ُ
ِمنّا ،في الكني�س ِة ،بجانبِ منز ِلنا .والق ّد ُ
ِ
أح�ضروا مع ُه ْم حفن َة ٍ
من
الطرقات،
بعد ُمعانا ِة �أخطا ِر
هم � َ
َ
تراب ْ
َ
يبتهجون � ْإن ْ
فكم ينبغي علينا
من قبرِ
مغار ِة الميال ِد� ،أو ْ
ِ
الم�سيح في الأرا�ضي المق ّد�سةْ ،
أقد�س ،بال م�شق ٍ
ّات �أو مخاط َر ،حيثُ نج ُد
نحن � ْأن نتل ّه َف �إلى زيار ِة القربانِ ال ِ
ُ
الم�سيح حا�ض ًرا بذاته!؟
َ
ُ
تقي ،منح ُه اهلل ِنعم َة التك ُّر ِ�س والتوقِ الكبي َر ِين �إلى زيارة �س ِّر
َ
كان رج ٌل ٌّ
كتب ر�سال ًة مرهف ًة ُ
وجدت نعيمي في
"لقد
القربانِ ال ِ
ُ
يقول فيهاْ :
أقد�س ،قد َ
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ّعم التي لم ي�ستط ْع
مت ذاتي لي�سو َع على
القربانِ ال ِ
أقد�س ،ف�س َّل ُ
ِ
المذبح ،و ِن ُلت ال ِن َ
ب�ش ٌر نيلها ،على ال ُرغم من � ّأن للم�سيح رغبة عميقة في �إعطائها .فيا �أ ّيها ال�س ُّر
الق ّدو�س ،يا قربا ًنا مق ّد ً�سا! َ
كمن ُ
كمال
فيك ك�شف اهلل عظيم جبروته ،وبك َي ُ
نف�س ُه
�صنيع اهلل من �أجلنا .فال يح�سد �أح ُدنا �سعادة الطوباو ّيين ،ل ّأن َّ
الرب َ
أر�ض مع تج ّل ِ
بع�ضا،
موجو ٌد معنا على ال ِ
�شجع ُ
بع�ضنا ً
يات مح ّب ِت ِه ب�أكم ِلها .فل ُن ِّ
أقد�س .مج ّر ُد التفكيرِ في هذا الأمرِ َي َ
خطفُني
كي ُنك ِّر َ�س ذواتَنا للقربانِ ال ِ
بالحب الفائقِ  .ال �أدري ما
عن القربانِ الجديرِ
من واقعي ،وال �أعو ُد �أتك ّل ُم �إ ّال ِ
ِّ
الكالم �أنهى
ُيمك ُنني ِفع ُل ُه كي �أنالَ ر�ضى ي�سو َع الحا�ضرِ في القربانِ " .بهذا
ِ
ُ
التقي ر�سال َتهُ.
الرجل ًُّ
الحب اللطيف ِة حولَ ر ِّبكم ور ّبي،
فيا �أ ّيها ال�سيرافيم ،الذين ُي ْ�ضرِ مون نا َر ِّ
لي�سكن في
دعوني �أحترقُ في تلك النيرانِ عي ِنها ،ل َّأن م ِل َك ال�سما ِء انحد َر
َ
بكِ .اجعلني � ُ
القربانِ من �أجلي .فيا ي�سو ُع �أ�شركني بلهيب َِك لأحترقَ َ
أعرف
الح ِّب الذي تَ�شع ُر به تجا َه الب�شرِ  ،لأ�شع َر بنا ِر ُح ِّب َـك تت� َّأج ُج في داخلي.
عظم َة ُ
ُ
دوما و�س� ُ
أعمل ك َّل ما ُير�ضيك.
الرب الفائقُ المح َّب َة� ،أح ُّب َك ً
�أح ُّب َك �أ ُّيها ُّ
بك و�أَ َ�ض ُع رجائي َ
ومن َ
منح َك ذاتي.
† :يا ي�سو ُع� ،أُ ُ
فيك و� ِأح ُّب َك و�أَ ُ
�ألمناولة الروحية
القد ِ
مريم البتولِ
زيار ُة ّ
ي�سة َ
�أ ّيتها العذراء الفائقة المح ّبة ،ي�س ّم ِ
يك الق ّدي�س بونونتورا�" :أ ّم اليتامى"،
ِ
لكن اليتامى الحقيق ّيين هم الخط�أة
ويدعوك الق ّدي�س �أفرام" :معونة اليتامى"ّ .
البائ�سون الذين فقدوا �إلههم ،لذا � ُ
فقدت �أبي،
ألتجئ �إليك يا �أ ّمي الغالية ،وقد ُ
ف�أعينيني كي �أجِ ــد ُه.
�أ�س� ِ
ألك م�ساعدتي في �شقائي ،ف�أعينيني .وهل تتركينني من دون ٍ
عزاء؟ كان
البابا �إينو�شن�سيو�س الثالثُ ُ
ت�ستجيب له؟".
يقول" :تُرى َمن ي�ستغيثُ بمريم وال
ُ
ولم ت ُْ�ص ِغ �إلي ِه وتُـعي ُنهُ؟ فالذي لم ي�ستعن بك �ضاع� .أرغب في
تُرى َمن ت�ض ّر َع ْ
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الخال�ص يا ملكتي ،فامنحيني �أن �أت�ض ّر َع � ِ
إليك دائ ًما و�أن �أُ�س ّل َمك ذاتي.
د�سها ،يا َم ِلكتي ،امنحيني الثق َة ِ
ُ
بك.
†� :أ ّيتُها
البتول الفائقُ ُق ُ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

�ألزيار ُة الرابعةُ
والع�شرون:
َ
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

"حقًّا �أَن َْت ِ�إل ٌه ُم ْحتَجِ ٌب" (�أ�ش  .)15 /٤٥ما ِم ْن تعبيرٍ �أ�صدقَ من هذه
َ
�سر القربانِ المعبو ِد،
الكلمات ،تك�شف لنا بو�ضوح عن عملِ ُ
إلهي في ِّ
الح ِّب ال ِّ
حتجب ُ
التج�س ِد،
ال�سرمدي في �س ِّر
الهوت الكلم ِة
احتجب
اهلل .لقد
ُ
ِّ
حيثُ َي ُ
َ
ُّ
احتجب ي�سو ُع في القربانِ ليبقى
وحين
وظه َر على ال ِ
أر�ض بالطبيع ِة الإن�سان ّي ِةَ .
َ
الح ِّبُ .
ي�س
تحت �شكلِ الخبزِ ل ُي َ
َم َعناَ ،ح َج َب �إن�سان ّي َت ُه َ
ثبت لنا مل َء ُ
ويقول الق ّد ُ
برناردو�س�" :أخفى ُ
اهلل الهو َت ُه ّثم �أخفى نا�سو َت ُه و�أظه َر ُعمقَ مح َّب ِت ِه".
أعلم
�صي الغاليَ ،
حين �أرى مح َّب َت َك الكبير َة للب�شرِ ُ ،ي َج ُّن جنوني وال � َ
يا مخ ِّل َ
ماذا � ُ
إلهي،
أقول .ف� َ
أنت تَ�س ُك ُن في هذا القربانِ ح ًّبا بهم ،حاج ًبا جاللك ال َّ
ُمتوا�ض ًعا .وبما �أنّك على المذبح ،ف�إنّك ال َتف ِْك ُر �إ ّال في ح ِّب َك للب�شرِ كا�شفًا لهم
ابن ا ِ
هلل المختا َر؟
الحب .فكيف ي�شكرونك لجمي ِلك ،يا َ
عن هذا ّ
يف�ضلون ذواتهم عليك،
يا ي�سو ُع ،يا �صديقًا مول ًعا بمح ّبة الب�شر� ،إنّك تَرى كم ِّ
أيت �أنتّ � ،أن الب�شر ال
عالم بما تواجه من االزدراء؟ �إنّي �أرى ،ما ر� َ
فهل أ�نّك غير ٍ
يعبدونك ما فيه الكفاية ،وهم يرف�ضون �أن يعترفوا ب�أنَّـك َه َد ْيتُهم في القربانِ .
أر�ض وفي الما ِء �أغرقوه وبالنا ِر �أحرقوه.
لقد رموا �شعا َع القربانِ مرا ًرا على ال ِ
أي�ضا � ّأن الم�ؤمنين بك يكيلونك �إهانات لعدم زيارتهم لك في الكني�سة،
و�أرى � ً
وحيدا على المذبح ،وال يع ّو�ضون بم�سلكهم الح�سن عن تلك الإهانات.
فيتركونك ً
ُ
هين
نعم ،يا ُمخ ِّل�صي ،هل با�ستطاع ِة دموعي ،ال ْبل دمي ،غَ ْ�س ُل ال ِ
أماكن التي �أ َ
علي هذا ،ف�إنّي اع ّو�ض
فيها ح�ضو ُرك في القربانِ ال ِ
ولكن� ،إن َ
أقد�س؟ ْ
كان ي�ص ُع ُب َّ
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عن ذلك بزيارتك با�ستمرارٍُ ،م�س ِّب ًحا َق ْد َر ما َيليقُ َ
بك ،يا ُمخلـِّ�صي.
تعوي�ضا عن � ٍ
إهانات تتلقاها
�إقبل �أ ّيها الآب
ال�سرمدي هذه المبادرة ال�ضعيفةً ،
ّ
الحبيب ،اقبلها منّي �أنا �أحق ُر
إلهي ،وعن تلك التي يتلقّاها اب ُن َك
ُ
في هذا ال�س ّر ال ّ
تمجيدا ال متناه ًيا على ال�صليبِ ،
مج َد َك
النا�س .ف� َّإن ابن ََك ي�سو َع
ً
الم�سيح قد ّ
َ
المذبح.
يوم على
ِ
ِّ
ويمج ُدك ك َّل ٍ
يا ي�سو ُع الحنون� ،أنا عاج ٌز عن �أن � َ
أقد�س بالق َْد ِر
ون
َ
أجعل الب�ش َر ُيح ّب َ
القربان ال َ
الالئقِ بك!
† :يا ي�سو ُع ال ُم ِح ُّبَ ،ه ْبنا � ْأن نعرف ََك و� ْأن ُنح َّب َك.

�ألمناولة الروحية

القدي�سة مريم البتول
زيارة ّ
أبدي ،لي ثق ٌة
يا �سلطانتي الك ِّلية القدرة ،بِرغم مخاوفي ب�ش�أن خال�صي ال ّ
كاملة �أنّه بلجوئي � ِ
إليك �س�أنال الخال�ص ،و� ُ
أعرف يا �أ ّمي �أنّك الغن َّية بال ِّنعم.
ي�س بونونتورا ُي َ�س ِّم ِ
الدم�شقي َي ِ
يك
ي�س يوحنّا
عم" ،والق ّد ُ
فالق ّد ُ
دعوك "يا بح َر ال ِّن ِ
ُّ
ي�س برناردو�س" :المليئة ِّ
بكل ال ِنّعم" .و�أنا على يقينٍ
عم" ،والق ّد ُ
" َينبو َع تدفُّقِ ال ِّن ِ
ِ
بقربك دون
من �أن ِّك تريدين �أن تفي�ضي ال ِنّعم ،وتعتبرين "الإهانة في � ْأن نم ّر
نطلب �إليك ِنعم ًة" ،بح�سبِ قولِ الق ّدي�س بونونتورا .فيا َم ِلكتي الفائقة الغنى
�أن َ
والحكمة والر�أفة� ،أنت تع َلمين حاجات نف�سي �أكثر منّي ،وتح ّبينني �أكثر م ّما
�أُح ُّبـك .فا�ستم ّدي َلي النعمة التي ت�ساعدني على خال�ص نف�سي.
رب ،امنحني ال ِنعم التي ت َْطل ُبها مريم لي.
† :يا ّ
�ألزيارة الخام�سة والع�شرون:

*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A
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رمدي �إلى درج ِة الموت" :لقد
ال�س ِّ
يمدح الق ّدي�س بول�س طاعة الم�سيح للآب َّ
َا�ض َع و�أطاع ح ّتى الموت ِ
الموت على ال�صليب" (في  .)8 /٢ولكن ،في هذا
وت َ
القربان �أنجز ي�سوع عم ًال �أعظم بكثير من ذلك ،فلم ُي ِطع �أباه وح�سب ،بل �أطاع
أي�ضا ،لي�س ح ّتى الموت بل ك ّل الأيام و�إلى انق�ضاء الدهر.
الإن�سان � ً
إن�سان ،منتظ ًرا على
فها هو َم ِل ُك ال�سماوات ينحد ُر �إلى �أر�ضنا مطي ًعا ال َ
المذبح لي�ستجيب الطلبات�" :أ ّما �أنا فل�ست �أُخالف" (�أ�ش .)٥ /50ي�سكن حيث
من�صة القربان الأقد�س� ،أو في بيت القربان ُمغلقًا عليه ،ال
يقيمه الب�شر ،على ّ
نذهب �أينَما ِ�شئنا ،في ال�شوار ِع والمنازلِ  ،وهو يقب ُع في
يح ّرك �ساكنًا .ويتر ُكنا ُ
الداخلِ ُمق ّد ًما ذا َت ُه ِّ
النا�س �أبرا ًرا كانوا �أم خط أ�ةًُ .
ي�س لوقا �إ َّن ُه
لكل ِ
ويقول الق ّد ُ
أقد�س فهو يطي ُع الكهن َة الذين
لمريم
كان ُمطي ًعا
َ
ويو�سف ،لك َّن ُه في القربانِ ال ِ
َ
َ
ُ
فل�ست �أخالف" (�أ�ش.)٥ /50
ُينادو َنهُ ،وير ّد ُد مع �أ�شعيا�" :أ ّما �أنا ُ
وقربان المحبة،
خرج ك ُّل الأ�سرا ِر المق ّد�س ِة،
ُ
فيا َ
قلب ي�سو َع ال ُم ّ
حب ،الذي منه َ
وتمجده .و�أنا
أنت الآب
أمج َدك بق َْد ِر ما تُك ِّر ُم � َ
ّ
�أري ُد � ْأن �أك ِّر َم َك َ
ال�سرمدي ّ
اليوم و� ّ
ٌ
مت ذاتك على ال�صليب
فعلت حين ق َّد َ
عارف �أنّك �أحببتني عبر هذا المذبح كما َ
ِ
إلهي ليعرفك الذين يجهلونك.
ُم َ�ض َّر ًجا بالمرار ِة
والعذاب .ن ّورنا �أ ّيها القلب ال ّ
عرو�سا لك
النفو�س المطهر ّية الحزينة ،بل خف ِّْف من �آالمها لأنّها �
ح ِّر ِر
ْ
أ�صبحت ً
َ
في الأبد ّية.
�أعبدك و�أباركك و�أح ّبك مع ك ّل النفو�س التي تح ُّبك على الأر�ض وفي ال�سماء.
ط ّه ْر قلبي يا رمز الطهارة ،وابعده عن ك ّل الخالئق ،واملأه بح ّبك المق ّد�س.
"من يف�صلني عن مح َّبة الم�سيح!" (روم .)35/ 8
امتلك قلبي كي �أُر ّدد دائ ًماَ :
احفر في قلبي تذكار الآالم المريرة التي عانيتَها واحتملتَها من �أجل مح ّبتك
ف�صاعدا �إلى تق ُّبلِ �آالم الحياة الحا�ضرة،
الفائقة لي ،كي �أت�ش ّوق من الآن
ً
و�أح ِتمالها ب�صبر من �أجل مح ّبتك.
القلب المليء وداع ًة
قلب ي�سو َع الفائقَ االت�ضاع� ،أ�شركني في توا�ضعك� .أ ّيها ُ
يا َ
�أ�شركني في حن ّوك وح ّررني من ِّ
زعج َكِ .ا ِ
جذبني � َ
إليك ،ف�أنا ال �أري ُد �إ ّال ما
كل ما ُي ُ
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َ
ترغب .هبني �أن � َ
ور�ضاك.
أعي�ش في طاع ِت َك ومح َّب ِت َك
أرغب �إ ّال في ما ُ
تريد ،وال � ُ
ُ
دين َ
احترقت بك ِّل َيتي من
ّعم .فال �أغالي �إن
�إنّي �أَ ُ
ُ
لك بالكثيرِ  ،وقد � َ
علي بال ِن ِ
أغدقت َّ
�أج ِل َك.
ِ
الوحيد.
قلبي
قلب ر ّبي ي�سو َع ،يا َّ
† :يا َ
رب َ
القد ِ
مريم البتولِ
زيار ُة ّ
ي�سة َ

�ألمناولة الروحية

يقول الق ّدي�س برناردو�س � ّإن مريم هي �سفين ٌة �سماوي ٌة ،ف�إن نحن لج�أنا �إليها
في الوقت المنا�سب ،تنقذنا من الغرق يوم الم�أ�ساة الأبد ّية ،وتُمك ُننا ر�ؤية �صورة
مريم ب�أنَّها الأقوى
مريم في �سفينة نوح الناجية من الطوفانَّ ،
لكن حزقيالَ ُي�ص ّو ُر َ
ت�ستقبل �سوى ٍ
َ
أرحب من َ
عدد قليلٍ من
تلك ال�سفين ِة .ف�سفين ُة نوح ال ُيمك ُنها �أن
وال ُ
ِ
ُنجيهِ م:
مريم فت�ستقب ُل ك َّل َ
المخلوقات� ،أ ّما �سفين ُة َ
الذين يلج� َأون �إلى حماي ِتها ،وت ّ
"لقد ام َتل ِأت و َثق َُل ِحم ُل ِك في قلبِ البحرِ " (حز .)25 /27
فما �أ�شقى حا َلنا لوال وجو ُد مريم ،ل ّأن الكثير من الب�شر �سي�ض ّلون؟ ولماذا
ي�ض ّلون؟ لأنّهم لم يلج�أوا �إليك يا ملكتي .ف َمن تراه َي ِ�ض ُّل �إن هو التج�أ �إليك؟
د�سها مريم ،امنحينا �أن نلج�أَ � ِ
إليك دائ ًما.
†� :أ ّيتُها الفائقُ ُق ُ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

�ألزيارة ال�ساد�سة والع�شرون:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

"�إبتهجي ورنّمي يا �ساكنة �صهيون ل َّأن قد ُّو َ�س �إ�سرائيل في و�سطك عظي ٌم"
ابتهاج �أو ٍ
رجاء �أو �شعو ٍر ينتاب الب�شر حين يدركون
(�أ�ش .)6/12يا �إلهيّ � ،أي ٍ
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أقدا�سَ ،يح ُّل في القربانِ
ِ
� ّأن في كنائ�سهم،
قد�س ال ِ
بالقرب من مناز ِلهم ،في ِ
الفردو�س� ،إ ّن ُه
ي�سين بح�ضو ِر ِه في
ِ
ال ِ
يهب ال�سعاد َة للق ّد َ
أقد�س الإل ُه الح ُّق ،الذي ُ
في�ض في ِه
الحب
ي�س برناردو�س" :على مقدا ِر عظم ِت ِه َي ُ
الحقيقيْ .
ُّ
فقد قالَ الق ّد ُ
ُّ
ٍ
الح ّب بح ّد ذاته ،هو
الح ّب" .فالقربان الأقد�س لي�س َ
قربان مح ّبة وح�سب لكنّه ُ
ُ
"اهلل مح ّبة"بف�ضل المح ّبة الفائقة التي يكنّها لمخلوقاته1( .يو  )8/4فيا ي�سوع،
"كنت غري ًبا فما �آويتموني" (مت )35 /25
�أ�سمعك تردد بحزنُ :
حق يا
أتيت لتكون ُم�ضيفًا لنا على الأر�ض وتخ ِّل�صنا فلم ن�ستقبلك� .أنت على ّ
� َ
أي�ضا واحد من ناكري الجميلِ ،
المهملين الذين لم يزوروك .عاقبني،
رب ،ف�أنا � ً
ّ
علي بالعقوبة التي �أ�ستحقّها ،فتحرمني من وجودك .ال! ف�أنا �أريد
ولكن ،ال تحكم ّ
�أن �أُ�صلح ك ّل �أخطائي تجاهك! �أريد �أن �أزورك دائ ًما ،و�أتح ّدث �إليك مط ّو ًال.
�شجع الآخرين ،بت�ص ّرفي
يا َّ
فادي العطوف ،هبني �أن �أكون �أمينًا لك ،و�أن �أُ ِّ
ال�سماوي
�أمامهم ،على البقاء برفقتك في القربان الأقد�س .ها �أنا �أ�سمع الآب
ّ
يقول" :هذا ابني الحبيب الذي عنه ر�ضيت" (مت .)6/17ف�إن كان اهلل يجد
فيك ك ّل مر�ضاته ،فكيف لي �أنا الم�سكين �أ ّال �أجد �سرو ًرا في البقاء بقربك في
في ك ّل عاطف ٍة تجاه المخلوقات التي يمكنها
وادي الدموع هذا؟ يا نا ًرا � ِآكلة � ِأم ْت ّ
فعلت الكثير
�أن تَـ ْث ِن َيني عن الأمانة لك �أو تبعدني عنك� .إن �شئت ف�أنت قادر .لقد َ
رب� ،إنّي � َأه ُب َك
من �أجلي ،فتعالَ � ً
يخ�صك .ه ّيا يا ّ
أي�ضا واطرد من قلبي ك ّل ٍّ
حب ال ّ
نف�سي بك ّلي ِتها ،مع ِّ
أقد�س.
كل ما تبقّى من حياتي ،و�أك ِّر ُ�سها للقربانِ ال ِ
كن يا ي�سو ُع ،عوني وح ّبي مدى حياتي .وفي �ساع ِة مماتي �ست�أتي � َّإلي في
ْ
ِ
ال�سعيد ،وهذا ما �أرج ُوه يا
المناول ِة المق َّد�س ِة الأخير ِة ،و�ستقو ُدني �إلى ملكو ِت َك
ي�سوع� ،آمين.
البهي؟
† :متى �أرى يا ي�سو ُع وج َه َك ّ
�ألمناولة الروحية
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القدي�سة مريم البتول
زيارة ّ
�أ ّيتها الأ ّم الفائق قد�سها ،فيك نجد الدواء لآالمناِ � ،
أنت المعونة في َ�ضع ِفنا.
الباب الذي ُيخرِ ُجنا
لذلك يدعوك الق ّدي�س جرمانو�س" :قو َة �ضعفنا" ،لأن ِّك ُ
�سم ِ
"باب النجاة" و"�سالمنا
يكَ :
من عبود ّي ِة الخطيئ ِة .والق ّد ُ
ي�س بونونتورا ُي ِّ
يقولِ �" :
ي�س لوران�سيو�س ي�ستنيانو�س ُ
أنت �شفا�ؤنا وانتعا�شنا في
الداخلي" .والق ّد ُ
ّ
عر�ش نعمة اهللُ .
زمن غربتنا" .فيك نجد النعمة الإله ّية ،يا َ
ويقول بروكو�س:
"� ِ
أنت الج�سر الذي يو�صل اهلل �إلينا ،والمرف�أُ الذي به يعود اهلل ،بعد �أن ابعدته
خطايانا ،ليحيا بالنعمة في النفو�س التائبة.
† :يا مريم� ،أنت ق ّوتي وراحتي وخال�صي.
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

�ألزيارة ال�سابعة والع�شرون:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

تُر ِّنم الكني�سة في ح�ضرة القربان الأقد�س" :ال توجد ُام ٌة �أخرى عظيم ٌة
َت ْن َع ُم ٍ
باله ٍ
مقيم معها ،كما ي�سكن �إلهنا في ما بيننا" .فحين
قريب منهاٍ ،
أمم ت�سم ُع حدي ًثا عن �أعمالِ ب ِِّر �إلهِ نا كانت تقول" :يا ل�صالح �إله
كانت ال ُ
الم�سيح ّيين!" .يذكر التاريخ � ّأن الأمم �صنعت �آلهة كثيرة بح�سب هواها،
الحقيقي ،فهو ح ًّبا بالب�شر ،ورغب ًة في �إغنائهم
ولكن ،ال �شب َه لها بالإله
ّ
بنعمه ،ي�أتي لي�سكن ليال نهارا على مذابحنا وك�أنّه عاجز عن االبتعاد عنّا
ولو لبره ٍة "�صان ًعا ذك ًرا لعجائبه" (مزمور.)٤/110
فيا ي�سو ُع الفائق الحنان ،لقد �صنعت �أكبر معجزاتك لتـُر�ضي رغبتك
الكبيرة في �أن تَم ُك َث بما بيننا �إلى الأبد .تُرى ِلماذا يهرب الب�ش ُر من
ح�ضورك في ما بينهم؟ كيف ي�ستطيعون العي�ش زمنًا طوي ًال بعيدين
عنك؟ كيف ال يزورونك �إ ّال ُندرة؟ و ِل َم هذا التذم ُر في �أثناء زيارتهم لك،
معتبرين ربع �ساعة من الوقت ده ًرا طويال؟
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كم �أنت طويل الأناة يا ي�سوع! نعم ،ل ّأن ح َّبك للب�شر كبير ،وهذا ما
يدفعك �إلى البقاء بين ناكري الجميل ه�ؤالء .فيا �إله المح ّبة المثال ّية
الالمتناهية ،ال ت�سمح � ًأبدا ب�أن �أُحزِ نك فيما بعد ،بكوني من عداد الذين
�أنكروا جميلك.
�إمنحني ح ًّبا يتناغم مع ا�ستحقاقاتك ،يع ِّو�ض عما �أدين به �إليك .لقد
تجاهك .لم �أكن �أح ّبك كفاي ًة ،ولكن� ،إن
م ّر ٌ
زمن ُ
كنت �أ�شعر فيه بالفتور َ
وا�ستطعت �أن �أح ّبك كما �أرغب ،فلن �أ�شعر ب� ّأي فتور ،وال
�أغاثتني نعمتك
ُ
ب� ّأي ملل حين �أم�ضي الأيام والليالي تحت �أقدام القربان الأقد�س ،في
مق ِّر �سكناك.
رمدي� ،إنّي �أُ َ
هديك ابن ََك ،فاقبلهُ ،وامنحني با�ستحقاقا ِت ِه
ال�س ُّ
�أ ّيها ال ُآب َّ
القربان ،لن
ُح ًّبا قو ًّيا للقربانِ ال ِ
أذهب �إلى الكني�س ِة ،حيثُ
ُ
أقد�سَ .
فحين � ُ
أرغب �إ ّال في ذلك.
ال�سجو ِد بح�ضرت ِهْ ،
ولن � َ
�أف ّك َر �إ ّال في ُّ
الم�سيح ،امنحني ُح ًّبا كبي ًرا للقربانِ
†� :إلهي ،من �أجل مح َّبة ي�سو َع
ِ
أقد�س.
ال ِ
�ألمناول ُة الروحيةُ
القد ِ
مريم البتولِ
ي�سة
زيار ُة ّ
َ
القد�س في �سفرِ ال ِ
"ع ُنق ُِك
الروح
برج داو َد على ما � َ
أنا�شيدُ :
ُ
مريم هي ُ
أعلن ُ
ُ
َ
َ
ُر�س ُع ِّلقَ َع َل ْي ِهُ ،كلُّ َها ُدرو ُع ال َْج َبا ِب َر ِة"
َك ُب ْر ِج َدا ُو َد ا ْل َم ْب ِن ِّي ِللأ ْ�س ِل َح ِة� .أل ُْف ت ٍ
رج م َع � ِ
ألف قل َع ٍة تَحمي ِه ،وفي ِه ُّ
كل �أنوا ِع الأ�سلح ِة
(ن�ش .)٤/٤لقد ُب ِن َي هذا ال ُب ُ
ل َم ْن يلج�أُ �إلي ِه .و� ِ
أنت �أ َّيتُها ال َب ُ
تول �إن َِّك فائقة القدا�س ِة ،و"قلعة ح�صينة وملج�أ
مات
لك ّل المجاهدين" عل ح ّد قول ال�شهيد الق ّدي�س �أغناطيو�س .فال َه َج ُ
ُم�ستم ّرةٌَ ،ي ُ�شنُّها �أعدائيِ ،لحرماني ِم َن ال ِّنعم ِة الإله ّي ِة ،ولكن� ،أ ّيتُها ال َم ِلك ُة
عن ِّ
نف�س ُه � ِ
إليكِ �" .
من� ،أَ ِ
أنت
الغالي ُة ال َّث ِ
نت القَلع ُة ال ُمدا ِفع ُة ْ
كل َم ْن ُي�س ِّل ُم َ
أفرام ،فدافعي عنّيِ ،
الواثقين ِ
ونا�ضلي
ال ُمحا ِر َب ُة عن
َ
ي�س � ُ
بك" كما قالَ الق ّد ُ
من �أجلي لأ ِّني � َأ�ض ُع ِ
فيك ِثقتي و َرجائي.
الح�صين ُة.
† :يا ُ
قلعتي َ
مريم � َّإن ا�س َم ِك هو َ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B
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�ألزيار ُة الثامنةُ وال ُع�شرون:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

بول�س "� َّإن َ
ُ
اهلل ْلم ُي�ش ِفق على اب ِن ِه ،بل �أ�س َل َم ُه ِم ْن َ�أج ِلنا ُك ِّلنا،
ي�س ُ
يقول الق ّد ُ
ال�س ْر ِ
فكيف ال َي َه ُب لنا م َع ُه ُك َّل ٍ
الم�سيح
مد َّي َمن ََح
َ
َ
�شيء؟" (روم َّ � .)22/8إن ال َآب َّ
رن �إل َهنا الفا ِئقَ
ي�سو َع ك َّل ما لهَُّ �" .إن ال َآب ج َع َل ال ُك َّل في َي َد ْي ِه" (يو .)13 /3فلنَ�ش ُك َّ
ِ
ل�صالح ِه ِ
ِ
بالخيرات ال َّثمين ِة ،ف�أعطانا
فقد �أرا َد � ْأن ُيغنينا
المح َّب َة
وكرم ِه ورحم ِت ِهْ ،
أقد�س�" .إنَّني �أ�ش ُك ُر �إلهي في ِّ
كم ،ل ِنعم ِة ا ِ
هلل
ي�سو َع في القربانِ ال ِ
كل حينٍ لأج ِل ْ
قد اغتنيت ُْم ب ِه ...ح ّتى ِ�إ َّن ُه ال ُي ْع ِو ُز ُك ْم ِم َن
لكم في
َّكم ْ
ِ
الم�سيح ي�سو َع لأن ْ
ال ُمعطا ِة ْ
المواهبِ �شي ٌء" (1كور.)7-4 /1
المتج�سد� ،أن �أُ�ؤ ّكد �أنّك لي
�أنا �أ�ستطيع ،يا فادي العالم ،ويا �أ ّيها الكلمة
ّ
رب،
بك ِّليتك ،ولكن ،هل يمكنني �أن �أقول �إنّني لك بك ِّل َّيتي ،وماذا تريد مني؟ يا ّ
ومعار�ض لإراد ِتك ،يا من قبِلتني ،فليكن
ال ت�سمح ب�أن ُينظر � َّإلي َكناكرٍ للجميل
ٍ
الم�ستقبل مغاي ًرا للما�ضي� .أعتزم اليوم �أن �أُك ّر�س ذاتي كامل ًة لك في هذه الحياة
وفي الآتية� .إنّي �أعطيك حياتي و�إرادتي و�أفكاري و�أعمالي و�آالمي .ها َءنذا لك
بك ِّلـ َّيتي �أُ ِ
رت من الخالئق ،فاغمرني بنار مح ّبتك ،لأنّي
�ضح َّي َة تقدم ٍة ،وقد تح ّر ُ
ت�ستولي الخالئقُ على � ِّأي ٍ
جزء �صغيرٍ من م�شاعريّ � .إن عالمات
ال �أرغب في �أن
َ
الحب التي �أعطيتني �إياها ،ح ّتى حين لم �أح ّبك ،تحم ُلني على الرجاء �أنّك
ّ
ُ
�ستقب ُلني لأنّـي �أح ّبك و�أ َ
عطيك ذاتي منذ الآن.
لك َّ
رمدي� ،أق ّد ُم َ
الخا�ص ِة بقلبِ اب ِن َك الحبيبِ
كل الف�ضائلِ
ال�س ُّ
ّ
يا �أ ّيها ال ُآب َّ
وامنحني النعم َة التي يطل ُبها ي�سوع ليَ � .
أ�شكرك لك ّل رحم ٍة
و�أعما ِل ِه ،فاقبلها منّي
َ
أحتاج
نلتُها منك لأ�س ّدد َ
الدين المتراكم من جراء خطاياي ،كي �أنال ال ِنعم التي � ُ
وبخا�ص ٍة النعمة الثمينة
ال�سماوي،
غفران الم� ِآثم ،والمثابرةَ ،والملكوت
�إليها:
َ
َّ
ّ
لكن العالج بين َيديك يا
لح ّبك الطاهر .فمع ّوقات العمل بم�شيئتك ت�صدر ع ِّنيّ ،
"الحق �أقول لكم � ّإن ك ّل ٍ
�شيء
رب .ف�أطل ُبه منك با�سم ي�سوع الم�سيح الذي قال:
ّ
ّ
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ألون ال َآب با�سمي ُيعطي ُكم �إ ّيا ُه" (يو .)23/16فال يمكنك رف�ضي ،و�أنا ال �أريد
ت�س� َ
�سوى �أن �أح ّبك ،و�أن �أعطيك ذاتي كامل ًة ،و�أتخ ّلى عن نكران الجميل �إلى الأبد.
رب ،ليكن هذا النها ُر ،نها ُر ارتدادي � َ
إليك ،كام ًال .هبني �أ ّال
ا�ستجب طلبي يا ّ
�أتوقف عن ح ِّبك � ًأبدا� .أح ُّبك يا �إلهي� ،أح ّبك �أ ّيها ال�صالح الالمتناهي� ،أح ّبك يا
وخيري الأوحد ،ويا ك ّلي.
مح ّبتي ،يا جنّتي
َ
† :يا ي�سوع ،يا ك ّلي� ،أنت تريدني ،و�أنا �أريدك.
�ألمناولة الروحية
القدي�سة مريم البتول
زيارة ّ
حين � ِ
أناديك لتنقذيني ،يا �أ ّم َي الفائقة الحنان والقدا�سة ،يا مريم ،ف�أ ّية
راحة �أ�شعر بها في �شقائي! وكم �أتع ّزى في ك ّل محني! و�أ ّية ق ّوة �أ�شعر بها في
خ�ضم تجاربي؟ �صدق الق ّدي�سون حين �أ�سموك ميناء الحزانى ،ودواء ال�شفاء من
ّ
ال�شقاء ،وعزاء الحزانى ،وراح ًة في البكاء .فيا مريم الفائقة ال�صالح ،ع ّزيني
�أنا المثقل بالخطايا ،والمحاط بالأعداء ،والفارغ من الف�ضائل .كما هو بارد ح ّبي
ِ
وتر�ضيك.
لك ،فع ّزيني ،كي �أبد�أ حيا ًة جديد ًة تر�ضي ابنك
في يا مريم ،يا �أ ّمي الحنون ،ل ّأن اتكالي عليك.
† :ب ّدلي ما َّ
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

�ألزيارة التا�سعة والع�شرون:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

"ها َءنذا واقفٌ على الباب �أقرع" (ر�ؤ � .)20/3أ ّيها الراعي الفائق المح ّبة
الذي لم ِ
َ
بنعاجك ،بل �إختب� َأت في القربان
تكتف بالموت على ال�صليب مح ّب ًة
على مذابح كنائ�سنا لتكون �أكثر قر ًبا منّا ،و�أكثر �إتاح ًة ل َتق َرع باب قلوبنا
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وتدخلها� .أنا �أفرح بالعي�ش بالقرب منك ،كما تفرح عرو�س ن�شيد الأنا�شيد:
فجل�ست" (ن�ش .)3/2
"ا�شتهيت �أن �أ�ستظل بظله
ُ
ُ
كنت �أقبل االنف�صال عنك ليال
كنت �أح ُّبك حقًّا �أ ّيها القربان الأقد�س ،لما ُ
لو ُ
ونهارا� .أتوقف قرب ع ّزتك الإله ّية المحجوبة تحت ظل �أعرا�ض الخبز المق ّد�س
وبحق
رب ،بمح ّبتكّ ،
الطاهر ،كما �أجدك في النفو�س المولعة بك� .أجذبني يا ّ
ح ّبك الذي �أظهرته لي في القربان الأقد�س" :اجتذبني خلفك ف�أ�سعى �إلى ن�سيم
طيوبك" (ن�ش .)3 /1
�أجل يا مخ ّل�صي� ،أكفر بك ّل الخالئق وبك ّل م�س َّرات الأر�ض ،لأكون بقربك
"كفروع الزيتون حول مائدتك" (مزمور .)3/127كم من الف�ضائلِ المق ّد�سة
برزت في النفو�س الطوباو ّية التي تحيط ب�شعاع القربان الأقد�س مت�ش ِّوقة �إلى
اهلل؟ ف�أنا �أخجل من المثول �أمامك ً
ألت ،ك ّل َمن
فارغا من الف�ضائل .لقد �س� َ
قلت" :ال تظهروا �أمامي
يقترب من المذبح ليك ّرمك� ،أن يق ّدم ت�ضحية �إذ َ
ُ
علي �أن �أفعل؟ هل �أتوقف عن زيارتك؟ ال ،فهذا
فارغين" (خر .)15/23فماذا ّ
رب �ستمنحني ك ّل الهبات التي
�س ُيحزنك� ،س�أذهب � ًإذا مع �ضعفي ،و�أنت يا ّ
تريدني �أن �أنالها� .أنت ال ت�سكن في القربان لتبقى فقط قري ًبا م َمن يح ّبك ،بل
لتوزّع خيرا ِتك على المه َّم�شين.
الحقيقي،
رب� .إنّي �أعبدك يا ملك قلبي ،يا �صديق الب�شر
�إنّي �س�أبد�أ الآن يا ّ
ّ
عر�ش مح ّبتك ،وبما �أنّني �أعجز عن
أقترب من ِ
بحب نعاجهُ � ،
�أ ّيها الراعي ال ُمول َع ّ
قلبي الفقير ليتك ّر َ�س بك ِّليته لح ّبك و�إرادتك� .س�أتم ّكن
�إهدائك � ّأي �شيء� ،أهديك َ
رب،
من �أن �أح ّبك بهذا القلب ،كما �أريد �أن �أح َّبك به بك ّل ق ّوتي ،فاجذبه �إليك يا ّ
واربطه ب�إرادتك لأر ّدد م�سرو ًرا ما قاله ر�سول الأ ّمم المق ّيد ب�سال�سل ح ّبـك:
"�أنا �سجين الم�سيح ي�سوع" (�أف .)1/3
يوما �إلى مرحلة التح ّرر التام ،فال
وحدني بك وهبني �أن �أنكر ذاتي كي �أ�صل ً
ِّ
�أجد �سواك و�أح ّبك �إلى الأبد� .أح ّبك يا �إلهي و�أعطيك ذاتي ،و�أتّحد بك ،فهبني
�أن �أجدك و�أح َّبك وال �أنف�صل عنك � ًأبدا.
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† :يا ي�سوع� ،أنت وحدك تكفيني.

�ألمناولة الروحية

القدي�سة مريم البتول
زيارة ّ
يدعو الق ّدي�س برناردو�س مريم البتول" :الطريق الملك ّية للخال�ص" �أي الأكثر
محج ٌة ُت ْو ِ�صلنا �إلى اهلل" ،هذا
�أما ًنا لإيجاد المخ ّل�ص .ويقول � ً
أي�ضا "�إن ِّك بالحقيقة ّ
يعني �أن َِّك المر�شدة ،فال تتوقعي �أن �أتمكن من ال�سير في طريق اهلل بمفردي ،بل
قاومت ف�أرغميني بك ّل
ذراعيك .فاحمليني نحو اهلل ،و�إن ُ
�أحتاج �أن تحمليني على َ
َ�ضت التخ ّلي عن
ق ّوتك وبجاذب ّية ر�أفتك ،وانت�صري على �إرادتي الثائرة التي َرف ْ
الخالئق وتوانت في البحث عن اللهّ  ،واجعليني ا�ست�سلم �أمامه� .أظهري ل�سكان
ال�سماء مدى ق ّوتك ،و�أظهري بعد ك ّل هذه المعجزات معجزة �إ�ضاف ّية تتمثل
بعيدا عنه.
برحمتك ،فيربح اهلل خاط ًئا كان ً
† :يا مريم� ،أنت قادر ٌة �أن تق ّد�سيني ،وهذا ما �أرجوه منك.
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

�ألزيارة الثالثون:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

َ
وجهك عنّي" (�أي  .)24/13كان �أيوب يرتعد خوفًا حين
َحجب
"لماذا ت ُ
محتجب الجاللة
نرتعدن مثله حين نرى الم�سيح
محتجب الوجه ،فال
يرى اهلل
َّ
َ
َ
بالحب الكبير والثقة ،لأنّه اختب�أ في �شعاع
في القربان الأقد�س .بل علينا ال�شعور
ّ
القربان كي ُيظهر ح ّبه ب�شكل �أف�ضل ،و ُينمي بالتالي فينا الرجاء .ف َمن يجر�ؤ على
االقتراب منه بثقة ويك�شف رغباته وعواطفه� ،إن ر�أى ملك ال�سماء فوق مذابحنا
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قائ ًما بك ّل جالله ومجده؟
قمت به بتواجدك في القربان الأقد�س ،عم ًال فائق
يا ي�سوع ،كم يبدو ،ما َ
المح ّبة� ،إذ تختبئ تحت �شكل الخبز لت�ساعدنا على مح ّبتك ،والتق ُّرب م ّمن
حق حين �أو�صى الب�شر ب�إعالن ذلك في
النبي �أ�شعيا على ّ
يريدك! لقد كان ّ
الحب الذي يحفظه اهلل لنا" :ا�شكروا
الأر�ض ك ّلها كي تظهر عظمة �أعمال ّ
ِ
ال�شعوب ب�أعماله" (�أ�ش .)4/12
الرب ...واخبروا في
ّ
يا قلب ي�سوع الفائق المح ّبة� ،إنّك ت�ستحق امتالك قلوب الخالئق ك ّلها� .أ ّيها
الحب النقي ،يا نا ًرا متقدةً ،احرقني وامنحني حيا ًة جديد ًة
القلب المليء ب�شعلة ّ
توحيدا قو ًّيا فلن �أ�ستطيع االنف�صال عنك
وحدني فيك
ً
مل�ؤها المح ّبة والنعمةِّ .
الحب المنفتح ،يا ملج�أ النفو�س ،ا�ستقبلني� .أ ّيها القلب الم�صلوب
بعد الآن� .أ ّيها ّ
الذي �أحز َنـ ْته خطايا العالم ،امنحني �أن �أت�أ ّلم من �أجل خطاياي� .أعلم �أنّك ،في
مت من �أجلي
إلهي ،تخالجك الم�شاعر عينها التي عانيتها حين ّ
هذا القربان ال ّ
فوق الجلجلة� .إنَّك تريد �أن ت ّتحد بي ،فهل يمكن �أن �أقاوم ح ّبك ورغبتك بعد
ذلك؟
توحدني بكل ّيتي
اجرحني وا�سرني وك ّبلني يا ي�سوع ،با�ستحقاقات �آالمك ،ح ّتى ّ
رت اليوم ،وبق ّوة نعمتك� ،أن �أعمل َّ
أزدري
في قلبك .فقد ق ّر ُ
كل ما ير�ضيك ،ف� َ
ميولي والملذّات والرفاه ّية وك ّل ما قد ُيعيقني عن �إر�ضائك .هبني �أن �أنفّذ هذا
حب اهلل� ،أزل من قلبي
العهد بتوافق �أعمالي وم�شاعري مع �إرادتك ال�صالحة .يا ّ
حب لي�س منك.
ك ّل ٍّ
الرب ،نالي َلي نعمة �أن
يا مريم ،يا رجائي� ،أنت القادرة على ك ّل �شيء عند ّ
خادما له ح ّتى الممات ،و�أن �أ�شاركه ح ّبه الطاهر� ،آمين� .أرجو ذلك لم ّدة
�أكون ً
حياتي ،كما �أرجوه في الحياة الآتية� ،آمين.
"من يف�صلني عن مح ّبة الم�سيح".
†َ :

�ألمناولة الروحية
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القدي�سة مريم البتول
زيارة ّ
ي�شهد الق ّدي�س برناردو�س �أنّه ال وجود لمح ّب ٍة �أعظم من مح ّبة مريم لنا .فهي
م�ستعدة دائ ًما للتعاطف مع معاناتنا و�إنقاذنا بال�سلطان المعطى لها .فيا �أ ّيتها
البتول الفائقة الطهارة� ،أنت الغني ُة بالقدرة والت�ضامن� ،أنت قادرة على �إنقاذنا!
التقي�" :أ ّيتها ال�سيدة دافعي عني �أنا المحارب
فلك �أ�صلي ك ّل �آن مع بولي�سو�س ّ
دوما في معركتي ال�ضار ّية
وق ِّويني �أنا ال�ضعيف" .يا مريم الفائق قد�سها �أنقذيني ً
�ض ّد جهنّم .وحين ترينني �أ�ضعف و�أ�ست�سلم ،م ّدي لي يدك �سري ًعا ،يا ملكتي،
واع�ضديني بقوتك الفائقة.
علي المجاهدة ،ح ّتى مماتي ،لأنت�صر على التجارب؟ فال ت�سمحي
يا �إلهي ،كم ّ
يا مريم ،يا ملج�أي وق ّوتي ورجائي �أن �أخ�سر نعمة اهلل� .إنّي �أعتزم اللجوء � ِ
إليك
بال تر ّدد ،خا�ص ًة حين تحاول التجارب النيل مني.
†� :ساعديني يا مريم� ،ساعديني!
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

�ألزيارة الحادية والثالثون:
*

خذ بره ًة لبدء �صالتك من الغالف ()A

ما �أروع ر�ؤية فادينا الإلهيُ ،متع ًبا من ال�سفر ،يجل�س على حافة البئر ،ينتظر
أي�ضا ها � َّإن ي�سوع بانتظارنا على
�سامر ّي َة لتتوب فيخ ّل�صها (يو .)6 /4اليوم � ً
ال�سماوي للتح ّدث �إلينا بب�ساط ٍة وهدوء .وكما جل�س
المذبح حيث نزل من م�سكنه
ّ
بالقرب من نبع النعم ،هو هنا يدعو النفو�س �إلى مرافقته قلي ًال ،كي تمتليء
تهرب من
بح ّبه الطاهر .ون�سمع �صوتًا فوق المذابح يقول�" :أ ّيها الإن�سان ،لماذا ُ
ح�ضوريِ ،ل َم ال ت�أتيِ ،ل َم ال تقترب منّي� ،أنا الذي �أح ّبك ح ًّبا ج ًّما وتنازل للبقاء
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مم تخاف؟ ف�أنا لم �آت �إلى الأر�ض لأحكم عليك ،لكنّني �سكنت
هنا لخيرك؟ ّ
ئت
الحب لأغدق عليك الخيرات ،ولأخ ّل�ص ك ّل َمن يلج�أ � ّإلي" :لأنّي ما جِ ُ
قربان ّ
أدين العا َل ْم بل لأُخَ ِّل َ�ص العا َل ْم" (يو .)47/12
ل َ
فلنعلم � ًإذا � َّأن الم�سيح ي�سوع يريد �صا ِلحنا "وي�شفع بنا على الدوام"
(عبرانيين )25/7وهو في ال�سماء ،وير�أف بالخط�أة ويق ّدم نف�سه ليال نهارا
أبدي ،وهو في القربان الأقد�س ،ليهبنا النعمة والرحمة .كان
�أُ�ضحي ًة �إلى الآب ال ّ
الطوباوي دو كيمبي�س يقول" :علينا االقتراب من ي�سوع في القربان الأقد�س ال
ّ
خو ًف�أ من العقاب ،بل كمن يقترب من �صديق محبوب" .فبما �أنّك ت�سمح بذلك،
حب النفو�سُ � ،
أعرف
يا ملكي ور ّبي� ،س�أعطيك قلبي بك ّل ثقة و�أقول :يا ي�سوع ُم ّ
يقينًا � َّأن الب�شر يخطئون بحقِّك� .أنت تح ّبهم وهم ال يح ّبونك� .أنت تُبادر بالخير
وهم ال يزورونك� ،أنت تريد �أن ت ِ
ُ�سمعهم �صوتك وهم ال ي�ستمعون �إليك� ،أنت تق ّدم
ِن َ
كنت من عداد ناكري الجميل الذين يرف�ضونك،
عمك وهم يرف�ضونها .ف�أنا ُ
لكنّي �أريد يا ي�سوع �أن �أتوب �إليك فيما تبقّى من حياتي ،و�أع ّو�ض عن ك ّل ما �أهنتك
به لأتمم م�شيئتك و�أخدمك.
رب ما الذي تريده منّي! و�س�أفعل حا ًال ك ّل ما تريدَ .ف ِّهمني �إرادتك
قل يا ّ
ر�شدي الروح ّيين ،و�س�أطيعك يا �إلهي� .إنّي �أعدك �أ ّال �أُهمل بعد الآن
بوا�سطة ُم ّ
و�صح ٍتي وحياتي� .أخ�سر
ك ّل ما يوافق كالمك ،ح ّتى ولو
ُ
خ�سرت �أهلي و�أ�صدقائي ّ
يت من �أجل �إر�ضاء قلبك.
ك ّل �شيء من �أجل م�شيئتك! طوبى لي �إن
ُ
و�ضح ُ
خ�سرت ّ
أوحد قلبي
يا �إله نف�سي� ،أ ّيها الملك ال�صالح
ّ
والمحب فوق ك ّل �شيء� ،أح ّبك ،و� ّ
أحدا
أحب � ً
بقلوب ك ّل ال�سيرافيم ،وبقل َب ْي ي�سوع ومريم� .أح ّبك من ك ّل جوارحي .ال � ّ
أحب �سواك.
�سواك ،وال �أريد �أن � ّ
† :يا �إلهي� ،أنا لك و�أنت لي.
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القدي�سة مريم البتول
زيارة ّ
دوما �أمام اهلل
يقول
ّ
الطوباوي �أمادو�س � ّإن م ِلكتنا الق ّدي�سة مريم حا�ضرة ً
كراعية لنا ،تمنحنا المعونة ب�صلواتها ،ولديها الفَاعلية الكاملة عند اهلل.
وي�ضيف � ّأن مريم الر�ؤوف ترى �شقاءنا والأخطار التي تواجهنا ،فت�شفق علينا
الوالدي وت�أتي �إلى معونتنا.
بح ِّبها
ّ
فيا ِ
راعيتي� ،أ ّيتها الأ ّم المليئة مح ّب ًة ،لقد �سبق و�شاهدتي �شقاء نف�سي
والأخطار التي �أَتع َّر ُ�ض لها ،ف�ص ّلي من �أجلي� .ص ّلي من �أجلي ح ّتى ت�شاهديني
مقد ًما لك ال�شكران .وكما يقول بول�سيو�س� ،إن َِّك ،بعد ي�سوع ،ميناء
في ال�سماء ِّ
خادما ُمخْ ِل ً�صا لك يا مريم الفائقة الحنان.
الخال�ص لك ّل َمن عا�ش ً
خادما ُمخ ِل ً�صا ِ
�أطلب ِ
لك ح ّتى الممات .وبعد
منك اليوم نعمة الجهاد لأكون ً
موتي �أ�س ّب ِ
حك في ال�سماء ،ف�أت�أ ّكد من �أنّني لن �أتع ّر�ض �إلى خطر االبتعاد عن
قدم ِ
يك المق ّد�س َتين ،طالما � ّأن اهلل هو �إلهي!
َ
† :يا مريم ،يا �أمي� ،أعطيني �أن �أكون دائ ًما لك.
*

خذ بره ًة لختام �صالتك من الغالف ()B

يا خيري ،يا �إلهي �أنت لي� ،أعطيك قلبي وكلّ نف�سي وال �أريد �سواك!
إله قلبي ون�صيبي مدى الدهر و�إلى الأبد.
يا اهلل �أنتَ � ُ

�ألفون�س ماري دو ليغوري
م�ؤ�س�س رهبنة الفادي الأقد�س
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دائم مع اهلل
ال�صالة حوار
حميمي ٌ
ٌّ
بقلم القدي�س �ألفون�س دو ليغوري
ال�صالة
" َمن ي�صلي يخ ِّل�ص نف�سه ،و َمن ال ي�صلي يدين نف�سه".
ال تخف ،ثق فقط
يحب الإن�سان
اهلل ّ
يحب
منذ طفولتهَ � ،
إكت�شف �أيوب البار ،مح َّبة اللهّ للب�شر ،ف�أعلن � َّأن اهلل ُّ
االن�سان ويريد �سعادته� .أ�ص ّدقتم �أم الَّ � ،إن اهلل ال يرغب �إ ّال في �أن يجذب
قلب الإن�سان �إلى مح َّبته .وعندما �شاخ �أيوب ،هذا الحكيم� ،س�أل اهلل َمن يكون
الإن�سان ليمنحه كل هذه الأهمية الفائقة ،ويهبه كل هذا الإهتمام؟ فقد قيل
قدي ًما :ال تتك ّلموا مع اهلل �إ ّال بالخوف والرعدة .وهذا عين الخط�أ لأن عظمة
بغنى عن خوفنا الذي يثنينا عن ثقتنا به ،وعن اكت�شاف
اهلل الالمتناهية هي ً
كال�صديق والنديم.
قربه منا َّ
�أبانا الذي في ال�سماوات
� ّإن �أ�سباب ِّامحائنا �أمام اهلل كثيرة ،ومنها خطايانا الما�ضية ونكراننا
لكن اهلل هو � ٌأب على الدوام ،وحين نرفع
للجميل ،وهذا ما ُيـذ ِّكرنا ب�ضعفناَّ .
الرب المتناهي،
�إليه ال�صالة ،علينا � ْأن نمتلئ مح َّب ًة وثق ًة� .صحي ٌح � ّأن جبروت ّ
قدو�س!
لكن �صالحه ومح ّبته هما �أي�ض ًا المتناه َيين� .أجل� ،إنه المتعالي ،وا�سمه ٌ
لكنه العرو�س الفائق المح ّبة ،الذي يجذب �إليه ك َّل النفو�س .وهل ي�سخط حين
ن�أتي �إليه ،كما ي�أتي الطفل �إلى �أمه ،وهو الممتلىء عاطف ًة وثق ًة بب�ساط ٍة ك ّلية؟
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فلن�ص ِغ �إليه على ل�سان النبي �أ�شعيا الذي قال" :تُر�ضعون ،وعلى الأيدي
تُحملون ،وعلى الركبتَين تُد َّللون ،ك�إن�سانٍ تعزيه �أ ُمه هكذا �أعزيكم �أنا"
ففرح ال ِّأم يك ُمن في حملها ابنها على ركبتيها لتُغذّيه
(�أ�شُ .)13-12/66
النفو�س تُ�سرع �إليه ،تحيط به من ك ّل
كمن في �أن يرى
الرب َي ُ
وفرح ّ
وتد ِّلـ َلهُُ ،
َ
ٍ
حدب و�صوب ،وت�ض ُع �آمالها وثقتها ب�صالحه.
عندما يكون اهلل �إل ًها ُي ِح ّب
يحب مثل اهلل .ال � ٌأب وال �أ ٌم وال �أ ٌخ وال زو ٌج با�ستطاعة
ال �أحد يعرف �أن ّ
� ِ
يحب كمح ّبة اهلل .نعم ،فالنعم ُة هي التي ت�صنع هذه المعجزة فينا
أحدهم �أن ّ
كل يوم :والخالئق ،التي �شوهتها الخطيئة ورمتها في �صفوف العبيد ،ترتفع
�إلى م�ستوى كرامة �أح ّباء الخالق الأعزاء.
بالنبي القائل�" :إن الحكمة ،ون�سميها اليوم نعمة ،هي
ي�ؤكد اهلل لنا ذلك
ّ
كن ٌز للنا�س ال يفنى ،والذين ا�ستقَوا من ينبوعها �شاركوا في مح ّبة اهلل" (حك
 .)14/7فاهلل يريد عقد روابط ثق ٍة المتناهية معنا ،وقد �أخذ على عاتقه
�صح
تحقيق ذلك ،كما كتب القدي�س بول�س" :لقد �أخلى ذاته" (في  ،)7/2ف�إن ّ
التعبير ،هو انحدر �إلى م�ستوانا ،فم ّكننا من و�صل ال�صداقات التي يريد �أن
يعقدها معنا .والنبي باروخ كتب مذهو ًال�" :أتى �إلهنا ليعي�ش بين الب�شر" (با
.)38/3
نزل �إلهنا ،رغب ًة منه بلقائنا ف�صار طف ًال ،فقي ًرا بين الفقراء .ترك النا�س
يحكمون عليه وي�صلبونه .وها نحن نجده ك ّل يوم في �س ّر القربان .فاهلل ح َّل
وعد وعهد من �أجلِ ٍّ
بين �أبناء الب�شر .تح ّول �إلى ٍ
"من �أكل ج�سدي
كل منّاَ :
في و�أنا فيه" (يو )56/6
و�شرب دمي ث ُب َت ّ
اختارني اهلل
يحب �سواك ،فبماذا تجيب؟ ال تبحث عن الإجابة ،ال
� َّإن اهلل يحبك وال ّ
يوجد �إ َّال �إجابة واحدة ير�سم الروح القد�س كلماتها وقد نطقت بها عرو�س

122

الكتاب الرابع

ن�شيد الأنا�شيد" :حبيبي لي و�أنا له" (ن�ش .)16/2
نف�س ينتظر منها الكثير ويرجو .فهو
� َّإن اهلل يجد عرو�سه ومحبوبته في كل ٍ
الرب حبيب ًة له ،و�أنا
الحب الوحيدة التي ت�ؤكد اختياره�" :إختارني ّ
يريد كلمة ّ
�أختاره من بين الجميع ُحـ ِّب َي الأوحد"
رب تحبني �إلى هذا الح ّد؟
تك َّلم �أنت � ً
الرب ،وقل له دائ ًماِ " :ل َـم يا ّ
أي�ضا �إلى ّ
ن�سيت الخطايا والإهانات التي ت�سكنني
هل �أنا جذّاب �إلى هذا الحد؟ هل ُ
جدا .فقد كان عليك �إر�سالي �إلى
رب
ب�صالح كبير ً
ٍ
ذكرياتها؟ عاملتَني يا ّ
رب! والآن لم �أعد
علي ح ّبك مجد ًدا! لكنك فزت يا ّ
الجحيم ،وها �أنت تعر�ض ّ
ع�شت حياتي ب�إهانتك ،ف�أنا
أحب �سواك يا ر ّبي ويا ك ّلي� .صحيح �أنّي ُ
�أريد �أن � ّ
جرحت محبتك
نادم كثي ًرا على ذلك ،ال لأنّي كنت في خطر الموت ،بل لأنّي
ُ
ال�صالح الالمتناهي".
�أيها
ُ
ِّ
المتخ�شع المتوا�ضع ال ترذله يا اهلل"
قال داود التائب" :القلب
رب و�إلى الأبد .ال �أري ُد �سواك،
(مزمور .)19/50و�أنا مثل داود �أعود �إليك يا ّ
"من لي في ال�سماء ومعك ال �أريد �شي ًئا على
يوم كلمات المزمورَ :
واردد كل ٍ
الأر�ض .اهلل �صخرة قلبي ون�صيبي �إلى الدهر" (مزمور .)25/73
ما دامت َلي حياة ،ف�أنت �إلهي الوحيد وخيري وفردو�سي و�أمل قلبي وح ِّبه،
ورغبتي �أن تكون كذلك!
ال تخف!
ال تتردد بعد الآن ،وفكر في ِّ
الرب من �أجلك .هو الذي حفظك
كل ما فعله ّ
بعيدا عنه؟ �ألي�س ر ّبك َمن قادك �إلى هذه ال�ساعة
وحماك وخ ّل�صك حين كنت ً
قلب َمن كنت تعبده منذ القدم؟
التي فيها تحاول �أن تح َّبه حقًا بعد �أن ف ََط ْر َت َ
فقدت ثقتَك ف�ستخ�س ُر كل �شيءِ .ل َـم ترتجف؟ فقد جع َلك
ال ت�شكك! ف� ْإن َ
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لم�سا ،و�سامحك عن ما�ضيك� .ألي�س هذا دلي ًال على �أنّه
ّ
الرب تلم�س رحم َته ً
يريدك له؟ فاهلل ال يحتمل ِقـ َّل َة الثقة ِمن الذي يح ّبه! ف�إن �أردت �أن تث ِلج قلب
فرحا ،ف�ضع فيه الثقة والمح ّبة.
ر ّبك ً
الرب" :هوذا على كفي نق�شتك ،و�أ�سوا ُرك �أمامي
�إ�سمع ،هكذا يتكلم ّ
يوجه كالمه هنا؟ ي َّوجه ُه �إليك و� ّإلي و�إلينا
دائ ًما" (�أ�ش  .)16/49ف�إلى َمن ِّ
حفرت ا�سمك على
جمي ًعا .فا�سمح له ب�أن يهم�س �أليك قائ ًالِ " :ل َـم الخوف؟
ُ
ناظري!"
دافعت عنك و�أنا ال ُاب ِع ُدك عن
كفي لئ ّال �أن�ساه � ًأبدا ،كما
ُ
ّ
فردو�س �إهلل
ُ
كان داود يعي�ش على هذا الرجاء ،وقد �أن�شَ َدِ :
رب ،و� ِأحطهم
"بارك الأبرا َر يا ُّ
بر�ضاك كالدر ِع" (مزمور � .)12/5أ ّما �أنت ف� ِ
َ
ح�صلت على
أن�شد �شاك ًرا ،وقد
َ
منح َك اهلل �إياها في الم�سيح ي�سوع.
ِن َع ٍم كثيرة من ر ِّب َك! ف ِّكر بالعط ّي ِة التي َ
أحب العالم حتى بذَ لَ اب َن ُه الوحيد كي ال
فالقدي�س يوحنا يذك ِّرنا�" :إن اهلل � ّ
َ
يهلك ك ُّل َمن ي�ؤمن به" (يو .)16/3وي�ستنتج القدي�س بول�س بقوله" :لم يبخل
بابنه بل �أ�سل َم ُه من �أجلنا ،فكيف ال يهبنا معه كل �شيء؟" (روم .)32/8
� َّإن جن َة اهلل في داخلك ،وفي قلب كل �إن�سان ُيح ُّبه .وقد �أعلن ذلك في �سفر
الأمثال قال" :لذَّ تي بين بني الب�شر" (�أم .)31/8فجِ د لذَّ تَك �أنت بوجوده
أنت تنتظ ُر �أن تلقاه في الأبدية.
معك ،ول َي ُدم ذلك طوال حيا ِتك ،و� َ
تك َّلم مع �إلهِ ك با�ستمرار ،تكلم بدون تكلُّف ،من القلب �إلى القلب ،ف�ستجد
فيه �صديقًا� ،إنّه ال�صديق الأف�ضل الذي يتمنَّاه جمي ُع النا�س.
أمر ٌ
�سهل وج ِّي ْد
�أن ت�صليٌ � :
أنت
هل تخاف َ
من اهلل؟ هل ترتجف �أمامه كما يرتجف العب ُد �أمام �س ّي ِده؟ � َ
على خط�أ! و�إن وجدت � َّأن ال�صالة �صعبة �أو مملة فهذا خط�أ فادح� .إ�سمع ماذا
عدت �إلى بيتي ،حيث ت�سكن
يقول الكتاب المقد�س في �سفر الحكمة" :و�إذا ُ
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حزن في الحياة معها،
الحكمة ،وجدت الراحة .لأن ال مرار َة في حديثها ،وال َ
بل �سرو ٌر وابتهاج" (حك  .)16/8ا�ستعلم وا�ستف�سر عن ذلك م ّمن ي�ص ّلي.
و�سترى �أنه �سيعيد الكالم عينه .ف�إذا كان يعاني الكثير من الم�شاكل ،ف�ستنح ّل
الرب عنها� .سيزول قلقه و�سيعود �سالمه وفرحه ليولد
ك ّلها عندما يتك ّلم مع ّ
من جديد.
لدي �أعمال وواجبات مهنية ُاخرى"� .أقول لك
�ستقول" :هذا �صحيح ،لكن ّ
تحتاجه ،واحتفظ ببع�ضه مع الريا�ضة
�أن قم بعملك كال�سابق وخذ الوقت الذي
ُ
واال�ستراحة ،ل َّأن المطلوب منك �أن تعامل اهلل كما ِ
تعامل �أع ّز �صديق لك� .إن َّك
تجد الوقت الكافي للجلو�س مع َمن تُحب ،فافعل ذلك مع اهلل و�سيكون ذلك
في غاية الروعة.
اهلل هنا!
� َّإن اهلل هنا ،بقربِك ،بل هو فيك! فحين كان بول�س الر�سول �أمام حكماء �أثينا
هتف" :لنا فيه الحياة" (�أع  .)28/17لقد �أخذ المقولة هذه من �إيبمنيدو�س
الذي عا�ش  600عام قبل ي�سوع الم�سيح.
ِ
فل�ست م�ضط ًّرا
� ًإذا �إنّه من
المعروف ً
قريب منكَ .
جيدا � ّأن اهلل ههنا وهو ٌ
ِ
همومك و�آما ِلك
لالنتظار عند بابه .تك َّل ْم معه ،قل له خفايا قلبِك ،ك َّل
و�أحزا ِنك وعذاباتك .هذا يهمه .تكلم �إليه بثقة ٍ
وبقلب منفتح .فاهلل ال يح ّدث
َمن ال ي�أتي �إليه .و�إن لم ت�أخذ المبادرة وت�ص ِّلي فكيف تعرف �صوته في �أعماق
الرب يجده كمت�س ِّل ٍط ،بل ك�أقوى الأ�سياد و�أكثرهم
قلبك؟ فكل َمن يزدري نعمة ّ
تخويفًا .لكن حين ن�صادقه يتغ ّير كل �شيء ،في�صبح النديم ،الذي ن�صل �إليه
ب�سهولة ،في ما بيننا لي�ستمع �إلينا ويع ّزينا ويرفعنا �إليه.
حق االحترام من الجميع ،في ِّ
الرب! لكنه
� َّإن هلل ّ
كل مكانٍ وزمان ،لأنّه ّ
حين ي�أتي بنف�سه �إلينا ل ُي�شعرنا بوجوده ،ف�سنفتح بابنا ل�صديق نح ُّبه .هو ي�أتي
ليك ّلمنا وي�ستمع �إلينا .ف ِل َم التر ّدد؟ لأنّه ب�إمكاننا �أن نتك ّلم معه بما نريد.
لقد كتب الروح القد�س" :الحكمة ت�سبق َمن يريدونها بحيث تُع ّرف عن
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نف�سها �أو ًال" (حك  .)15/6ففي الحكمة ندرك �إلهنا الذي ا�سمه المح ّبة.
وهو ال ينتظر �أن ت�أتي �إليه قبل �أن ُين ّبهك �إلى ذلك .فال تكاد تنطقُ بما تف ِّك ُر
ي�صبح لديك ،ومل�ؤه القوة والغفران .تناديه ،وها �أنت تكت�شف وجوده
به حتى
َ
حا ًال ،يتكلم في قلبك ب�صوت م�ألوف ،وتعرف �أنه لي�س هنا �إ ّال من �أجلك.
ال�صديق
الرب على
ِّ
عينا ّ
الرب على ال�ص ّديق ،و�أذناه ت�ستمعان نداءه" (مزمور .)15/34
"عينا ّ
فاهلل في كل مكان .لكنه اختار من بينها كلها ال�سكن في اثنتين� :أو ًال
في ال�سماء حيث هو حا�ض ٌر بالمجد الذي جعل ال�صديقين ي�شاركونه به،
الرب ال ُم ِحب ،وقد قال �أ�شعيا:
وثان ًيا في الأر�ض داخل قلوب المتوا�ضعين� .إنّه ّ
أ�سكن مع المن�سحقِ والمتوا�ض ِع
أ�سكن في المو�ض ِع المرتفع المق َّد�س ،كما � ُ
"� ُ
الروح" (�أ�ش .)16-15/57
الرب ال�ضابط الكل فرحه بين الب�شر .هم �أ�صدقا ٌء له ،والذي يري ُده
يجد ُّ
يالقيه في الليل والنهار� ،إنّه �ساه ٌر عليه .فبالتحدث �إليه و�سماع �صوته،
وم�شاركته �أ�سراره ،وعي�ش �أ�سراره الإلهية ،ي�صبح فرحه فرحنا و�سالمه
�سالمنا ،ولن يتمكن �أحد من انتزاعهما منّا .فالنبي داود يقول" :ذوقوا
الرب" (مزمور  .)8/34هذا �صحيح ،ل ّأن بره ًة واحدة
وانظروا ما �أطيب ّ
بفرح ال يعرفه العالم ب�أكمله .ويبقى ٌ
�شرط
الرب تُ�شعرنا ٍ
نعي�شها في ح�ضرة ّ
رغبت به �أ ّو ًال.
واح ٌد وهو �أنَّه لن تح�صل على �أ َّية نعمة من ر ّبك �إ ّال �إذا َ
الرب
ُ
الزمن هو دائ ًما زمن ّ
نهرق ال�ساعات الطويلة مع الأ�صدقاء المق َّربين ،لكن ي�أتي وقت نف ِّكر فيه
�شئت� ،أن ال تجعل
باالفتراق .لكن مع اهلل لي�س الأمر كذلك .ف�أنت قاد ٌر� ،إن َ
بينك وبينه وقتًا �ضائ ًعا.
نمت َف َال تَخَ ُ
افَ ،ب ْل
ا�صغ �إلى الروح القد�س في �أ�سفار الحكمة�ِ " :إذَ ا َ
ون خطوا ِت َك"
ون ُم ْع َت َم َد َكَ ،و ِم َن الفخِّ َي ُ�ص ُ
الرب َي ُك ُ
ت َْ�ض َطج ُع َو َي ُل ُّذ َن ْو ُم َك ...لأَ َّن ّ
(�أم  .)26-24/2هل تريد �أن ترتاح؟ فكر ب�إلهك الحا�ضر هنا بقربك .وحين
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ت�ستيقظ في الليل ف�ستج ُده .ال تكن ر َّدة َ
فعلك باردة ،بل جاهر بح ّبك له ،وق ّدم
�إرادتك لخدمته ،وبالأخ�ص ا�شكره لأنه فعل الكثير من �أجلك.
حتى � َّإن نومك �سيع ّلمك ،فهو ال ينام ونعمته ح َّية فيك .وهو ي�ؤكد ذلك في
�سفر العدد" :في الحلم �أكلمه" (عدد .)6/12
ِّ
الرب في ال�صباح لأنه بقي بقربك .قل له �إنك تحبه و�أعلن عن
�صل �إلى ّ
�صعب عليك؟ حاول �أن تتوقع
ثقتك به .قل �إنك �ستعمل مر�ضاته ،فهل هذا ٌ
قلي ًال كيف �سيكون نهارك ،فللنهار لحظاته القا�سية ،ال تنتظر بل خذ ذلك على
الرب ،وق ّدم جهدك م�سبقًا لتمجيد ا�سمه .كان بقربك في لحظة
�أنه نعمة من ّ
ا�ستيقاظك ،فافرح لأنه �صادقٌ .هل ن�سيت �أنك فعلت كل ما ُيبعده عنك؟ لكنَّه
لم يبتعد لأنَّه يح ّبك ويريد منك �أن تحادثه في ال�صالة بثقة ومح ّبة .فتذ ّكر
إلهك من ِّ
الرب � َ
كل قلبِك" (تث .)5-4/6
و�صيته حين قال�" :أحببِ ّ
�أزمنة ال�صالة القوية
�صلِّ في كلِّ وقت
� َّإن عد ًدا كبي ًرا من النا�س ال يعرف � َّأن اهلل هنا� ،أما �أنت فال تن�سى� .إنّه هنا
حب .تك ّلم معه! ماذا تنتظر؟ هل تخ�شى � ْأن ينزعج مما في قلبك� ،أم
وهو �إل ٌه ُم ّ
�أن يطر َدك من وجوده؟ ك ّل ذلك يفعله �أ�سياد هذا العالم� .أ َّما الرب فال! ك ّلم ُه
أقرب �صديق �إليك .فلندع �أهل ال�سيا�سة
بما تريد .هو ي�صغي �إلى �صوتك ،لأنه � ُ
مع م�شاكلهم الكبيرةَّ � ،إن اهلل يه ّمه �أمر كل ٍ
واحد منّا نحن ال�صغار .ويريد
معرفة ر�أينا ِّ
بكل ما يلم�س قلبنا.
� َّإن َ
يهتم بك وبي وبالجميع ،حتى يجعلنا ن�شعر ب� ّأن ك ّل واحد
اهلل يح ُّبك .هو ّ
منّا هو محور اهتمامه الخا�ص!
ي�سهر عليك .فقد ح ّرك كل قدرات خلقه كي يحفظك ،مع مغفرته ورحمته
وت�ضامنه لكي تعرف ،دون �شك� ،أنه يريدك �أن تثق به وحده.

ال�صالة حوار حميمي

127

قل له ك َّل �شيء .اطلب منه خا�ص ًة �أن يقودك لتتمكن من �إتمام م�شيئته
وتُفرح قل َبه .ما من �أمرٍ �أهم من ذلك .ف�أنت تعلم هذا .ر ِّدد مع المزمور:
الرب �إلهك في
رب ُطرقك" (مزمور  ،)4/25ومع طوبيا" :بارك ّ
"ع ّلمني يا ّ
كل حين ،اطلب �إليه �أن ُيق ِّو َم طرقك ،و�أن يجعل كل خطواتك مثمرة" (طوبيا
.)18/4
فالرب َعا ِلـ ٌم بكل الأ�شياء� ،أفال يعرف
ال تقل � ًأبدا" :ماذا يفيد ذلك؟"
ّ
يعلم �شي ًئا
الرب عا ِل ٌم بكل �شيء ،لكنه يت�صرف كما لو �أنّه ال ُ
م�شاكلنا؟ �أجلّ ،
إحتراما لحريتنا .فلنا الدليل من الإنجيل� :ألم�سيح كان َيع َلم ب� ّأن �صديقه لعازر
� ً
قد مات .لكنه لم ي�سمح بك�شف � ّأي �شيء قبل �أن ت�أتي مرتا ومريم لتحدثاه
بذلك .ولكي يوا�سيهما� ،صنع معجزة عظيمة و�أقام �صديقه من الموت.
�صلِّ �إن �ساءت الأحوال
�ساءت الأحوال؟ �أنت في ٍ
وقت ع�صيب؟ ت�شعر بالعجز �أمام �إحدى
من
التجارب؟ �أنت ثائ ٌر �أمام ظلم ما؟ ال تنتظرُ ،عد �إلى ال�صالة ،واطلب َ
الرب � ْأن ي�ساعدك.
ّ
ال تُفيدك �صياغة جملٍ من ّمقة .قل فقط ما يثقِّل على قلبك .قل �أي �شيء
فهلم �سري ًعا �إلى م�ساعدتي
مثل" :يا ّ
رب� ،أنا �أعاني من (اذكر الم�شكلة)َّ ،
لأنني �أعاني وال �أرى بو�ضوح ما يجب فع ُله الآن".
�سي�أتي بالت�أكيد� .سي�أتي لأنه المعزي ،ول َّأن منه تنبع كل قوة وكل �صبر .ربما
ينجيك من معاناتك � ْإن ر�أى �أنه من الأف�ضل لك �أن تبقى فيها .ف�ستنجلي
لن ّ
يوما ،وتعلم �أنه يح ّبك حقًا ،كما ال ُيمكن ل ٍ
أحد �آخر � ْأن يح َّبك مثله.
الحقيقة ً
قل له ما ُي�ضنيك ،قل له ما يخيفك ويحزنك ،قل كل ٍ
�شيء َّثم �أ�ضف :يا
رب ،يا �إلهي� ،أنت رجائي .منك �أقب ُل هذا الألم الذي يجرحني ،ل ّأن ذلك
ّ
نجني �أو هبني ق َّوة االحتمال.
�ضمن �إرادتك .رحماكّ :
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أمين في وعوده
اهلل � ٌ
أمين في وعوده ،وقد التزم بذلك حين قالَ في الإنجيل:
ال تخفَّ � .إن اهلل � ٌ
أريح ُكم" (متى
"تعالوا � ّإلي يا جمي َع ال ُمتعبين وال ُمثقلي الأحمال ،و�أنا � ُ
.)28/11
تك َّلم �إلى �أ�صدقائك �إن �شئت ،فهم هنا لم�ساعدتك ،فاهلل يع�ضد خطواتك.
لكنهم لن ي�أخذوا مكان اهلل ،لأنّه ينبغي �أن تذهب �أو ًال �إليه.
"لي�س عند الب�شر �إ ّال الكالم ،يقول �أيوب ،ولي�س با�ستطاعتهم تعزيتي"
(�أيوب � .)7-1/19سوف تعرف كم كان هذا البار محقًا .حين يجهد
رب،
الرب لتقول له" :يا ّ
�أ�صدقا�ؤك ما بو�سعهم لم�ساعدتك ،ف�ستعود �إلى ّ
فيك رجائي و�أنت ن�صيري .منك �أنتظر النجد َة والعدل والخال�ص .ورغبتي
رب
�شئت �أن �أتا ّلم ،ف�أنا ٍ
الآن �أن �أعمل م�شيئتك .ف�إن َ
را�ض بذلك .لكن تعالَ يا ّ
و�ساعدني .م َّد يدك وامنع �سقوطي".
الرب ه َّمك ،ال تخف ،هو عال ٌم بما ُيريحك.
حين ت�سوء االمور� ،ألق على ّ
ِّ
بعيدا؟ لماذا تختفي في �أزمنة
رب ،لماذا تقف ً
�صل كما �ص ّلى داود" :لماذا يا ّ
رب،
ال�ضيق؟" (مزمور  .)10/1ك ِّرر هذه ال�صالة بطريقتك الخا�صة :يا ّ
بعيدا عني؟ تعالَ
�أنت تعلم �أنّي �أح ّبك وحدك وال �أحد �سواك ،فلماذا تبقى ً
و�ساعدني� ،أنقذني وال َّ
تتخل عني!
�شعرت ب�أنّك مرهقٌ ،وال تقوى على عمل � ِّأي �شيء ،ف ّكر في �صالة ي�سوع
ف�أذا
َ
المنازع�" :إلهي� ،إلهي ،لماذا تركتني؟" لكن ال تن�سى �أننا ال ن�ستحق �شي ًئا �أمام
الرب لأنّنا خط�أة .ومع ذلك ف�إننا �سنجده لأنه � ٌأب قبل ك ّل �شيء ،هو �أبونا الذي
ّ
نثق به حتى ولو عاك�ستنا الأمور كلُّها.
ٍ
ببعيد �أبد ًا
اهلل لي�س
ك ّل ما يعمله اهلل وما ي�سمح به هو دائ ًما ل�صالحنا .فالقدي�س بول�س يقول:
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"�إنّنا نعلم � ّأن كل �شيء ي�سير لخير الذين يح ُّبون اهللَ ،ومن �سبق واختارهم"
(روم  .)28/8فلنت�شجع � ًإذا ،ل َّأن َ
اهلل لي�س ٍ
ببعيد .وداود النبي يعطيك مثا ًال
أي�ضا:
�إذ هتف:
"الرب نوري وخال�صي فم ّمن �أخاف؟" (مزمور � )1/27أو � ً
ّ
رب توكلت ،فال تدعني �أخزى مدى الدهر"(مزمور  .)1/31و�أن
"عليك يا ّ
�شئت يمكنك اال�ستعانة ب�سفر ابن �سيراخ حيث قال" :انظروا �إلى الأجيال
َ
الرب وخزِ َي� ،أو ث ُب َت على مخاف ِته فخُ ذل؟"
القديمة ،هل َت َو َّك َل �أح ٌد على ّ
(�سي.)11/2
تحب نف�سك ،فلما الخوف؟ وداود ،بعد
� َّإن �أهلل يح ُّبك �أكثر م ّما يمكنك �أن ّ
الرب
� ْأن ف َّكر في ذلك ،لم ي ُعد يرتجف بل قال�" :أنا م�سكين وبائ�سَّ ،
لكن ّ
يتذ َّكرني" (مزمور .)1/86
علي ،ف�أنت �صال ٌح ،و�أنا �أُو ِد ُع نف�سي بين َيديك .وال ُاري ُد
�أجل يا ّ
رب ،ا�سهر ّ
أي�ضا ك َّل ما تُريده .يا �أبتاه �إنّي �أعلم �أنك تري ُد �سعادتي.
�سوى مر�ضا ِت َك� .أري ُد � ً
َ
للقائك في ال�سماء .فافعل بي كل ما تُريد .و�أنا �أر ِّد ُد
يوما
أذهب ً
ُ
وترغب في �أن � َ
رب في الطم�أنينة ت ِ
ُ�سكنني"
مع داود�" :أ�ضطجع ب�سالمة و�أنام .لأنك وحدك يا ّ
(مزمور .)8/4
�إلهٌ يخلّ�ص
�صالح اهلل"
كاتب �سفر الحكمة هذه الن�صيحة�" :آمنوا بجدار ِة
ِ
�أ�سدى ُ
الرب �صال ٌح قبل ِّ
كل �شيء ،وا�سمه الرحمة.
(حكمة  .)1/15فلنو�ضح الأمرّ :
وعظمته في �صنع الخير ال في العقاب .والقدي�س يعقوب �أ َّكد ذلك �إذ قال:
"الرحمة تفوق الدينونة" (يع � .)13/2أ ّما القدي�س بطر�س فقال�" :ألقوا
الرب وهو يعتني بكم" (1بط .)7/5
همكم على ّ
"اهلل ُيخ ِّل�ص!" (مزمور  ،)35/69هكذا كان داود ين�شد في وجه
�أعدائه .فيا لجمال هذا الإ�سم! هذه هي الحقيقة .فالكاردينال بيالرمين
رب يخ ّل�ص الجميع"� .صحيح �أنه
رب د ّيان بل ٌّ
كان يردد مرا ًرا" :لي�س لدينا ّ
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يه ّدد بالغ�ضب كل َمن يخالفه ويزدريه ،لكنه َي ِع ُد بالرحمة كل َمن ي�أتي �إليه
جيدا حين �أن�شدت" :رحمتُه �إلى �أجيال
بثقة .والبتول مريم كانت تعرف ذلك ً
و�أجيال للذين ي ّتقونه" (لو.)50/1
يوما .هل ف ّكرت في
ال يوج ُد �سوى تعا�س ٍة واحد ٍة وهي � ْأن ال ننال الخال�ص ً
أردت
ذلك؟ ف�أنت تقول في ال�ساعات الع�صيبة :ماذا �سيح ّل بي؟
ّ
اطمئن ،ف�إن � َ
فالرب يرغب في ذلك �أكثر منك! ثق به� .أحببه من
يوما في ال�سماء،
�أن تكون ً
ّ
�صميم قلبك ،ف�سيخ ّل�صك.
�صلَّ �إن َح ُ�سن َْت الأحوال
تلقيت خب ًرا �سا ًرا ،وكان َ
الرب .ال تفعل
�إن َ
قلبك في عيد ،ف�سارع �إلى �شكر ّ
كما يفعل بع�ض النا�س الذين ي�ص ّلون فقط حين ت�سوء الأمور ،ويهملون ال�صالة
حين يغمرهم الفرح� ،إنّهم ناكرو الجميل.
الرب بعفو ّي ٍة كما مع �أ�صدقائك الذين ت�سارع ِّ
لتب�شرهم بخبرٍ
ت�ص َّرف مع ّ
�سار .فاهلل هو �صديقك الحميم .هو يهت ُّم ب�أفراحك �أكثر من النا�س� .إنَّه
أبتهج فَـرِ ًحا بف�ضل
الم�صدر الأول ل�سعادتك .فالنبي حبقوق كان يقول�" :إني � ُ
�إلهي� ،أته ّلل ب�إله خال�صي" (حبقوق .)18/3د ْع قلبك يتك َّلم�" :أباركك يا
أوقفت عنّي دينون ًة
ي�سوع ر ّبي ،و�س�أباركك �إلى الأبد .فقد
تنا�سيت خطاياي ،و� َ
َ
رب.
تنتظرني .وها �إن ََّك تمنحني دلي ًال �آخر على ح ّبك الجديد هذا ،ف�شك ًرا يا ّ
�أريد �أن �أتذ َّكر ك َّل ذلك ،في ِ
الما�ضي والحا�ضر وك ّل ما تبقى من حياتي ،و�أريد
�أن �أ�شكرك في الحياة الأبدية.
ففرح الذين
تحب اهلل .فافرح لأنه �سعيد بذلك� .ألم تالحظ؟ ُ
تقول �إنك ّ
نحبهم هو م�صد ُر �سعاد ٍة كبير ٍة .فافرح ل ّأن اهلل �سعيد ،و�سعادته المتناهية.
فرحا
وقل له" :يا �إلهي الحبيب� ،سعادتك الكبيرة هي ك ّل فرحي .و�أنا �أزدا ُد ً
لأنّي �أح ّبك �أكثر من ح ّبي لذاتي.
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�صالة الخاطيء
فرحا؟ اذهب ،عند اقترافك
هل ترغب في ر�ؤي ِة ال�سما ِء وهي ترق�ص ً
جدا حين يمنح الغفران.
الرب .ففرح اهلل يزداد ً
قدمي ّ
وارتم عند َ
الخطاياِ ،
قلب ا ُالب َّوة فيه .خذ الكتاب
وعندما نهرب منه ،ونر�ضخ للعي�ش بدونهُ ،يج َرح ُ
"لم تريدون الموت يا �أبناء
يتفج ُع على فقدان �أبنائهَ :
المقد�س وا�سمع �إل ًها ّ
أمين لوعده:
�إ�سرائيل؟ عودوا � ّإلي فتح َيون"! (حزقيال  .)31/18وها هو � ٌ
الرب ،ف�أرجع �إليكم� ،أنا الإله الك ِّل ّي الإقتدار" (مالخي
"�إرجعوا � ّإلي ،يقول ّ
.)7/3
الرب الذي
لو َ
كنت تعلم! بل لو كان الخاطئون في العالم �أجمع يعلمون �صالح ّ
"الرب ينتظر ليتر�أف بكم" (�أ�ش .)18/30وقد
ينتظرهم! فالنبي �أ�شعيا قال:
ّ
حي
�أكد ذلك ك ُّل الأنبياء .وهذا مرتكز تعليمهم .وها حزقيال يقول" :قل لهم ٌّ
الرب� ،إنّي ال ُا�س ّر بموت الخاطيء بل �أن يتوب عن طريقه
�أنا يقول ال�سيد ّ
فيحيا" (حز.)32/18
اهلل ال يحب � ْأن ي َع ِ
اقب
فرحه يكمن في ا�ستقبال
يحب معاقبة �أحد ،بل يهوله ذلك .ف� َّإن َ
�أهلل ال ّ
�أوالده ال�ضا ّلين ليغم َرهم بقلبه الأبوي .وما الذي لم ي�صنعه كي يقنعنا بذلك؟
عاينت م ّر ًة
فبمج ّرد تفكيرنا ب�أننا ن�شكك بح ّبه حتى يعتبر نف�سه مذن ًبا .فهل
َ
�أم ًرا كهذا؟ �إل ًها ينتظر �أن نحكم عليه؟ لكن �إقر�أ في �سفر �أ�شعيا حين قال:
الرب� .إن كانت خطاياكم كالقرمز ف�إنّي ُاب ِّي�ضها
"تعا َلوا نتحاجج ،يقول ّ
كال�صوف" (�أ�ش.)18/1
كالثلج ،و�إن كانت حمراء كالدوري ت�صبح بي�ضا َء ّ
عالم؟ �أعلى خطاياك؟ �أعلى فظاعتها؟ ال! لن نتكلم
تعالوا نتحاجج .لكن َ
على ذلك .فالمهم في هذه الآية هو الكلمة الأولى :تعالوا!
وعدت ،وال �أقول �سوى
كاذب! لأنّي ُ
تعالوا .و�إن لم �أغفر لكم ،فقولوا �أنني ٌ
كلمة واحدة .لقد ذهب �أكثر من ذلك ويمكنك �أن تقر�أ في كتاب حزقيال:
" َف�إِذَ ا َر َج َع ِّ
ال�ش ِّري ُر َع ْن َج ِمي ِع خَ َطا َيا ُه ا َّل ِتي َف َع َل َها َو َح ِف َظ ُك َّل َف َرا ِئ ِ�ضي َو َف َع َل
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وتُ 22 .ك ُّل َم َع ِ
ا�صي ِه ا َّل ِتي َف َع َل َها َال تُذْ َك ُر َع َل ْي ِه"
َحقًّا َو َع ْد ًال ف ََح َيا ًة َي ْح َياَ .ال َي ُم ُ
(حز .)21/18
ٌ
مري�ض
� َّإن الذي تُح ّبه
وقعت .هذا كان في الما�ضي وانتهى� .إرفع عينَيك نحو
لقد �أخط� ُأت .لقد ُ
الرب ،وقل له � َّأن ما فعلتُه �ش ٌر .واطلب ال�سماح ،لكن �إ ّياك � ْأن تخاف.
ّ
رب ،هوذا الذي
لم تع ّبر اختا لعازر عن حزنهما بكثرة الكالم ،بل قالتا" :يا ّ
أي�ضا ِم َن الذين
تح ّبه مري�ض" (يو  .)3/11فاعمل �أنت على غرارهما لأنّك � ً
رب� ،إرحمنيِ � ،
إ�شف نف�سي
الرب .فداود يعطيك مثا ًال ،فيقول" :يا ّ
يح ّبهم ّ
خطئت �إليك" (مزمور � .)5/41صالة كهذه ت�صعد دائ ًما نحو اهلل .هل
لأنّني
ُ
وارتم في �أح�ضان اهلل.
�أخط�أت؟ ال ت�ض ِّيع وقتك في اختالق الأعذار .بل اهرع ِ
زلت اليوم تبحث عن �أوالدك ال�ضالين فا�ستقبلني .لقد
رب ،ما َ
وقل له" :يا ّ
�أخط� ُأت �إليك .لكنني �أعلم �أي�ضا �أنك تريدني �أن �أحافظ على ثقتي بك .تريد
الخير لي حتى بعد �أن �أخط� ُأت �إليك ،لكنّي ما زلت �أح ّبك".
كم �أنا نادم يا ر ّبي! �سامحني يا �إلهي�" ،أنت الإله الطيب الم�سامح� ،أنت
الغني بالوفاء تجاه كل َمن يناديك!" .قل لي كما قلت لمريم المجدل َّية:
"مغفورة لك خطاياك" ،وامنحني القوة لأبقى وف ًيا لك.
الرب� ،إنّي ال ُا�س ّر بموت الخاطئ بل �أن يتوب عن طريقه
يقول ال�سيد ّ
فيحيا" (حز .)21/18
الم�سيح مات من �أجلك
مرفوعا على ال�صليب من �أجلك .هل يمكن
مات ي�سوع من �أجلك� .أنظره
ً
تظن � ّأن �إهداء االبن
�أن ت�شكك بع ُد بح ّبه؟ هل يمكن �أن ت�ست�سلم؟ وهل ّ
ا�ستحقاقاته لأبيه لنيل الغفران بالأمر الب�سيط؟ فب�سببك "لم يبخل اهلل بابنه
رب ،انظر
الوحيد" (روم  ،)32/8كما قال القدي�س بول�س .فثق به وقل له" :يا ّ
رب �إلى ابنك الذي مات من
�إلى وجه م�سيحك" (مزمور � .)9/84أنظر يا ّ
�أجلي ،و�سامحني من �أجل ُحـ ِّبه.
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يجب �أن تعود دائ ًما �إلى اهلل .لكنك تقول �أنك تهينه مئات المرات في اليوم.
ف ُعد �إليه في المرة المئة كما في المرة الأولى �أو الثانية �أو حتى الع�شرين التي
�سقطت فيها .وال تلتفت �إلى خطيئتك .فما ح�صل قد ح�صل .لكن �إن حملتك
َ
خطي ُئتك على اال�ضطراب ،ف�ستفقد الأمل وال�شجاعة ،وتترك كل �شيء خلفك.
فتزداد جبنًا وخطيئة وت�صبح مك َّب ًال ب�إحباطك.
ذراعيه .قل له �إنَّك �ستبذل
تح ّرك! واطلب ال�سماح َ
من اهلل ،هو يفتح لك َ
جهدا ،وتتب َّدل .ف�ستحدث المعجزة ،و�ستزداد مح ّب ًة هلل.
ً
دوما .لكن انظر ما يح�صل بين �صديقَين :فحين ال
�ستقترف الخطايا ً
أ�شواك من ّ
ي ّتفقان م َّرة ،فث ّمة وخز � ٍ
الطرفين ،لكن ذلك ال يدوم لأنّهما يتحا ّبان
حقًا .فالت�سامح ي�سود مع ن�سيان ما ح�صل ،وتعود مياه ال�صداقة �إلى مجاريها،
لتزداد حقيقة وعمقًا .ليكن كذلك بينك وبين اهلل .ولتكن الخطايا داف ًعا كي
تزداد ح ًبا حقيق ًيا له.
حين ت�شكك
ك ًّلنا يم ُّر ب�أوقات �صعبة :فال نرى بو�ضوح وال ن�ستطيع تركيز �أفكارنا،
ٍ
ٍ
م�سدود �أمامنا ،يهددنا ويهدد غيرنا .فما العمل؟
كحائط
ويبدو الم�ستقبل
خ�صو�صا �سديدي الر�أي منهم� .أ ّما �أنت
فالعاقلون ي�ست�شيرون �أ�صدقاءهم،
ً
ف� َّإن �أف�ضل �صديق لك هو اهلل� .إنّك تف ِّرحه كثي ًرا حين ت�أتي �إليه بثقة لتعر�ض
عليه م�شاكلك!
�ص ّل لإلهك وا�س�أله النور .اطلب الطريق التي عليك اتباعها .قل له كما
�شفتي الكلمات المقنعة،
فَع َل ْت يهوديت التي حررت بيت �إيل" :يا ّ
رب� ،أعط ّ
أي�ضا �صموئيل يقول:
وكن �أنت وراء مخططاتي" (يهوديت  .)13/9و كان � ً
رب ،ف� ّإن عبدك ي�سمع" (�1صم .)9/3
"تك َّلم يا ّ
رب ما ُير�ضيك ،وقل لي ماذا تنتظر مني لأعمل به.
ع ّلمني يا ّ
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ال�صالة ال�شاملة
أي�ضا بغيرك ،ف ِّكر
�ص ّل لإلهك ،لكن لي�س من �أجل نواياك فقط .ف ِّكر � ً
ب�أخيك الإن�سان .فاهلل يريد �أن ن�صلي من �أجل ذواتنا ،لكن حين يرانا نرمي
ِ
ال�سماء.
بم�صالحنا ال�شخ�صية جان ًبا ،لنك ِّلمه عن مجده هوّ ،
فيعم الفرح في ّ
هو يفرح بالتما�سنا رحمته على �إخوتنا المت�أ ّلمين� .ص ّل من �أجل الآخرين،
�ص ّل من �أجل الموتى ،فالكثير منهم ينتظر الآن التحرر من عذابات المطهر.
قلب
ال تن�سى �أنهم �أ�صدقا ُء اهلل و�أبنا�ؤه الأح ّباء ،وكل ما تفعله من �أجلهم يف ِّرح َ
اهلل.
�ص ّل من �أجل الخط�أة ،الذين فقدوا نعمة اهلل .فهذا هو ال�شقا ُء الأكبر الذي
للرب الذي يناديهم� :أيها
قد يح ُّل على الأر�ض� .ص ّل من �أجلهم جمي ًعا .قل ّ
الرب ال�صالح الذي ي�ستحق المح ّبة فوق كل �شيء ،كيف تقبل �أن يتخ َّلى هذا
ّ
رب ،و�أنت
العدد ك َّله من الب�شر عن معرفتك ومحبتك؟ هم ي�ستهز�ؤن بك يا ّ
تدعهم يقومون بذلك!
الرب المحبوب بال انتهاء ،ع ِّر ْف عن ِ
نف�سك وادفعنا �إلى محبتك.
�أ ّيها ّ
لت�سد
ليتق ّد�س ا�سمك ،لي�أت ملكوتك ،وليعبد جميع الب�شر ا�سمك ويحب ّوهُ .
رب ،امنحني �أن يرت ّد �أحد �إخوتي
محبتك على كل القلوب ،وفي كل مكان .يا ّ
�إلى محبتك بف�ضل �صالتي.
الرغبة في ربح ال�سماء
لدي الوقت الكافي
"بالت�أكيد �إنّي �أتمنى �أن �أذهب �إلى ال�سماء ،لكن ّ
للتفكير في ذلك" .هذه مقول ٌة �شائع ٌة بين النا�س .ربما قلت ذلك بنف�سك
أنا�س يتعذّبون في المطهر لق َّل ِة
و�أنت تبت�سم ،لكن هذا عين الخط�أ .ف َث َّم َة � ٌ
رغب ِتهم في ال�سماء ،وهنالك ا�س ٌم لهذا الألم� ،إنّه عذاب الفاترين.
� َّإن الملكوت ال�سماوي ،وهو الخير الأعظم النهائي ،ي�ستحق ما هو �أه ُّم
من االبت�سامة .فقد �أعطانا �إياه ي�سوع بالموت على ال�صليب .وهذا هو الثمن
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دوما
الذي دفعه ،وهو ٌ
ثمن � ٌ
أبدي ل�سعادة ال مثيل لها .ف ِّكر � ًإذا بال�سماء ،واطلب ً
للرب �إنَّك تتمنى الذهاب لم�شاهدته ومحبته وج ًها �إلى وجه.
نعمة دخولهاُ .قل ّ
أر�ض هي المنفى ،وفيها خطر اقتراف الخطايا في كل يوم
في النهايةَّ � ،إن ال َ
نواجهه ،وكذلك خطر فقدان �صداقة الم�سيح وتعري�ض كل �شيء �إلى الخطر.
حي على الأر�ض،
ا�ستم ّر في القول �أثناء �صالتك" :يا ّ
رب ،طالما �أنا ّ
فهنالك خطر كبي ٌر في االبتعاد عنك وخ�سران مح ّبتك .فمتى ت�أتي لت�أخذني
كي اح َّبك في ال�سماء ،وال �أخاف �أن �أفقدك � ًأبدا؟
لن تكون �أ ّول َمن ي�ص ّلي هكذا ،لقد كانت القدي�سة تريزيا الأفيلية تر ّدد
ذلك مرات عدة َّ
كل يوم ،وتفرح مع د ّقات ال�ساعة فتقول" :ها قد مرت �ساعة
�أخرى� ،ساعة من خطر فقدان اهلل" .لقد كانت تريد الموت ،كي تذهب لر�ؤية
اهلل ب�سرعة �أكبر ،وهو مو�ضوع �أجمل ق�صائدها�" :أموت لأنّي لم �أ ُم ْت بعد".
حين يتكلم اهلل
�ساُكلِّم قلبه
تحب اهلل؟ تحدث �إليه غال ًبا� ،أو حتى دائ ًما �إن ا�ستطعتِ .ثق،
هل تريد �أن ّ
أي�ضا.
يوما� ،أنَّه �سيكلمك هو � ً
هو ي�سمع ،و�سترى ً
لن َيح ُدث �أدنى �ضجيج ،ولن يح ِّرك �أح ٌد �ساكنًا ،وعلى الرغم من ذلك،
�سيكون هنا و�ستعلم ذلك من دون � ّأي التبا�س ،وقد �أعلن هو�شع النبي ذلك
الرب� ،ساغوي زوجتي التي خانتني� ،س�أقودها �إلى
بكلمات ال تُن�سى" :يقول ّ
محبوب اهلل الذي ال يتخلى
البر ّية ،و�أتح ّدث �إلى قلبها" (هو � .)14/2أنت
ُ
عنك ،وهو �سي�أتي بنف�سه ليحدثك عندما ت�صمت في قلبك.
يبدل هيئتك .و�ستفهم � ّأن
�سيكون ذلك كالوحي غير ال ُمدرك .وكالنو ِر ِّ
�صالحا المتناه ًيا ،ح ًّبا وغفرانا ،وال يمكنك �أن تعلن ذلك.
الرب لي�س �إ ّال
ّ
ً
حين يتك َّلم اهلل �إلى قلبِ �إن�سان ،يعطيه في الوقت عينه �سالمه الذي ال
يمكن لأحد � ْأن ينتزعه ،فيو َل ُد ٍ
حينئذ الفرح والرجاء ،حيث يعتقدون � ّأن هنالك
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الرب ،و�ستعلم� ،أنت
ٌ
فح ُّب اهلل ال مثيل له على الأر�ض .هكذا يك ّلمك ّ
موتُ .
الرب الإله!
� ً
أي�ضا ،كالكثيرين مثلك� ،أنه هو ّ
في الواقع العملي
نحب اهلل اليوم ،وغ ًدا ،وك َّل يوم؟ حاول لحظة ا�ستيقاظك
ماذا نفعل كي َّ
�أنْ تفكِّر به ،و�ص ِّل �صالة ال�صباح ،التي تعلمتها في التعليم الم�سيحي ،من
�أفعال المح ّبة وال�شكر والطلب والنوايا .و ُقل هلل �إنَّك تريد �أن تق�ضي يومك
وك�أنّه اليوم الأخير من حياتك.
ال تن�سى مريم اُ َّمنا الطيبة واطلب منها �أن ت�ساعدك.
ت�أ َّمل
فكر الآن في الت�أ ّمل .يجب �أن تت�أمل كل يوم ،لم ّدة ن�صف �ساعة �أق ّله،
المف�ضل قبل القيام ب� ّأي عملٍ �آخر .فليكن مو�ضوع ت�أ ُّملك عن الآالم
ومن
َّ
واالزدراءات التي عاناها ي�سوع ،فهو �أف�ضل مو�ضوع يجعلك تكبر في محبته.
حب ثالثة امورٍ� :آلآم
هذا �أم ٌر �سه ٌل� :إن �أردت �أن ت�صبح ِّ
ي�سا فعلى قلبِك �أن ُي ّ
قد ً
والقدي�سة مريم البتول.
ي�سوع الم�سيح ،والقربان الأقد�سِّ ،
ال تن�سى �أن ت�ص ّلي �أثناء الت�أ ّمل .واندم على �إهانتك هلل ،وارغب في �أن
يمتلكك ،و�أن تح َّبه �أكثر من كل �شيء .فذلك في غاية الأهم ّية.
� ّإن المك َّرم �شارل كادافا ،م�ؤ�س�س جمع ّية الع ّمال الأتقياء ،كان يقول�" :إن
متحدا به
ال�صباح �أثناء الت�أ ُّمل بعملٍ واحد فقط ح ًبا هلل ،ف�ستبقى ً
ُق َ
مت في ّ
قدم تعبك لل ّرب
طوال النهار" .فاعترف و تناول دائ ًما .وحين تبا�شر بالعملِّ ،
واطلب منه �أن ي�ساعدك كي تقوم ب�أعمال ج ِّيدة.
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الرب
با�سم ّ
قم بكل �أعمالك مع اهلل ومن �أجله� .أترجع �إلى بيتك؟ القِ ال�سالم على
ٍ
خيرات منحك �إ ّياها ،على الرغم من
الرب على
والدة الإله� .أت�أكل؟ ا�شكر ّ
معظم الأوقات.
�إهانتك له في َ
هناك المزيد .ك ّر�س ن�صف �ساعة في اليوم لقراءة الكتاب المقد�سّ .ثم
م ّر ب�إحدى الكنائ�س لزيارة القربان الأقد�س والعذراء مريم.
في الم�ساء �ص ّل الم�سبحة� .صم ،قم بفح�ص ال�ضمير ،و�أتل ال�صالة التي
تعلمتها في طفولتك� :أفعال الإيمان ،والمح َّبة والندامة .جدد ن ّيتك في تق ُّبل
�أ�سرار الكني�سة في �أوقاتها.
والآن ْنم �شاك ًرا َ
اهلل على رحمته التي خ ّل َ�ص َ
تك �أنت الخاطئ .النّك ُم�ستحق
"ب�سالم �أ�ضطج ُع و�أنام" (مزمور.)9/4
الرب منحك النعمة.
الجحيم َّ
لكن ّ
ٍ
الرب �س�أرتاح ب�سالم.
فبحماية ّ
رب بالمحبة ال�صادقة
�أ�سبحك يا ّ
� َّإن ما تق َّدم لي�س بكل �شيء ،فالحيا ُة مليئ ٌة باللقاءات والم�شاكل ال�صغيرة،
ٍ
ب�شريط من الأحداث الذي ي�ستف ّزنا ويتط َّل ُب انتباهنا الدائم .ف ِل َم ال تجعل
بل
ذلك منا�سب ًة ترفع فيها قلبك �إلى الحقائق ال�سماو ّية؟
�أتُرى الما ُء ينهم ُر ،والنا ُر تَنطفئ ،وحياتك تم ّر وينتهي ك ُّل �شيء؟ �أال ترى
يوما؟ �إن ر�أيت مركب ًة جميلة تمر في
في موت الآخرين تذكي ًرا لما �سيح ُّل بك ً
الطريقُ ،عد في الحال �إلى ذاتك وقل" :يكفيني اهلل" .وردد مع الروح القد�س:
الرب
"ه�ؤالء بالمركبات وه�ؤالء بالخيل يفرحون� ،أ ّما نحن ف�إننا نذك ُر ا�سم ِّ
�إلهنا" (مزمور.)7/20
زرت مدفنًا فاخ ًرا� ،أو ر�أيت موكب دفنٍ مهيب يم ُّر ،فقل حا ًالْ � :إن كان
�إن َ
م�صير هذا الإن�سان �إلى الهالك ،فما نفع المواكب الفخمة هذه؟
�شجرة ياب�سة تجعلك تف ِّكر بالإن�سان التاع�س ،المنف�صل عن �صداقة اهلل،
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�إنه طعا ٌم للنار.
ت�شهد على جل�سة محاكمة ،والم ّتهم يرتجف �أمام القا�ضي :فما �سيكون
موقفك �أمام الم�سيح ي�سوع �إن تخليت عنه الآن؟ حاول �أن تتخيل ي�أ�س
الخاطئ ،القا�سي القلب ،الذي يرى الجحيم م�ش َّرع الأبواب �أمامه ل ُيم�سي
أبدي.
م�سكنه ال ّ
كلّ �شيء يدفعني �إلى ح ِّبك
أخ�ص ل َمن يبحث عنه ،فهو � ٌأب قبل ِّ
كل �شيء� .ألقِ
� َّإن اهلل عادل ،وبال ّ
لكن ال�سماء �أبهى بكثير
بنظرك �إلى الحقول :فقد َ�صن َع كل ما فيها ل�سعادتكَّ ،
من ك ّل ذلك.
ُذ ِهلت القدي�سة تريزيا (الأفيل ّية) �إعجا ًبا �أمام روعة الخالئق من �سهولٍ
رب"� .أ ّما الأب دو
وه�ضاب ،فتنهدت قائلة�" :إنَّها تلوم نكراني لجميلك يا ّ
أي�ضا�" :إنَّها تدفعني �إلى
ران�سي ،م�ؤ�س�س جمعية "الترابي�ست" ،فكان ير ِّدد � ً
مح ّبة اهلل" .لكن القدي�س �أغ�سطينو�س العظيم قد �أعلن ذلك في اعترافاته:
"ال�سماء والأر�ض وكل ما في الكون يدعوني �إلى مح َّبتك يا اهلل".
قدي�سا كان يتم�شَّ ى في الطبيعة ،وكان مرافقوه يرونه يج ّرح الأزهار
يقال � ّإن ً
يحتج قائ ًال�" :أ�صمتي! وال تلوميني على كوني
والأع�شاب بع�صاه ،وي�سمعونه ّ
أحب اهلل! فا�صمتي ،كفى!" وكانت ماري مادلين
ناك ًرا للجميل! �أعلم �أنّي ال � ّ
في
دو بازي ،تم�سك بثمرة جميلة في يدها ،وتقول لمرافقيها" :لقد ف َّكر اهلل ّ
منذ الأزل ليعطيني عالمة على ُح ِّبه في هذه الثمرة" .وكانت عيناها تدمعان.
منح العالم �صوته
كل الخالئق تن�شد هلل وترفع له �صوتها ،فالبحر يدفعك �إلى التفكير باهلل
بحراكه الذي ال يهد�أ � ًأبدا .والكلب ال�صغير يظ ّل وف ًيا ل�صاحبه مقابل قطعة
خبز� .أ ّما �أنت �أفال تفكر ب�إلهك لأنّه �أعطاك الحياة والفرح؟ حين ت�سمع
الرب� .أر�أيت؟ هذا الأمر في
زقزقة الع�صافير� ،إفعل ما تفعله هي ،و�س ِّبح ّ
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غاية الب�ساطة .هنالك في الباحة ٌ
ديك ي�صيح الآن ،مع �إنكار القدي�س بطر�س،
الرب مع داود
ليذ ِّكرك بتخاذلك وخطاياك المميتة ال�سابقة.
ْ
فالتفت �إلى ّ
ومعا�صي فال تذكرها!" (مزمور.)7/25
باي
وقل�" :أ ّما خطايا ِ�ص َ
َّ
ِ
عالمات النعمة .فال�سيول تنزل �إليها لتزيدها
�ستجد في روعة �أودية الأر�ض
الرب وال المتكبرين :ل ّأن المتوا�ضعين
خ�ص ًبا ،وال يمكن للجبال �أن تطلب نعمة ّ
الرب� .س ُيذ ِّكرك البحر بعظم ِة اهلل ،والكني�سة الجميلة
وحدهم يرون مجيء ّ
الرب الحقيقي� ،إنّها نف�سك الخالدة حيث ُي ِّتمم ال ّروح القد�س عمله
بمعبد ّ
الخال�صي .وحين ترى ال�سماء مغطاة بالنجوم� ،ستقول مع القدي�س �أندريه
ّ
يوما �إلى هناك ،و�ستكون النجوم لي!"
دافيالن�" :س�أذهب ً
ن�شيد المح ّبة
ُ
فاال�سطبل والمغارة ّ
وق�ش
حب المخ ّل�ص ،و ُت َع ِّظ ُم خالقها:
تن�شد الخالئق ّ
بيت لحم� .أما محت َرف النجارة فيحملنا �إلى
المذود تُذ ِّكرونا ب�س ّر الميالد في َ
عي�ش �س ِّر الأعوام الثالثين التي ق�ضاها �إل ٌه يبدع في �صناعة الأخ�شاب في
النا�صرة .كما تذ ِّك ُرنا ال ُ
ُ
والحبال ب�آالم الم�سيح وعذاباته.
أ�شواك
كان القدي�س فرن�سي�س الأ�سيزي يبكي ،حين يرى �شاةً ،فيقول�" :أتذ َّك ُر
�سيدي كال�شا ِة ينقاد �إلى الموت من �أجل مح ّبتي!"
حين ترى ك� ًأ�سا �أو زينة مذبح تذ ّكر ي�سوع ،خبز القربان الأقد�س ،وتذ ّكر
�أنّه �أح ّبنا �إلى هذا الحدُ .ع ْد �إلى اهلل خالل النهار ،ح ّتى ولو بتفكيرك للحظة
واحدة .فقد كانت القدي�سة تريزيا (الأفيل ّية) تفعل ذلك غال ًبا وتقول" :يا
رب ،هاءنذا ،فافعل بي ما ت�شاء" .ل َّأن عمل المح َّبة ُي�شب ُه رزمة َ
الحط ْب التي
ّ
أهنت اهلل و ُق ْـل
نرميها في النار ،فتدوم �أكثر وتبقى ُم�صانة .اطلب
ال�سماح �إن � َ
َ
تحب �سواه.
له �إنَّك تريد �أن تح َّب ُه �أكثر مما م�ضى ،و�إنَّك ال ُّ
فبدل اال�ست�سالم
�ستواجه الم�شاكل وال�ضربات القا�سية با�ستمرارَ ،
والتذ ّمر� ،أخبر �إلهك بما ي�ؤلمكْ ،
وقل له �إنَّك ت�ست�سلم لإرادته" :هذه هي
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فتكون بذلك قد خَ َط ْو َت خُ طو ًة كبير ًة نحو
الرب ف�أنا �أريد ما يريد".
َ
�أرادة ّ
مح ّبة اهلل.
الرب ب َنف ِْ�سك �أ ّو ًال ،فقد
ال ت ّتخذ قرا ًرا من دون �أن ت�ص ّلي �إلى اهللِ � .
أو�ص ّ
و�ض ِ
هم
َ
عت الكني�سة ذلك حين طل َب ْت � ْأن نبد�أ �صالة الفر�ض بهذه الكلمات" :ال ّل ّ
بادر �إلى معونتي" .هذه هي طريقة القدي�سة روز دو ليما ،فقد كانت تقول:
رب ،وال تتركني لوحدي � ًأبدا".
"�ساعدني يا ّ
الم�صلوب ِّ
و�صل �إلى العذراء القدي�سة ما
�أما �أنت ،ف�ألقِ بناظ َريك على
ْ
فللرب
ا�ستطعت ،خا�صة حين تكون م�ضطر ًبا ،وحين تحيط بك التجربة.
ّ
�إرادة واحدة فقط وهي م�ساعدتنا ،لكنه ينتظر �أن نطلبها منه�" :إ�س�ألوا
تعطوا" .و�إ ّال حجب يده .لك ّن َه يفتحها في وجه َمن يناديه بثقة.
حتى الذي ال يبحث عنه
الرب وخزي؟"
يقول �سفر ي�شوع بن �سيراخ" :هل تو َّك َل �أح ٌد على ّ
رب �صال ٌح وغفور" (مزمور.)5/86
(�سي )11/2وداود ير ِّدد" :لأنك يا ُّ
فالرب كثي ُر الرحم ِة ،ورحمتُه تمت ّد بال حدود نحو ك ّل َمن يناديه .يقول
ّ
تو�صف
القدي�س بول�س مرد ًدا كالم �أ�شعيا نف�سه" :يا حر َّية �إلهِ نا التي ال َ
تجاه َمن يبحثُ عنه ،هو ي�سم ُع حتى لمن ال يبحثُ عنه" (�أ�ش.)13/40
فكم تكون �سعادته كبيرة ،حين ينادي َمن يبحث عنه لخدمته ومحبته،
فيجده! هذا هو المثال بالن�سبة �إلى القدي�سة تريزيا (الأفيل ّية) ،وهو تقليد
القدي�سين في ال�سماء .فهم ال يتعاملون �سوى مع اهلل ،وال يفكرون �إ ّال به
فرحك ،في هذا العالم ،وح ّبك و ُمبتغاك.
وبمجده ومحبتهَّ � .إن اهلل هو ُ
وحين ت�أتي �ساعة اللقاء الكبير� ،سيكون حا�ض ًرا ال�ستقبالك بفرح ملكوته.
�ألفون�س ماري دو ليغوري
رهبنة الفادي الأقد�س
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�إرادة اهلل
لم�ؤ�س�س رهبنة الفادي الأقد�س
القدي�س �ألفون�س ماري دو ليغوري
في توحيد �إرادتنا ب�إرادة اهلل
حب �إلهنا المحبوب للغاية" ،ففعل الخير
� ّإن كمالنا كله يكمن في �أن نغرق في ِّ
هو رابط الكمال" .وتوحيد �إرادتنا بم�شيئة �إلهنا المق ّد�سة ،هو غاية المح ّبة
الح ّب
الإلهية .في هذا المجال يع ّلمنا القدي�س ديوني�سيو�س الأريوباغي � ّأن مبد�أ ُ
الأ�سا�سي يكمن في توحيد الإرادتين ب�شكل تام ،فال يبقى �سوى �إرادة واحدة
لكائنين متحا ّبين .وهكذا ،كلما ازداد اتحاد �إرادتنا بالإرادة الإلهية ،كلما ازددنا
مح ّب ًة لها.
فرح الهلّ بال ِ
إماتات والت�أمالت والمناولة المق ّد�سة ،وب�أعمال الب ّر تجاه
َي ُ
اي�ضا .لكن كيف يكون ذلك؟ فقط ب�إتمام �إرادة اهلل! وعلى العك�س من
القريب ً
ذلك� ،إذا �أبتعدنا عن م�شيئة اهلل ،فال تروق �أعمالنا �أمامه ،بل يمقتها ويعاقب
عليها .فلنفتر�ض � ّأن هنالك خاد َمين� ،أحدهما في ٍ
ن�شاط دائم بال راحة ولو للحظة
الخا�صة ،والآخر في حراك �أقل لكنه يعمل �إرادة
واحدة ،لكنه ال يعمل �إ َّال ب�إرادته
ّ
نمجد اهلل ب�أعمالنا �إن
�سيده .ف� ٌّأي منهما �سير�ضي �س ّي َده؟ بالطبع الثاني .فكيف ّ
لم نمتثل �إلى �إرادته الق ّدو�سة؟
قال النبي ل�شاول ب� ّأن اهلل ال يريد �أ�ضحية ،بل العمل بم�شيئته" :هل � ّإن م�س ّرة
الرب تكمن بالمحرقات والذبائح� ،أم في الطاعة لكلمته؟ فالتم ّرد جريمة توازي
ّ
عبادة الأ�صنام"َّ � .إن الإن�سان الذي ي ّدعي اتباع �إرادته الخا�صة من دون العمل
الخا�صة.
بم�شيئة اللهّ هو كعابد الوثن� ،إذ �أ َّنه َبدل �إتمام م�شيئة اهلل َع َب َد م�شيئته
ّ
1

ُ 1ن�شر هذا الكتاب عام  1755في الق�سم الثاني من الأوبريت �سبيريتوالي ،الطبعة ال�ساد�سة،
في نابولي ،لدى غي�ساري.
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� ّإن �أف�ضل ٍ
مجد يمكننا �أن نرفعه هلل هو في تتميم م�شيئته الق ّدو�سة .ل َّأن
نمجده مثله ،وهذا
فادينا ،الذي انحدر �إلى هذه الدنيا لتمجيد �أبيه ،ع ّلمنا �أن ِّ
هو التعليم الأهم .فقد �أو�ضح القدي�س بول�س ذلك حين تك َّلم �إلى الآب الأزلي،
ٍ
حينئذ،
ج�سدا ،فقلت
قال�" :إنَّك ال تريد ذبيحة وال قربا ًنا ولكنّك �أعددت لي ً
رف�ضت الذبيحة التي ق ّربها لك الب�شر
أللهم لأعمل بم�شيئتك ،فقد
َ
هاءنذا �آت � ّ
و�أردت �أن �أق ّر َب لك ج�سدي ذبيحة ،فهاءنذا م�ستع ٌد لأت ّمم م�شيئتك" (عب
.)7/10
لقد �أعلن ر ّبنا ٍ
مرات عدة �أنه قد �أتى �إلى الأر�ض ليت ّمم ال م�شيئته بل م�شيئة
جئت من ال�سماء ال لأت ّمم م�شيئتي ،بل م�شيئة الذي �أر�سلني" (يو
�أبيه" :لقد ُ
 .)34/4ف�أ ّية �أمثول ٍة �أراد �أن يعطيها للعالم عن حبه لأبيه؟ �إنَّها الطاع ُة لم�شيئة
اهلل ،التي �أو�صلته �إلى ذبيحة ال�صليب من �أجل خال�ص الب�شر .وقد �أعلن ذلك
توجه لمالقاة �أعدائه وقد �أتوا للإم�ساك به و�سوقه
في ب�ستان الزيتون حين ّ
أحب الآب ،و�أنا �أعمل بما �أو�صاني الآب"
�إلى الموت" .هذا ليعرف العالم �أنّي � ّ
(يو  .)31/14يريدنا �أن نلتقي ب�إخو ِتنا في كل �إن�سان ،تحت ٍ
�شرط ٍ
واحد وهو
�إتمام م�شيئة اهلل" :ل ّأن َمن يعمل م�شيئة �أبي الذي في ال�سماوات ،هو �أخي
و�أختي و�أ ّمي" (مر )35/3
واحدا ن�صب �أعينهم �سوى �إتمام الم�شيئة
لم ُي ِّ
حدد القدي�سون هدفًا ً
جيدا � ّأن كمال النف�س لن يتحقق ب�أ ّية طريقة ُاخرى.
الإلهية .وقد �أدركوا �إدرا ًكا ً
فكان الطوباوي هنري �سوزو يقولّ �" :إن اهلل ال يريدنا �أن ن�سعى �إلى نيل �أنوار
عظيمة ،بل يريد فقط �أن ن�ست�سلم بك ّليتنا �إلى م�شيئته" .والقدي�سة تريزيا
(الأفيل ّية) كانت تقولّ �" :إن ال�سعي الوحيد لك ّل َمن يك ّر�س ذاته لل�صالة هو
�أن يعمل ب�شجاع ٍة تام ٍة على �أن تتطابق �إرادته مع �إرادة اهلل" .فلنقتنع ب� ّأن
الكمال الأعلى في دروبنا الروحية يكمن فقط في �إتمامهاَ .ومن ينجح في ذلك
�سيحظى بالنّعم الكبيرة و�سيرتقي بحياته الداخليةَّ � .إن الطوباوية �ستيفاني
يوما برحلة روحية �إلى ال�سماء ،فقابلت بين
دو �سون�سينو الدومينيكانية قامت ً
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جوقة ال�سيرافيم عدة �أ�شخا�ص عرفتهم ،فقيل لها �إنّهم ا�ستحقوا هذا المجد
الإ�ضافي ب�سبب االتحاد الكامل ب�إرادة اهلل .والطوباوي هنري �سوزو الآنف
الرب على �أن �أكون من
ذكره كان يقولّ �" :
أف�ضل �أن �أكون �أ�صغر ح�شرة بم�شيئة ّ
ال�سيرافيم بم�شيئتي الخا�صة".
لكي نتعلم مح ّبة اهلل في هذه الدنيا ،علينا �أن ن ّتبع مدر�سة �ساكني ال�سماء.
فحبهم النقي والكامل هلل لي�س �سوى اتحادهم الكامل مع �إرادة اهلل .ف�إن طلب
اهلل من ال�سيرافيم �أن ي�سمعوا �إرادته في عي�ش �أبد ّي ِتهم ك ّلها بتكدي�س رمال
ال�شواطئ في البحار� ،أو �إزالة الأع�شاب ال�ضارة من الحدائق ،ف�سيفعلون ما
بفرح عظيم .ناهيك عن � ّأن اللهّ طلب منهم �إ�شعال نار
يريده بكامل �إرادتهم ٍ
جهنّم ،ف�سارعوا �إلى تلك الهاوية تحقيقًا لإرادته .كما ع ّلمنا ي�سوع الم�سيح �أن
نطلب في �صلواتنا نعمة �إتمام م�شيئة اهلل على الأر�ض كما يفعل القدي�سون في
ال�سماء" :لتكن م�شيئتك كما في ال�سماء كذلك على الأر�ض".
الرب داود بالإن�سانِ الذي يرت�ضيه قل ُبهُ ،ذلك لأنه كان يعم ُل
ي�س ّمي ّ
"وجدت داود رج ًال يرت�ضيه قلبي ،و�سيعم ُل بكل ما
بكل ما يريده اهلل منه:
ُ
م�ستعدا لتنفيذ
ُاريد" (�صم 14/13؛ �أع  .)22/13في الواقع ،كان داود
ً
الم�شيئة الإلهية ،وقد �أعلن ذلك مرات عدة" :قلبي م�ستعد يا اهلل ،قلبي
رب ،علمني ان �أعمل
م�ستعد" (مزمور  .)8/57وكانت �صالته الوحيدة" :يا ّ
بم�شيئتك" (مزمور  .)10/142هذا ِف ُ
ا�ست�سالم تام ووحدة تامة مع م�شيئة
عل
ٍ
الرب لتقدي�س الإن�سان .كان �شاول ي�ضطهد الكني�سة ،فغمره ال ّر ّب بنوره فكان
ّ
ارتداده عظي ًما.
نف�سه لإتمام م�شيئة
ماذا فعل �شاول؟ ماذا قال؟ لم يقل �سوى �أنّه يق ّدم َ
ي�سميه" :الإناء ال ُمختار،
رب؟" .وها � َّإن ّ
اهلل" :ماذا تريدني �أن �أعمل يا ّ
الرب ِّ
للرب ،يكون قد �أعطاه ك َّل
ور�سول الأمم" (�أع � .)15/9أجل ،ف َمن ي �إرادته ّ
وبالج ْل ِد دماءنا ،وبال�صوم غذاءنا� ،إنَّما
ما لديه :فبال�صدقة نعطي العطاياَ ،
ال نعطي �سوى الق�سم الي�سير م ّما َلدينا .لكنّنا �إن �أعطيناه �إرادتنا ،نعطيه كل
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ٍ
رب� ،أنا بائ�س ،لكنّني �أعطيك كل ما
�شيء،
�ساعتئذ يحق لنا �أن نقول" :يا ّ
الرب يريد
يمكنني �أن اعطي ،فكل �إرادتي لك ولم يبقى ّ
لدي ما �أق ّدمه"ّ � .إن ّ
من ٍّ
كل ٍ
بني� ،أعطني قلبك"� ،أي �إرادتك .لقد كان
واحد منّا هذا "الكل"" :يا ّ
القدي�س �أغ�سطينو�س على حق حين قال" :ال يمكننا تقديم � ّأي �شيء � َأح ّب �إلى
الرب ،وال �أغلى على قلبه� ،أكثر من قولنا له :املك علينا" .ها نحن نتخلى عن
ّ
لنتم َمه.
�إرادتنا لك ،فاجعلنا نعرف ما تريده منّاِّ ،
�إن �أردنا �إر�ضا َء قلبِ اهلل فلنخ�ضع لم�شيئته .لكن كلمة خ�ضوع لي�ست
بالتعبير المنا�سب ،بل علينا توحيد �إرادتنا بك ّل عطايا اهلل .فالخ�ضوع يفتر�ض
توافق �إرادتنا مع �إرادة اهلل .لكن توحيدها هو �أم ٌر �أعمق من ذلك .هذا يعني
� ّأن �إرادتنا و�إرادة اهلل ،ال تكونان �سوى �إراد ٍة واحد ٍة ،فال نريد �سوى ما يريده
هو ،وت�صبح الم�شيئة الإلهية وحدها كل ما نريده .هذه هي ِق َّمة الكمال الذي
علينا ال�صعود نحوها من دون هوادة .هذا الهدف الذي علينا �أن ن�صبو �إليه
في كل �أعمالنا ورغباتنا وت�أ ّمالتنا و�صلواتنا .فمن �أجل تحقيق هذا الهدف،
أخ�ص �إلى
علينا �أن نتو�سل �إلى �شفعائنا القدي�سين ،ومالئكتنا الح ّرا�س ،بال ّ
� ِّأمنا ال�سماوية مريم كي ي�ساعدوننا جمي ًعا .فمريم كانت �أكمل القدي�سين لأنّها
اتّحدت دائ ًما بك ّل ّيتها باهلل.
� َّإن ال�صعوبة تكمن في تق ّبل م�شيئة اهلل في كل االمور� ،سوا ًء توافقت مع
رغباتنا �أم ناق�ضتها .ففي المنا�سبات المفرِ حة يعرف الخط�أة �أن ال �إرادة
أي�ضا حتى في الأحداث التي
لهم �سوى �أرادة اهلل .والقدي�سون يعرفون ذلك � ً
ال تر�ضي رغباتنا .وهنا تظهر مدى مح ّبتنا الكاملة للهّ  .وقد قال الطوباوي
يوحنا الأفيلي" :ليتبارك اهلل الواحد في الأحداث الم�ؤلمة �أكثر م ّما في �ألف
نعمة من �ساعات نجاحنا".
بالمقابل ،علينا توحيد �إرادتنا بم�شيئة اهلل ،لي�س فقط في الآالم التي ت�أتينا
مبا�شرة كالأمرا�ض والك�آبة الروحية والفقر والحداد ،على �أفراد العائلة وكل
ما �شابه� ،إنّما في الآالم التي ت�أتينا من الإن�سان ،كاالحتقار والت�شهير والظلم
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وال�سرقة وكل �إ�ساءة على �أنواعها.
جيدا �أنّه حين يطلق �أح ُدهم حك ًما م�سبقًا على �سمعتنا
علينا �أن نفهم ً
و�شرفنا وما نملك ،فاهلل ال يريد ،من ه�ؤالء الذين يطلقون هذه الأحكام� ،أن
الرب� ،أنا مبدع النّور
ي�سيئوا �إلينا ،بل يريد توا�ضعنا وفقرنا وتخ ّلينا�" .أنا ّ
الرب.
ومك ِّون الظلمات و ُمجري ال�سالم� ،إنّه الخالق" .فكل الخيرات ت�أتي من ّ
آالما .لكنّنا على خط�أ ،لأنّه في الحقيقة
والآالم تعني كل ما يزعجنا ،فندعوها � ً
علينا �أن نعتبرها خيرات نقبلها من �أجل اهلل.
وكما �سبق وقلت� ،صحيح �أنه حين يهينك �إن�سان ظل ًما ،فاهلل ال يريد
الخطيئة التي ارتكبها ،وال يقف �إلى جانب �إرادته الماكرة ،بل �إلى جانب
الفعل المادي ل َمن ي�ضربك �أو ي�سرقك �أو ي�شتمك� ،أو فعل الأذى الذي تناله
الرب لداود ،عقا ًبا على خطاياه ،لأنّه �أهان بيته �أمام
للخال�ص .وهذا ما �أعلنه ّ
عينَيه ،ف�سبب ذلك �إ�ساءة اب�شالون له (�2صم  .)13،31وذلك ل َّأن اهلل ين ِّبه
اال�سرائيل ّيين �أنّه عند عدم �أمانتهم �سير�سل الأ�شور ّيين لنهبهم وتدميرهم:
"ويل لأ�شور ع�صا غ�ضبي ،الذين ع ّكاز �أيديهم هي �سخطي� .س�أبعثه على
�أمة كافرة و�آمره في ال�شعب الحال عليه حنقي لي�سلب ال�سلب وينهب النهب
ويط�أهم كوحل ال�شوارع" (�أ�شعيا  .)6-5/10فقد كانت وح�شية الأ�شور ّيين
الرب" ،وهم
بح�سب �شرح القدي�س �أغ�سطينو�س لهذا الن�ص" :ع�صا غ�ضب ّ
الأداة التي ا�ستخدمها لإيقاظ بني �إ�سرائيل.
ي�سوع نف�سه قال للقدي�س بطر�س � ّإن �آالمه وموته كانا من عمل �أبيه �أكثر
م ّما كانا من عمل الإن�سان�" :أفال �أ�شرب الك�أ�س التي ناولني �أبي �إياها؟"
(يو.)11/18
وحين �أتى ُم َر�س ٌل ،وهو ال�شيطان نف�سه ،ل ُيعلن لأّيوب � ّأن ال�صابئة خطفوا
والرب
"الرب �أعطى،
ال�صديق؟
فبم �أجاب هذا
ِّ
قطعانه و� ّأن �أبناءه ماتواَ ،
ّ
ّ
الرب منحني �أبنا ًء و�أموا ًال فهدمني
�أخذ" (�أيوب  .)21/1لم يقلّ �" :إن ّ
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ٍ
الرب الذي
ال�صابئة وحرمني
بحادث غير متوقع �أوالدي" ،بل قالّ �" :إن ّ
والرب �أخذ
"الرب �أعطى
منحني كل �شيء� ،أخذ منّي ك ّل �شيء" .و�أ�ضاف:
ّ
ّ
الرب مبار ًكا!" (�أيوب .)21/1
فليكن ا�سم ّ
يجب � ًإذا �أ ّال نعتبر � َّأن الآالم التي نتلقاها هي وليدة ال�صدفة المح�ضة،
ولي�ست من �إرادة النا�س ال�سيئة ،فال نتر ّدد في �إدراك وجود الم�شيئة الإلهية.
يقول القدي�س �أغ�سطينو�س�" :إعلم ج ّي ًدا � ّأن ك ّل ما يحدث على الأر�ض ويعار�ض
الرب".
�إرادتنا ،ال يحدث �إ ّال ب�إرادة ّ
�أ ّما �أبكتاتو�س و�أ�ستيون وهما �شهيدان مك ّرمان لي�سوع الم�سيح ،فقد عانيا
التعذيب ب�سبب طاغية ظالم ،م ّزقهما بمخالب من حديد و�شواهما بم�شاعل
رب ،فلتتحقق م�شيئتك بنا" وحين و�صال
من نار ،لم يتوانيا عن ترداد" :يا ّ
الرب الأزلي ،ل ّأن
�إلى مكان العذاب الأخير� ،صرخا ب�أعلى �صوتهما" :ليتبارك ّ
�إرادته التامة تحققت فينا".
كما ينقل الكاتب �سيزير � ّأن رجل دين ،لم يتم ّيز عن زمالئه ظاهر ًيا
ب�أ ّية ميزة ،لكنَّه بلغ درجة من القدا�سة ب�أن المر�ضى ُ�شفوا بمالم�سة ب�سيطة
لمالب�سه .فمع الذهول بهذه المعجزة ،في رجل كانت حياته نموذجية كما كل
راهب� ،س�أله الرئي�س عن ال�سبب في ذلك! ف�أجاب ب�أنّه كان �أ ّول َمن ُذهل،
و�أنّه يجهل ال�سبب .فاعاد الأب الرئي�س ال�س�ؤالّ �" :أي عمل خير تعمل؟ ف�أجاب
الراهب ب�أنّه ال يفعل � ّأي �شيء يزيد عن الآخرين ،بل قام ب�أعمال �صغيرة ،لكنَّه
الرب ب�أن يتخ ّلى
حر�ص ً
الرب .ف�أنعم عليه ّ
دوما على �أ ّال يريد �إ ّال ما يريده ّ
تماما في �سبيل الإرادة الإله ّية .فال تغ ّره البحبوحة وال
عن �إرادته الخا�صة ً
يد ّمره الأعداء ،وينال ك ّل �شيء من يد اللهّ  ،وال يبحث في كل �صلواته �إ ّال في �أن
تتم م�شيئة اهلل كاملة فيه .ف�أجابه الأب الرئي�س" :وهذه الإ�ساءة التي �سببها
ّ
عد ّونا ب�سرقة لقمة عي�شنا و�إحراق مزرعتنا حيث كل محا�صيلنا وما�شيتنا،
�ألم ت�شعر بالأ�سى حيالها؟ ال يا � ِ
اعتدت
الرب كما
أبت ،على العك�س ،بل
ُ
ُ
�شكرت ّ
أعلم � ّأن اهلل ال يفعل �شي ًئا وال ي�سمح بحدوث
�أن �أفعل في حوادث م�شابهة .ف�أنا � ُ
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�شيء �إ ّال لتمجيده ،ولخيرنا الأكبر ،لذا �أفرح دائ ًما مهما ح�صل ".وب�إ�صغائه
الرب ي�صنع على يد هذا الراهب
�إلى ذلك ،لم يعد الأب ال ّرئي�س م�ستغر ًبا ب� ّأن ّ
قدي�سا حت ًما ،و�إ�ضافة �إلى ذلك ،يتم ّتع
عجائب كثيرة .ف َمن يعمل بذلك ي�صبح ً
ب�سالم ال و�صف له.
يوما من هو �أ�سعد �إن�سان في العالم،
ُ�سئل ملك �أراغون �ألفون�س الخام�س ً
تماما لم�شيئة اهلل ويتق ّبل كل
ف�أجاب هذا الملك الحكيم" :هو الذي ي�ست�سلم ً
�شيء من يده الإلهية في ال�سراء كما في ال�ضراء".
"�إنّنا نعلم � ّأن جميع الأ�شياء تعمل لخير الذين يحبون اهلل" (روم .)28/8
ف�أ�صدقاء اهلل الحقيقيون دائمو الفرح� .إنّهم حتى في الآالم �سيجدون
فرحهم الوحيد في �إتمام الم�شيئة الإلهية .وت�صبح المحن عينها م�صدر
قلب ر ّبهم الحبيب" .بك ّل ما ي�صيبهم ال
�سرور لهم وحين يقبلونها ُي�س ِعدون َ
�شيء يدعو �إلى الأ�سى".
في الواقع ،هل يمكنكم تخيل فرح �أكبر من �أن ي�صل �إن�سان �إلى كل ما
يريده؟ �إنّما هذا هو �أجر َمن ال يريد �سوى م�شيئة اهلل ،فال �شيء يحدث في
العالم ،عدا الخطيئة� ،إ ّال ب�إرادة اهلل .ويتحدث كتاب �سيرة الآباء عن �أحد
الفالحين الذي تثمر حقوله �أكثر م ّما تنتجه حقول الآخرين ،فحين ُ�سئل ع ّمن
دوما على
له الف�ضل في هذا الجنى �أجاب" :ال ت�ستغربوا � ًأبدا ،ف�أنا �أح�صل ً
الطق�س الذي �أريده! وكيف ذلك؟ �أجل� ،أنا ال �أريد � ّأي طق�س �سوى الطق�س
الذي ير�سله اهلل ،وبما �أنّني ال �أريد �سوى ما يريده اهلل ،فهو يعطيني الثمار التي
�أتمنى الح�صول عليها"ّ � .إن م�شاهدته هذه تنطبق على النفو�س الم�ست�سلمة
لم�شيئة اهلل" :هل هي مذلولة؟ هل هذا ما تريده؟ هل هي فقيرة؟ �أفي هذا
الفقر عذوبتها؟ فكيف ال َن ِ�صفها بالنفو�س ال�سعيدة" انطال ًقا من هذه الدنيا؟
فان َمن ي ّتحد ب�إرادة اهلل �سيقول� :أريد
في البرد والحر ،في الأمطار وال ّرياح ّ ،
البرد والحر� ،أريد �أن يهطل المطر وتخف الرياح ،ل ّأن اهلل يريد ذلك .ليح ّل
أي�ضا �أن يعي�ش الفقر والمر�ض
الفقر والمر�ض واال�ضطراب بل الموت ،ويريد � ً
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أي�ضا ل ّأن اهلل يريد ذلك.
واال�ضطهاد ،بل الموت � ً
هذه هي الحرية الرائعة التي ينعم بها �أبناء اهلل ،والتي ترفعهم �إلى ما
يفوق �س ّيد �أ�سياد وملوك الأر�ض ك ّلها .هذا هو ال�سالم العميق الذي يذوقه
القدي�سون" :الذي يفوق كل عقل" .فبالمقارنة ،ماذا تعني ك ّل الملذّات والأعياد
والموائد والمك ّرمات ،بل ،الم�سرات التي يمكن للعالم توفيرها؟ �إنّها بقدر ما
�سدى ،فخالل اللحظات القليلة التي نعي�شها تدغدغ حوا�سنا
هي عقيمة تذهب ً
ال تترك ،مق ّر الفرح الحقيقي ،ال تترك بعدها ال�سالم بل الحزن .ف�سليمان
الذي خبِر كل ملذّات الحياة ،كان يزداد مل ًال" :ك ّل �شيء لي�س �إ ّال بباطل وك�آبة
للروح" .وقال الروح القد�س" :الجاهل متق ّلب كالقمر �إنّما ال ّرجل البار في
حكمته الذي يحافظ على ذاته فهو كال�شم�س" .الجاهل� ،أي الخاطئ ،كالقمر
غدا .ولن يكون
غدا ،فترونه اليوم ي�ضحك لكنّه يبكي ً
الذي ينمو اليوم وي�صغر ً
رهن
وغدا يتح ّول �إلى نمر كا�سر ،لماذا؟ ل ّأن هدوءه ٌ
اليوم �إ ّال حم ًال ودي ًعاً ،
بتغيرات الأحداث التي تتوالى ،وتكون تارة �سعيدة وطو ًرا مزعجة .فتجرفه
دوما في
تغيرات الأحداث في الحياة� .أ ّما ال�ص ّديق في�شبه ال�شم�س� ،إذ تجدونه ً
ٍ
�صفاء م�ستمر مهما ح ّل به .فهو ي�ضع �سروره في االتحاد ب�إرادة اهلل ،وي�شعر
يوما للرعاة" :وال�سالم
ب�سالم ال يمكن لأحد تعكير �صفوه .فقد قالته المالئكة ً
في الأر�ض للنا�س �أهل ر�ضاه" .ف َمن هم �أهل ر�ضى اهلل �إن لم يكونوا َمن
اتّحدوا بم�شيئته ،وهي م�شيئة �إلهية طيبة وكاملة؟ �أجلَّ �" ،إن م�شيئة اهلل هي
مر�ضي وما هو كامل" (روم .)12/1
ك ّل ما هو �صالح وما هو
ّ
فردو�سا م�سبقًا.
وجد القدي�سون على الأر�ض في اتحادهم بم�شيئة اهلل
ً
وبح�سب �شهادة القدي�سة دوروثي ،هذا �س ّر الآباء القدماء لئ ّال يفقدوا هدوءهم
ال�صافي .فقد كانوا يتقبلون الأمور على �أنّها من يد اهلل .فلمج ّرد �سماعها هذه
الكلمة" :م�شيئة اهلل" غمر القدي�سة ماري مادلين دو بازي العزاء واعتراها
االبتهاج بالمح ّبة.
أر�ضا خ�صب ًة لطموحها �إنّما ال
هذا ال يعني � ّأن المعاك�سات �ستجد فينا � ً
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ب ّد انّها �ستطبع النّف�س في الأعماق� .سي�سود ال�سالم وال�صفاء في نفو�سنا،
ما �إن ت ّتحد ارادتنا ب�إرادة اهلل .فالفادي الإلهي كان يقول لر�سله" :وفرحكم
هذا ال يقدر �أحد �أن ينتزعه منكم ّ ...ثم ي�ضيف" :فيكون فرحكم تا ًّما" (يو
.)11/15
فرحا كام ًال ودائ ًما ،وال ينق�صه �شيء م ّما
ف َمن ي ّتحد بم�شيئة اهلل ،يمتلك ً
يريده .هذا ما �شرحناه �آنفًا :ال يمكن لأحد �أن ي�سلبنا فرحنا ال ّدائم� ،إرادة اللهّ
تتحقّق وال �أحد ي�ستطيع منع حدوثها.
الرب منذ
يتو�سل �إلى ّ
لقد نقل لنا الأب جان تولير ما جرى معه� ،إذ كان ّ
�أعوام كي يبعث له ب َمن يد ّربه على الحياة الروحية الحقيقية .ف�سمع �صوتًا
يقول�" :إذهب �إلى هذه الكني�سة  ،فتجد َمن تبحث عنه� ".أطاع تولير ال�صوت
القدمين يرتدي مالب�س رثة .ف�س ّلم
حافي َ
والتقى على باب الكني�سة مت�سو ًال َ
�سعيدا يا �صديقي!" ف�أجاب الفقير" :يا �سيدي ،ل�ست �أذكر
عليه قائ ًال" :نها ًرا ً
الرب حياة �سعيدة!" ف�أجاب
ً
يوما �أنّني عرفت نها ًرا �سي ًئا" .ف�أجابه" :ليعطك ّ
يوما" �أ�ضاف�" :إ�سمع �أيها الكاهن ،لم �أقل لك �إنّني
تعي�سا ً
المت�س ّول" :لم �أكن ً
الرب ،وحين يهطل المطر
لم �أعرف وقتًا �سي ًئا بال �سبب ،فحين �أجوع� ،أ�س ّبح ّ
�أو الثلج �أباركه ،ويزدريني النّا�س �أو يطردونني� ،أو �أختبر �أ ّية �آالم �أخرى ،فال
يوما وهذا �صحيح
تعي�سا ً
�أتوانى عن تمجيد اهلل .كما قلت لك �إنّني لم �أكن ً
أي�ضا ،لأنّني اعتدت �أن �أريد كل ما يريده اهلل دونما تحفظ .ومهما ح�صل لي،
� ً
�أحل ًوا كان �أم م ًّرا� ،أتقبله من َيديه بفرح ،و�أعتبره الأف�ضل لحياتي .وهذا ما
�سعيدا.
يجعلني ً
و�إذا ال �سمح اهلل� ،شاء �أن تكون مدا ًنا ،فماذا تقول؟ �إن �أرادني �أن �أكون
والحب ،و�س�أغمره و�أ�ض ّمه
كذلك ،فلي ذراعان �أغمره بهما :وهما التوا�ضع
ّ
بق ّوة لأنّه �إن �أراد �أن يرميني في جهنم ،ف�سي�ضط ّر �إلى �أن ينحدر معي� .سيكون
كنت معه في الجحيم م ّما �إن فرحت بكل ط ّيبات ال�سماء من
�شعوري �أف�ضل �إن ُ
دونه.
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	�أين وجدت اهلل؟ وجدته هناك ،حيث تخ ّليت عن كل الخالئق. َومن �أنت � ًإذا؟	�أنا ملك. و�أين مملكتك؟ في نف�سي ،حيث � ّأنظم كل الأ�شياء ،فالميول �أُ ِ
خ�ضعها للعقل ،والعقل
�أُخ�ضعه هلل".
ال�سامية من الكمال
ف�س�أل تولير المت�س ّول �أخي ًرا ع ّما قاده �إلى هذه الدرجة ّ
ف�أجابه" :ال�صمت مع النا�س لأح ّدث اهلل ،والوحدة مع ر ّبي الحبيب .ففيه
وجدت ال�سالم و�أجده �إلى الأبد".
ُ
تو�صل هذا الفقير �إلى ما
في النّهاية ،وبنعم ِة اتّحاده مع الإرادة الإلهيةّ ،
ال�سالطين ،و�أكثرهم �سعادة في
هو عليه .لقد كان في ُعريه �أغنى من � ِ
أعظم ّ
محنه من ِّ
كل �أثرياء العالم.
يا لفرط الجنون في االمتناع عن ال ّت�سليم لم�شيئة اهلل .فالمحن ال ب ّد
�أن ت�أتي� ،إذ ال �أحد يمنع ّ
مخطط اهلل" :ف َمن يقدر على مقاومة م�شيئته؟"،
�سنعاني من دون ا�ستحقاق ،و�سنجذب لأنف�سنا عقوبات �أق�سى للحياة الأخرى،
ناهيك عن التفكير في عذاب نفاد ال�صبر" :فمن قاوم اللهّ وبقي ب�سالم؟".
محتجا في ب�ؤ�سه؟ فلقد كان الق ّدي�س �أوغ�سطينو�س
و� ّأي مري�ض تذ ّمر من �آالمه ًّ
إن�سان الم�سكينِ ،ل َم ِ
ت�ض ُّل في َ
بحثك عن ال�سعادة؟"
ي�س�أل�" :أ ّيها ال ُ
�أحبب وابحث عن الخير الأوحد �إذ فيه تكمن الخيرات ك ّلها" فكل �أبحاثك
�سعيدا �إلى
باطلة من دون اللهّ  .فجِ د اهلل واتّحد وت�ش ّبث بم�شيئته ،و�ستعي�ش ً
الأبد في هذه ال ّدنيا وفي الآخرة.
و�أخي ًرا ،ماذا يريد اللهّ �سوى �سعادتنا؟ َمن يمكنه �أن يحمل عاطفة �أكبر
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منه؟ فال م�شيئة له �سوى م�شيئة واحدة ،وهي �أ ّال ي�ض ّل �أحد منّا و�أن نخل�ص
جمي ًعا ون�صير قدي�سين" .لأنه ال يريد لأحد �أن يهلك ،بل �أن يتوبوا كلهم".
"� ّإن م�شيئة اهلل �إنّما هي تقدي�سكم" فقد و�ضع اهلل مجده في �سعادتنا ،وهو
بطبيعته الطيبة الالمتناهية .وقد �أ�شار القدي�س الون �إلى ذلكّ �" :إن طبيعته
هي الطيبة بح ّد ذاتها" .ومن الم�س ّلمات �أن ترغب الطيبة االنت�شار .وبما �أن
غني بالنّعم فلديه الرغبة الإلهية في التوا�صل مع النفو�س .وربما نتلقّى
اهلل ٌّ
في هذه الحياة المحن ،لكنها ت�أتي فقط ل�صالحناّ �" :إن ك ّل الأ�شياء تعمل
لخير الذين يحبون اهلل" (روم  .)28/8حتى ت�أنيباته عينها ال تهدف �إلى
تهديمنا بل �إلى رفعتنا وخال�صنا .ف�إننا مع يهوديت ن�ؤمن � َّأن "ت�أديبات اللهّ
�إنّما هي للإ�صالح ال للإهالك" (يهوديت .)27/8
ينجينا من العذاب الأبدي يغمرنا بعنايته�" :إنّك �أنت يا
� ّإن اهلل من �أجل � ْأن ّ
رب تكتنفنا بحبك كالنّعجة" .هو يريد خال�صنا بل يطلبه لنا" :ال�سيد يعتني
ّ
للهّ
بي" .فقد كان القدي�س بول�س يقول" :ماذا �سيرف�ض لنا ا وهو الذي وهبنا
ي�ضن بابنه نف�سه ،بل �أ�سلمه �إلى الموت من �أجلنا
ابنه الوحيدّ � ،إن الذي لم ّ
جمي ًعا ،فكيف ال يهبنا معه ك َّل �شيء؟" (روم . )32/8
علينا ال ّت�سليم بهذه ال ّثقة للم�شيئة الإلهية التي ال تريد �إ ّال خيرنا .فال نتوانى
عن القول ،في كل ما يحدث معنا" :بال�سالم �أ�ضطجع و�أنام" (مزمور.)8/4
ال تتر ّدد � ًأبدا في اال�ست�سالم ال ّتام بين َيديه ،فلن ي�سيء �إلينا � ًأبدا�" :ألقوا عليه
ه ّمكم ف�إنه ُيعنى بكم" (1بطر�س  .)7/5فلنف ّكر باهلل ،ولنعمل على �إتمام
م�شيئته القدو�سة ،وهو يعتني بنا وال يتغا�ضى عن �صالحنا .هذا ما قاله ر ّبنا
ال�سيان ّية" :يا ابنتي ف ّكري بي ف�أنا �أف ّكر بك دائ ًما".
ً
يوما للقدي�سة كاترينا ّ
ونر ّدد دائ ًما الكلمات التي قالتها العرو�س المقد�سة" :حبيبي لي و�أنا له".
فالذي ُاح ُّب ُه يفكر في ما يلزمني .وانا ال �أريد �أن �أن�شغل �إ ّال ب�إر�ضائه واالتحاد
بم�شيئته المقد�سة.
نجاح نتمنّاه ،بل
ين�صح الأب القدي�س نيل ب�أن ال ن�صلي �إلى اهلل من �أجل ٍ
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من �أجل اكتمال م�شيئته فينا� .أما الم�صاعب فلنقبلها بال ا�ستثناء ،ال بال�صبر
فقط بل بالفرح .ولنعمل كما عمل الر�سل الذين" :ان�صرفوا من مجل�س
ال�شّ عب فرحين ب�أنّهم ُوجدوا �أه ًال لأن ُيهانوا من �أجل ا�سم ي�سوع" (�أعمال
 .)41/5علينا �أن نعلم انّه بال�صبر والعزم ،في مواجهة المحن� ،سنق ّدم للهّ
فرحا عظي ًما.
ً
هل يمكن لنف�س �أن تنال �سعادة �أعمق من ذلك؟ فمع ّلمو الحياة ال ّروح ّية
يو�صوننا ب� ّأن اهلل ر ّبما ير�ضى عن الت�ضحيات التي تق ّدمها بع�ض النفو�س،
لكن فرحه يزداد في توحيد �إرادتنا ب�إرادته .فال نرغبن بالفرح وال بالعذاب
بل بال ّت�سليم لإرادته القدو�سة وتحقيقها.
� ّإن �أردتي� ،أيتها النف�س الأمينة� ،إر�ضاء ر ّبك والو�صول الى الفرح الحقيقي
على هذه الأر�ض ،فاتّحدي بالإرادة االله ّية في كل �شيء .وتذ ّكري � ّأن �أخطاء
�سبب واح ٌد وهو مخالفة �إرادة اهلل.
ما�ضيك وتم ّرده ومرارته ،لي�س لها �إ ّال ٌ
فتع ّلقي في �إر�ضاء �إلهنا ال�صالح ،وثابري على القول " :نعم يا � ِ
أبت ،هذا ما
كان ر�ضاك" .وحين ت�شعرين بالإ�ضطراب ب�سبب حدث ما� ،س ّلمي ذلك هلل،
بال�سالم�" .س�أ�صمت
وال تت�أخري في القول" :لتكن م�شيئة اهلل" فينعم قلبك ّ
وجهت هذا الأمر ،ولي�س لي �أن �أجادلك
ولن �أفتح فمي لأنّك �أنت فعلت"� ،أنت ّ
بل �أن �أقبله .فتفكيرك وابتهاالتك ك ّلها ت ّتجه في هذا الهدف ،وهذا ما عليك
العمل من �أجله وهذا ما عليك طلبه من اهلل بال تر ُّد ٍد في ت�أ ّمالتك ،والمناولة
وزيارة القربان الأقد�س .وبذلك تت ّمم م�شيئة اهلل.
وال تتوا َنى عن تقدمة نف�سك قائ ًال" :يا �إلهي ،ه�أنذا ،فت�ص ّرف بي وبكل ما
لي على هواك .هذا ما كان ي�شغل القدي�سة تريزيا (الأفيل ّية) با�ستمرار� ،إذ
للرب خم�سين م ّرة �أقله في اليوم ،ليت�صرف بها كما ي�شاء.
كانت تق ّدم نف�سها ّ
طوبى لك �أيها القارئ الحبيب �إن ت�صرفت هكذا! فقدا�ستك �ست�صبح
م�ؤَ ّكدة ،و�ستعي�ش �سعيد القلب ،و�سيكون موتك �أهن�أ من حياتك .فحين ينتقل
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م�سيحي �إلى العالم الآخر ،ما الذي ي�ؤ ّكد لنا خال�صه؟ لي�س �إ ّال مدى ا�ست�سالمه
ّ
ذراعيك للموت بعد اجتيازك مختلف
في ال�ساعة الأخيرة .فيا �أخي� ،إن فتحت َ
�أحداث الحياة ،كما لو انّها تحقي ٌق لإرادة اللهّ  ،ف�سيكون موتك موت ق ّدي�س.
فلنق ّدم ذواتنا �إلى م�شيئة ر ّبنا ال�صالحة ،بال تحفُّظ ،ل ّأن حكمته
المتناهية ،وهو يعلم ما هو الأف�ضل لنا ،لأنّه يحبنا وقد �أعطانا حياته .وكما
الرب يحكم حياتنا ل�صالحنا ،وال
يدعونا القدي�س با�سيليو�س ،فلن�ؤمن ب� ّأن ّ
داعي لمقارنة ذلك بما يمكننا نحن �أن نتحكم بحياتنا.
فلن�أخذ الناحية العمل ّية .ولن�شاهد كيف يمكننا توحيد �إرادتنا بم�شيئة اهلل:
�أو ًال ،علينا �أن يكون لدينا �إرادة واحدة مع اهلل ،في كل ما يحدث في
الطبيعة التي تحيط بنا ،من ح ّر �شديد وبرد قار�س و�أمطار غزيرة ،و�سنين من
الجفاف و�أوبئة وما �شابه ...ولنتنبه لئ ّال نتلفّظ بهذه العبارات" :يا للحرارة
ال�شديدة! يا للبرد الذي ال ُيحتمل! يا للملل! يا للحظ ال�س ّيئ! يا لهذا الوقت
الم�ش�ؤوم!" وكل العبارات الأخرى من النوع نف�سه ما ي�شير �إلى تذ ّمرنا من
�إرادة اهلل .بل علينا �أن نقبل كل �شيء كما هو ،على � َّأن يد اهلل فيه .فالقدي�س
فرن�سي�س دو بورجيا ،حين و�صل �إلى بيت لرهبانيته في ليلة مثلجة ،قرع الباب
مرات عدة ولم ي�ستيقظ �أحد ،ولم يفتح �أحد له الباب .وحين طلع الفجر،
ع ّبروا له عن �أ�سفهم العميق على حمله على االنتظار هكذا في الهواء الطلق،
لكن القدي�س �أجاب انّه في هذه ال�ساعات� ،شعر بالتعزية حين فكر في � ّأن اهلل
ّ
ابتهج بنثر هذه الثلوج على كتفَيه.
الرب في كل ما ي�ؤلمنا في داخلنا ،ك�ألم الجوع
ثان ًيا ،علينا االتحاد بم�شيئة ّ
والعط�ش والفقر والندم والمذ ّلة .بل ا�ستغنموا الفر�صة دائ ًما في القول" :يا
رب� ،إفعل بي ما ت�شاء �أنا �سعيد دائ ًما ،وال �أريد �سوى ما تريده �أنت" .في هذا
ال�سياق ،يعر�ض علينا الأب رودريغيز طريقة الإجابة عن بع�ض التخيالت التي
يوحيها لنا �أحيا ًنا ال�شيطان في فكرنا ،ل ُيحدث فينا خط�أ داخل ًيا� ،أو على الأقل
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ليزرع اال�ضطراب في قلبنا�" :إن ح ّدثك �أحدهم بهذه الطريقة� ،أو ا�ستخدم
معك هذا الأ�سلوب ،فماذا تقول؟ وماذا تفعل؟" لتكن لنا �إجابة واحدة فقط:
"�س�أقول ما يريد اهلل قوله ،و�أفعل ما يريد اهلل �أن �أفعله فقط" ،وهكذا لن
نخطئ ولن نقلق.
ثال ًثا� ،إن كان فينا عيب طبيعي في النّف�س �أم في الج�سد ،وذاكرة �ضعيفة
حق
�صحة هزيلة فال نتذ ّمر .ف� ّأي ّ
�أو بطء في الذّكاء �أو نق�ص في المهارة ،او ّ
لنا بروح �أكثر رفعة �أو ج�سد �أف�ضل؟ وماذا ُيجبر اهلل على �إعطائنا �إياهما؟
عد ِمنا؟ فلي�س
�ألم يكن ممكنًا �أن ي�صنع منّا مخلوقات غير عاقلة �أو يرمينا في َ
الرب على ما �أعطاه
علينا �أن نجادل في ما �أعطانا �إياه اهلل من ح ّر ّية .فلن�شكر ّ
�صالحه ال�صافي لنا ،ولنفرح بما �صاغنا به.
ف َمن يعلم ب�أننا لن ن�ض ّل �إن كنا نملك عق ًال الم ًعا �أو �صح ًة جذّابة؟ فكم
من �أنا�س كانت موهبتهم وعلمهم مدعا ًة ل�ضاللهم ،ب�سبب حبهم لأنف�سهم
وازدرائهم الآخرين ،وهو الخطر الذي يتع ّر�ض له �أكثر الذين يتم ّتعون بمواهب
فكرية ممتازة .كم من �أنا�س �آخرين كان جمالهم �أو قوتهم الج�سدية مدعاة
هالكهم ،لأنّهم قد يت�ص ّرفون �أحيانا بانحطاط؟ بالمقابل ،كم من �أنا�س
�آخرين كان يمكن لغناهم �أو �صحتهم �أو جمالهم �أن يرميهم في جهنّم ،لكنّهم
نالوا القدا�سة والخال�ص بنعمة فقرهم و�إعاقتهم و�شكلهم غير الجذاب� .أجل،
ِ
لنكتف بما �أعطانا اهلل �إياه ل ّأن "الحاجة �إلى �أمر واحد" ،والأمر الالزم الوحيد
ال يكمن في لفت الأنظار ،وال في ال�صحة الجيدة ،وال في الفكر الالمع ،بل في
خال�ص نفو�سنا.
راب ًعا ،يجب علينا �أن ن�س ّلم له ذاتنا وقت المر�ض والعجز الج�سدي .علينا
�أن نقبلها بكامل �إرادتنا وكما يريدها اهلل وفي الوقت الذي يريد .وبالطبع،
أي�ضا م�شيئة اهلل ،لكن �إن لم تنفع
علينا ا�ستخدام الأدوية العادية ل ّأن هذه � ً
الأدوية ،فلن ّتحد بم�شيئة اهلل التي �ستنفعنا �أكثر من منفعة �صحتنا بكثير،
مري�ضا ،بل �أريد فقط ما
ولنقل � ًإذا" :يا رب ،ال �أريد �أن �أ�شفى وال �أن �أبقى ً
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تريده �أنت!".من الم�ؤ ّكد � ّأن الف�ضيلة الكبرى في المر�ض هي في االمتناع عن
التذ ّمر عند المعاناة ،ومع ذلك حين تكون هذه المعاناة كبيرة وم�ضنية ،وال
الرب كي يخ ّل�صنا
مانع من �أن نبوح بها لأ�صدقائنا ،و�أن ن�ضع رجاءنا في ّ
منها .هنا �أتح ّدث عن العذابات الكبرى لأنه من العيب �أن نرغب في �أن يرثي
العالم لحالنا عند �أ�صغر انزعاج كما يفعل البع�ض .ففيما ر�أى ر ّبنا نف�سه
في بداية �آالمه الم ّرة ،ك�شف لتالميذه ما في قلبه فقال" :نف�سي حزينة حتى
وتو�سل �إلى الآب الأزلي ب�أن ُيبعد عنه هذه الآالم
الموت" (متى ّ .)38/26
المب ّرحة" :يا � ِ
أبت� ،إن �أمكن فلتبتعد عنّي هذه الك�أ�س" .لكن ي�سوع نف�سه
بعد �صالة كهذه يع ّلمنا �أن ن�ست�سلم فو ًرا للم�شيئة الإلهية" :لكن ال م�شيئتي بل
م�شيئتك" (متى .)42/26
ث ّمة َمن يتمنون ال�صحة الج ّيدة ،ال لتجنّب الآالم ،بل لخدمة اهلل ب�شكل
�أف�ضل ،فب�صحتهم الجيدة يمكنهم �أن يفيدوا المجتمع ،ويذهبوا �إلى الكني�سة،
ويتناولوا القربان الأقد�س ويتوبوا ،ويختلوا للدرا�سة والعمل على خال�ص
النفو�س في كر�سي االعتراف والوعظ .فهذا خط�أ فادح .ف�أ�س�أل الذي يتكلم
بهذه الطريقة�" :أيتها النف�س العزيزةَ ،لم ترغبين في ك ّل ذلك؟ �ألي�س لإر�ضاء
الرب فيك؟
اللهّ ؟ َلم ت�ستم ّرين في البحث �إن كنت حت ًما تعرفين �أين فرح ّ
فرحه لي�س في الخطابة والتناول والتوبة والدرا�سة والوعظ ،بل في تح ّمل
فوحدي �آالمك مع �آالم ي�سوع الم�سيح.
المر�ض والآالم ب�صبرّ .
 لكنّني مع هذا المر�ض �س�أكون عديم الفائدة وعب ًئا على المجتمعوعلى عائلتي.
الرب ،و�آمن ،كما يجب عليك �أن تفعلّ � ،إن
هيا� ،إ�ست�سلم �إلى �إرادة ّ
جيدا � ّأن العبء الزائد ال
مر�ؤو�سيك و�أهلك ي�ست�سلمون مثلك ،وهم يعلمون ً
يتح ّمله �ضعفك ،بل م�شيئة اهلل .باخت�صار ،هذه الرغبات والتذمرات ال ت�أتي
حب النف�س ،في البحث عن �أعذار لالبتعاد عن م�شيئة
من مح ّبة اهلل ،بل من ّ
اهلل".
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هل نريد �إر�ضاء اهلل؟ لنك ِّلمه وقت ال�ضيق بهذا القول الفريد" :لتكن
م�شيئتك" .ولنك ّررها من دون هوادة ،مئات المرات بل �آالف المرات ،ففي
هذه الكلمة وحدها �سنر�ضي اهلل ب�شكل �أكبر م ّما لو �أهديناه كل �إماتاتنا وكل
�أعمال الإخال�ص الممكنة .فال �سبيل لإر�ضاء اهلل �أف�ضل من االمتثال لم�شيئته
بفرح .فقد كتب الطوباوي يوحنا الأفيلي �إلى كاهن مري�ض" :يا �صديقي ،ال
ِ
فاكتف
تجهد نف�سك في التك ّهن لما كان �سيح�صل لو كنت في �صحة جيدة،
مري�ضا طالما يريد اهلل ذلك .ف�إن بحثت عن م�شيئة اهلل ،فما ه ّمك
بكونك ً
يتمجد ،لي�س
بين ال�صحة والمر�ض؟" انّه ما من قول �أجمل من هذا ،فاهلل ّ
ب�إنجازاتنا ،بل با�ست�سالمنا لم�شيئته الإلهية وامتثالنا لها .وهكذا قال القدي�س
فرن�سوا دو �سال" :فلنتفا َنى في خدمة اهلل ،متق ّد�سين في الآالم �أكثر م ّما في
الأعمال".
وغال ًبا ما �سينق�صنا الأطباء والأدوية ،ور ّبما لن يعرف الطبيب ما هو
مر�ضنا .وهنا علينا مرة �أخرى االتحاد بم�شيئة اهلل ،التي تعمل ل�صالحنا.
مري�ضا ،مت�ش ّف ًعا للقدي�س توما دو كانتوربيري ،ذهب �إلى قبر
لقد حدث � ّأن ً
القدي�س ليطلب منه ال�شفاء ،فناله .وحين عاد �إلى منزله بد�أ بالتفكير�" :إن
فبم تنفع ال�صحة؟" وحين ن�ضجت هذه الفكرة
كان هذا المر�ض �أنفع لنف�سيَ ،
الحج ،وتو�سل �إلى القدي�س �أن يطلب له �إلى اهلل
في داخله ،عاد �إلى زيارة ّ
�أن يمنحه الأف�ضل لخال�صه الأبدي .فعاد مر�ضه واعتبر نف�سه فائق ال�سعادة
يهتم هكذا بما هو ل�صالحه .ونقل لنا �سوريو�س واقع ًة
مطمئنًّا �إلى � ّأن ّ
الرب ّ
م�شابه ًة ،بحيث ُ�ش ِف َي �أعمى ب�شفاعة القدي�س فا�ست ،لكنه لم يتردد في �أن
يطلب �إلى المطران القدي�س �أن يعيد �إليه عماه �إن كان ذلك �أف�ضل لحياته
ال ّروح ّية ،وبعد �صالته هذه ،عاد فاقد الب�صر.
فحين نمر�ض ،من الأف�ضل �أ ّال نع ّبر عن تف�ضيل بين ال�صحة والمر�ض ،بل
ن�ضع ذواتنا بين َيدي اهلل حتى يت�ص ّرف بنا كما ي�شاء .لكن �إن �أردنا �أن ن�صلي
كي ن�شفى ،فلن�ص ّل وقلبنا م�ست�سلم ،م�سبقًا على الأقل ،ب�شرط �أ ّال تتعار�ض
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أبدي لنف�سنا ،و�إ ّال كانت �صالتنا باطلة ولن ت�ؤ ّدي �إلى
�صحتنا مع الخير ال ّ
ّ
الرب ال ي�ستجيب ال�صلوات التي يغيب فيها ا�ست�سالمنا �إليه.
�شيءّ .
ِّ
�صل وقت المر�ض ،فهو وقت اختبا ٍر للحياة الروحية ،لأنَّه يك�شف حقيقة
ف�ضيلتك� .إن حافظت على �صبرك ،وامتنعت عن التذ ّمر ،ولم تطلب �شي ًئا
تماما
بقيت هاد ًئا
َ
بل �أطعت �أوامر الأط ّباء والمر�ؤو�سين ،و�إن َ
وا�ست�سلمت ً
�إلى م�شيئة اهلل ،فهذه �إ�شارة �إلى � ّأن �أ�س�س ف�ضيلتك حقيقية .بالمقابل ،ماذا
يهتم به ،وتار ًة �أُخرى من
يعني � ّأن ً
مري�ضا يتذ ّمر با�ستمرار ،تار ًة ل ّأن � ً
أحدا ال ّ
�آالمه التي ال يمكن احتمالها ،وطو ًرا من الأدوية غير النافعة� ،أو من الطبيب
الجاهل� ،أو ح ّتى �أحيا ًنا من اهلل على �أنَّه ي�ضرب بق ّوة؟
تح ّدث القدي�س بونونتورا عن حياة القدي�س فرن�سي�س ،حين كان يعاني �آالمه
االعتيادية ب�شكل �أق�سى ،فقال له �أحد رهبانه بابت�سام ٍة مل�ؤها الب�ساطة" :يا
� ِ
أبت� ،ص ّل �إلى اهلل ليعاملك برفق �أكبر ،لأنّه يبدو �أنّه �ضغط بيده كثي ًرا عليك"
وب�سماع ذلك� ،أطلق القدي�س �صرخة و�أجاب�" :إ�سمع يا �أخي ،لو لم �أكن �أعلم
قلت هذا ب�سبب ب�ساطة روحك ،فلن �أحتمل ر�ؤيتك بعد �أن تج ّر�أت على
�أنّك َ
علي" .ومنذ ذلك الحين ،على الرغم من
�إيجاد ما تعيد النظر في حكم اهلل ّ
�ضعفه ب�سبب المر�ض حتى الإرهاق� ،أ�سرع في النهو�ض من �سريره مرتم ًيا
رب� ،أ�شكرك على الآالم التي تر�سلها � ّإلي.
على الأر�ض وهو يق ّبلها ويقول ":يا ّ
أتو�سل �إليك �أن تزيدها مئة �ضعف �إن �شئت ،ففرحي في �أن ت�سحقني بالآالم.
� ّ
ال�شخ�صي ،علينا �أن نتق ّبل مر�ض َمن تربطنا بهم
وكما ن�شعر تجاه مر�ضنا
ّ
عالقة �أو م�صلحة دنيوية �أو روحية حتى �إلى درجة فقدانهم.
فغال ًبا ما تفتقد النفو�س الم�ؤمنة �إلى هذه النّاحية الأخيرة ب�سبب نق�ص
في اال�ست�سالم �إلى الم�شيئة الإلهية .فلي�س �آبا�ؤنا الروحيون هم َمن يعطوننا
القدا�سة �إنَّما اهلل .ومن الم�ؤكد � ّأن اهلل يريدنا �أن ن�ستفيد من توجيهات
مر�شدينا حين يعطينا �إياهم ،لكن حين ي�أخذهم منّا يريدنا �أن ن�ست�سلم له،
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رب� ،أنت منحتني هذا المر�شد
م�ضاعفين ثقتنا في �صالحه �إذ نقول" :يا ّ
و�أنت �أخذته منّي .فلتكن دائ ًما م�شيئتك! وعليك الآن �أن ت�ستجيب �إلى ما
�أحتاج �إليه ،و�أن تع ّلمني ماذا �أفعل كي �أخدمك .هذا ما يجب �أن يكون موقفنا
أخ�ص ك ّلما و�ضع اهلل �صلي ًبا مع ّينًا على كتفَينا.
وقبولنا ،بال ّ
قد تقولون لي" :بع�ض المحن لي�ست �سوى ٍ
عقاب" ف�أجيبكم :ال� ،أفال يمكن
�أن يكون العقاب الذي ير�سله اهلل هو نعمة وخير؟ ف�إن �أهنّاه ،علينا ان نر�ضي
عدالته الإلهية بطريقة ما� ،إ ّما في هذه الحياة و�إ ّما في الحياة االخرى .لذا
رب
علينا �أن نجعل �صالة القدي�س �أغ�سطينو�س �صالتنا �إذ قال�" :أحرقني يا ّ
ّ
وقطعني وال تترفّق بي بتاتًا في هذه الدنيا ،كي تر�أف بي في الأبدية" وكذلك
أبتهج بها في ٍ
عذاب ال يرفق ،لأنّي لم �أجحد
قول �أ ّيوب" :فتبقى لي تعزي ٌة � ُ
�أقوال الق ّدو�س" (�أي � )10/6ألي�ست ر�ؤية اهلل وهو يعاقب في هذا العالم ،هي
ا�ستحق الجحيم؟ �ألي�س العقاب هنا هو ت�شجيع كبير ورجاء كي
تعزية ل َمن
ّ
الرب ،فلنقل مع الكاهن
ننجو من العقاب الأبدي هناك؟ � ًإذا حين ي�ضربنا ّ
الرب فما ح�سن في عينَيه فليفعل" (�1صموئيل )3/1
عالي" :هو ّ
علينا �أن ن�ست�سلم في �أوقات الك�آبة الروحية .فحين تخطو نف�س خطواتها
الرب �أن يغمرها بتعزيات عدة ليح ّررها
الحب الإلهي ،يعتاد ّ
الأولى على طريق ّ
من تعزيات الأر�ض ،لكن حين تثبت في روحانيتها قلي ًال� ،سين�سحب الختبار
ح�سي
محبتها له :فهو يريد �أن يرى �إن هي �ستخدمه وتحبه من دون مقابل ّ
في هذا العالم .وكانت القدي�سة تريزيا (الأفيل ّية) تقول" :ال تكمن الفائدة
الرب دائ ًما� ،إنّما ب�إتمام م�شيئته" زيادة على
الروحية من اال�ستمتاع بم�سرات ّ
ذلكّ �" ،إن مح ّبة اهلل لي�ست خالية من الحنان ،لكنها تتمثل في الخدمة بقوة
الرب �أ�صدقاءه".
النف�س والتوا�ضع" ناهيك عن �أنه" :بالجفاف يختبر ّ
الرب الخيرات والم�سرات الح�س ّية ،فلتعترف
� َّإن النف�س حين تنال من ّ
بجميله .لكن عليها �أ ّال تترك الحزن وقلة ال�صبر يغلبانها ،في �ساعات غياب
نفو�سا محدودة
هذه التعزيات ،بل فيلفت ذلك انتباهنا .في الواقع ،قد نلتقي ً
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تتخيل ،عند التجربةّ � ،أن اهلل قد تخلى عنها� ،أو �أنها لي�ست مدع ّوة لعي�ش
الحياة الروحية ،فتتخلى عن �إيمانها ،وتخ�سر ثمار جهودها ال�سابقة.
لي�س هناك � ّأي وقت �أف�ضل من وقت التجارب والجفاف الروحي للتم ّرن
على اال�ست�سالم لم�شيئة اهلل .ف�أنا ال �أطلب منكم �أ ّال تت�أ ّلموا بغياب ر ّبكم
الرب بنف�سه قد
ح�س ًيا .فال يمكننا �إ ّال �أن ن�شعر ب�ألم كهذا و�أن ن�شكوه ،ل َّأن ّ
ا�شتكى على ال�صليب�" :إلهي� ،إلهي ،لماذا تركتني؟" (مزمور  )1/22لكن
الرب الإلهية.
على النف�س المت�ألمة �أن ت�ست�سلم ،من دون تحفظ� ،إلى م�شيئة ّ
ف� َّإن الق ّدي�سين لم يتجنّبوا المرور بهذه الك�آبة وهذا التخلي الروحي .وقد كان
لدي رغبة في المطالعة
القدي�س برناردو�س يقول" :كم ّ
جف قلبي وق�سا! لم يعد ّ
وال �سهولة في الت�أمل وال فرح في ال�صالة" .لم تكن التعزيات منت�شرة بين
الرب التعزية �إ ّال ناد ًرا ،ور ّبما يف�ضل ذلك
القدي�سين بل ال ُألم .فال يمنحها ّ
للنفو�س التي يتطلب �ضعفها هذه المعونة لتكمل م�سيرتها� .أ ّما الم�س ّرات
فللمكاف�أة في ال�سماء .ل َّأن الأر�ض مكان ا�ستحقاق الآالم ،و�أ ّما ال�سماء فمكان
المكاف�أة والفرح .فالقدي�سون ال يعملون على الأر�ض بحرارة لنيل ال�سرور
الملمو�س ،بل بحرارة الإرادة في قلب الآالم .وكان الطوباوي يوحنا الأفيلي
الرب ،بدل
يقولّ �" :
أف�ضل �ألف مرة �أن �أبذل جهدي في الآالم والتجارب ب�إرادة ّ
بعيدا عن الم�شيئة الإلهية".
تذ ّوق حالوة ال�سماء في الت�أمل ً
كنت �أعلم � ّأن هذه الك�آبة ت�أتي من اهلل ،ف�س�أكون ب�سالم،
�ستقولون لي" :لو ُ
لكن ما يزعجني ويقلقني ،هو الخوف من �أن يكون هذا ً
خط�أ �إ�ضاف ًيا ،وعقا ًبا
ت�صححوا هذا الفتور وتعيدوا �إحياء اندفاعكم،
على فتوري" .من الرائع �أن ّ
لكن بما �أنكم في ظالم ،ف ِل َم تنجرفون �إلى الإ�ضطراب وت�ضعون ال�صالة جان ًبا
لتُ�ضاعفوا بذلك �آالمكم؟ فلنفتر�ض كما �أ ّكدتم � ّأن فتوركم عقاب� ،أال تقبلوا
تحتجون حين
من اهلل العقاب؟ اقبلوه واعترفوا ب�أنكم ِّ
تتممون م�شيئة اهلل� .أال ّ
تقولون �إنكم ت�ستحقون الجحيم؟ هل ت ّدعون في الوقت عينه �أنكم ت�ستحقون
فلم تتذ ّمرون � ًإذا؟ دعوا اهلل يعاملكم كما يريد ،وكونوا واثقين في
تعزية اهلل؟ َ
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�صلواتكم ،و�أكملوا طريقكم بال خوف بعد الآن� ،سوى �أن ت�أتي �شكواكم نتيجة
قلة توا�ضعكم ونق�ص ا�ست�سالمكم �إلى الم�شيئة الإلهية.
حين نعود �إلى ال�صالة ،ما هي �أكبر فائدة يمكننا نيلها؟ �إنّها االتحاد
رب� ،إنّي �أقبل بهذه
بم�شيئة اهلل .لذلك ،ق ّدموا �أفعال
ا�ست�سالم وقولوا" :يا ّ
ٍ
أردت ان �أبقى في هذا العذاب مدى الأبدية
أنت ،و�إن � َ
الآالم ،طالما �أردتها � َ
�سعيدا ".وهكذا ،مع � ّأن �صالتكم هذه كانت قا�سية ،ف�ستفيدكم �أكثر
ف�س�أكون ً
م ّما تفيدكم � ّأي تعزية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،علينا �أ ّال نن�سى � ّأن الألم لي�س بالعقاب ،بل �أحيا ًنا ت�شكل
م�شيئة العناية الإلهية دف ًعا لزيادة تق ّدمنا واال�ستمرار في عي�ش التوا�ضع .ف� َّإن
الرب لم يكن ليريد �أن يفتخر القدي�س بول�س بالمواهب التي نالها ،ولهذا� ،سمح
ّ
ُ
َ
ِ
ب�أن يتعذّب بالتجارب الح�سية" :و ِلئ َّال �أ ْ�س َت ْك ِب َر ِل ُ�س ُم ِّو ِ
طيت
هذ ِه الإِ
يحاءات �أ ْع ُ
ر�سال ِم َن ال�شَّ ْيطانِ لكي َي ْل ِط َمني ...لئ َّال �أَ ْ�س َتكبِر!" (2كور
�شَ ْو َك ًة في َ
الج َ�س ِدُ ،م َ
بال�صالة" :فتكون ك�صديق
 .)7/12فلي�س بالأمر الباهر �أن نجد م�س ّراتنا ّ
ي�شترك في مائدتك ولكنه ال يثبت في يوم �ضيقك" .فلن تعتبروا َمن ال يبقى
معكم �سوى على طاولتكم �صديقًا حقيق ًيا ،بل َمن يقف �إلى جانبكم في �ساعات
ال�ضيق حيث ال يربح �شي ًئا .فحين ُيغرق اهلل النفو�س في الظالم والك�آبة،
�سيعرف ٍ
حينئذ َمن هم الأ�صدقاء .لم يكن باالديو�س مث ًال يجد في ال�صالة �إ ّال
الملل ،وحين �شكا �ألمه �إلى القدي�س مكاريو�س فقال له" :حين تحملك �أفكارك
على ترك ال�صالة� ،أجب�" :س�أبقى هنا ب�إرادتي لأحر�س جدران زنزانتي من
أي�ضا حين تحاولون �أن تتركوا
حب ي�سوع الم�سيح" .هذه الإجابة هي لكم � ً
�أجل ّ
ال�صالة ،لأنه قد يبدو لكم �أنكم ت�ضيعون وقتكم هناك لكن رددوا�" :س�أبقى
هنا الر�ضي �إلهي".
�أ ّما في ال�صالة ،فلن تفعلوا �شي ًئا �سوى طرد ال ّت�ش ّتت والتجربة ،وهذا،
بح�سب القدي�س فرن�سوا دو �سال ،هو �أمر رائع .كما ي�ؤكد تولير � ّأن َمن يثابر
على ال�صالة رغم التجربة� ،سيرفعه اهلل نحو كمال �أعلى بكثير م ّما ترفعه
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ال�صلوات الطويلة المليئة بالإيمان الح�سي.
نقل لنا الأب رودريغيز � ّأن �أحد خ ّدام اهلل ،لم ي�شعر ب�أ ّية تعزية على
عاما من ال�صالة ،لكن في الأيام التي �أخل�ص فيها �إلى
الإطالق خالل �أربعين ً
�صالته ،كان ي�شعر ب�أنه مليء بالقوة ليقوم بالف�ضائل ،وبالمقابل ،حين كان
يغفل ذلك ،كان ي�شعر بال�ضعف والعجز عن القيام ب� ّأي عمل خ ّير .فالقدي�س
نفو�سا كثيرة ُحرمت من الت�أمل ،الذي
بونونتورا وجان جير�سون يعتبران � ّأن ً
الرب ب�شكل �أكبر لأنّها تقوم بجهد �أكبر وتزداد
تتمنى عي�شه ،كانت تخدم ّ
تظن
توا�ض ًعا .ف�إن كان الأمر مغاي ًرا ،ر ّبما ي�سيطر عليها الغرور �أو الفتور حين ّ
�أنّها بلغت هدف رغبتها.
أي�ضا تجربة .بالطبع علينا مداراة نف�سنا
ما يقال عن الجفاف يدعى � ً
تم�سنا �أو �سمح بذلك� ،إن كانت �ض ّد الإيمان
لتجنبها ،لكن �إن �أراد اهلل �أن ّ
�أو الطهارة �أو �أ ّية ف�ضيلة ُاخرى ،علينا �أ ّال نتذ ّمر ،بل علينا الإ�ست�سالم �إلى
أي�ضا .فالقدي�س بول�س ،حين كان ي�ص ّلي كي تتوقف
الم�شيئة الإلهية في ذلك � ً
الرب" :تكفيك نعمتي" (2كور  .)9/12وهذه حالنا نحن
تجربة ت�ؤلمه� ،أجابه ّ
اي�ضا حين نتع ّر�ض للهجمات الم�ؤلمة ،ون�س�أل اهلل �أن يخ ّل�صنا وهو ال يحقق
ً
رب� ،إفعل ما ي�س ّرك وا�سمح به ،فنعمتك تكفيني ،لكن
م�شيئتنا ،فلنقل" :يا ّ
يوما".
اع�ضدني لئ ّال �أفقدها ً
لي�ست التجربة هي التي تُف ِقدنا النعمة الإلهية ،بل التواط�ؤ معها .فحين
ُنب ِعد التجارب ،نت�ش ّبث بالتوا�ضع ،فننال ا�ستحقاقات �أكبر ،وتلهمنا باللجوء
�إلى اهلل بوتيرة �أ�سرع .بالنتيجة ،نبقى بمن�أى عن �إهان ِة اللهّ  ،ونق ّوي روابط
اتّحاد المح ّبة به.
في النهاية ،علينا �أن ن ّتحد بم�شيئة اهلل في ما يتع ّلق ب�ساعة موتنا� ،إ ّما من
حيث الزمن� ،أو الظروف التي يحددها اهلل بح�سب م�شيئته.
يوما ت ّلة عالية ،فزلت قدمها ووقعت في
كانت القدي�سة جيرترود تت�سلق ً
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واد عميق .ف�س�ألتها مرافقاتها �إن خافت من الموت من دون تناول القربان
المقد�س .ف�أجابت�" :أريد كثي ًرا �أن �أتناول القربان المقد�س في �ساعة موتي،
اظن � ّأن �أف�ضل ظروف الميتة ال�صالحة
لكنّني �أتعلق �أكثر بم�شيئة اهلل ،ف�أنا ّ
أي�ضا الميتة التي يوافق عليها
هي في ا�ست�سالمي �إلى ما يريده اهلل ،و�أنا �أتمنّى � ً
ر ّبي الحنون"� .أ ّما القدي�س غريغوريو�س ،فقد نقل ،في كتابه "الحوارات"ّ � ،أن
�شعب اللومبارد الذين حكموا على كاهن يدعى �سانكتولو�س بالإعدام ،تركوا
له خيار طريقة عقوبته .فتجنّب هذا القدي�س ا�ستخدام هذه الحرية قائ ًال:
الرب ،و�س�أنال الموت الذي �سي�سمح لكم ب�أن تخ�ضعوني له ،وال
"�أنا بين َيدي ّ
الرب ،فبعد ان اتّخذ
�أريد �سواه" ،هذا اال�ست�سالم كان مر�ض ًيا ج ًّدا في عيني ّ
الرب بنف�سه يد الجالد بطريقة �أذهلت
القرار بقطع ر�أ�س هذا الكاهن� ،أوقف ّ
الجميع ،فحفظوا حياة القدي�س �سالمة.
�أ ّما في ما تعلق بموتنا نحن ،فعلينا �أن نقبل � ّأن �أف�ضل موت هو الموت
رب� ،إمنحني الموت
الرب لنا .فكلما ف ّكرنا في الموت ،فلنقل" :يا ّ
الذي يريده ّ
ب�سالم ،وعدا ذلك� ،إمنحني �أن �أموت بالطريقة التي تريدها" .لت ّتحد �إرادتنا
بم�شيئة اهلل في ما يتعلق ب�ساعة موتنا .فما الأر�ض �إ ّال �سجن نتعذّب فيه ويكون
فيه خطر فقدان اهلل كبي ًرا في كل لحظة؟ ومن هنا �صرخة داود�" :أَخْ رِ ْج
أي�ضا ،كانت القدي�سة تريزيا
من الحب�س نف�سي" (مزمور  .)7/142ومن هنا � ً
(الأفيل ّية) تعي�ش �شقاء الحياة ،والتن ّهدات المليئة بلهفة الموت ،والفرحة
ب�صوت دقات ال�ساعة التي فيها ،م ّرت �ساعة من حياتها� ،ساعة من الخطر!
ولهذا ال�سبب ،كان القدي�س يوحنا الأفيلي يفكر في � ّأن ك ّل َمن ي�ستوفي ال�شروط
المنا�سبة ،عليه �أن يتمنى الموت على الحياة ،خو ًف�أ من فقدان النعمة الإلهية.
يا لعظمة الميتة ال�صالحة ويا لأهم ّية الرغبة فيها ،بحيث تحمل الأمان
با�ستحالة انتزاع نعمة �إلهنا بطريق ٍة ال منازع لها! لكنكم قد تقولون �إنّكم لم
تفعلوا �شي ًئا بعد ،ولم تكت�سبوا �شي ًئا لخال�ص نفو�سكم .لكن �إن �أراد اهلل �إنهاء
حياتكم الآن ،فما ال�صالح الذي �ستفعلونه في ما بعد� ،إن امت ّد وجودكم بما
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�صالحا
يخالف م�شيئته؟ َمن يعلم �إن كنتم �ستحظون ،في ما بعد ،بميتة �أق ّل
ً
من الميتة التي ت�أملونها في هذه ال�ساعة؟ َومن يعلم �أنه حين تغيرون هذه
الم�شيئة ،قد تقعون في خطايا �أكثر بكثير فتحل اللعنة عليكم؟ وفي جميع
الأحوال� ،إن طالت حياتكم ف�ستقعون في الخطايا ،على الأقل الخطايا
يوماِ " :ل َم؟ َلم نرغب في الحياة التي ال
العر�ضية ،فالقدي�س برناردو�س �صرخ ً
تطول �سوى بزيادة �أخطائنا؟" �إنما من الم�ؤكد � ّأن خطيئة عر�ضية واحدة فقط
تزعج اهلل �أكثر م ّما تفرحه كل الأفعال المقد�سة التي نحن قادرون على فعلها!
و�أ�ضيف � ّأن رغبتنا القليلة في الفردو�س هي �شهادة منّا على قلة محبتنا
يحب ،يتل ّهف ليكون بوجود َمن يح ّبه� ،إنّما ال يمكننا ان نرى اهلل �إن
هلل .ف َمن ّ
لم نغادر الأر�ض ،فقد تمنّى القدي�سون الموت ليذهبوا ويتم ّتعوا بر�ؤية ر ّبهم
رب لأذهب
الحبيب .فا�سمعوا �صوت القدي�س �أغ�سطينو�س" :دعني �أموت يا ّ
ون َم َع ا ْل َم ِ�س ِيح ،ذَ َ
اك
ف�أراك" و�صوت القدي�س بول�سِ " :ل َي ا�شْ ِت َها ٌء َ�أ ْن �أَن َْط ِلقَ َو�أَ ُك َ
�أَف َْ�ض ُل جِ ًّدا!" (فل  )23/1و�صوت داود" :متى �آتي و�أح�ضر �أمام اهلل؟" (مزمور
 )2/42هذا ينطبق على كل النفو�س ال�شّ غوفة باهلل .فقد �أخبر كاتب � ّأن رج َال
نبي ًال ذهب لل�صيد مجتازًا غابة .وفجاة �سمع �صوت رجل يرنم ترنيمة عذبة.
فتق ّدم فوجد نف�سه �أمام �أبر�ص م�سكين �أكل البر�ص ن�صف ج�سده .ف�س�أله ع ّما
�إذا كان هو َمن يرنّم بهذه الطريقة.
�أجاب :نعم� ،أيها الخ ّيال ،هذا �أنا.
ف�س�أله :وكيف يمكنك الترنيم والفرح مع هذا الألم الذي يعذّبك ويبدو �أنّه
قريب من ُيميتك؟
فقال� :أيها الخ ّيال الطيب ،ال فا�صل بيني وبين اهلل ال ُمحب �سوى هذا
الحائط الوحلي الذي هو ج�سدي ،وحين ي�سقط هذا ال�سياج� ،س�أذهب لأتمتع
بر�ؤية �إلهي .وها �أنا �أراه ينهار ك ّل يوم قطعة قطعة ،ف�أفرح و�أرنّم".
وث ّمة نقطة �أخيرة .لي�ست درجة النعمة وال المجد هما �سبب اتّحادنا
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بم�شيئة اهلل .فبال �شك ،علينا �أن نعطي �أه ّم ّية كبرى لكل ما يتعلق بمجد اهلل،
لكن علينا منح �أهمية �أكبر لم�شيئته .وعلينا �أن نرغب في مح ّبة اهلل بحرارة
الحب الذي
�أكبر من مح ّبة ال�سيرافيم ،ومع ذلك ،علينا �أ ّال نرغب �إ ّال في كم ّية ّ
الرب �أن يمنحنا �إياها.
قرر ّ
أظن �أنّه بين القدي�سين ،من ال
كان الطوباوي يوحنا الأفيلي يقول" :ال � ّ
يريد �أن يكون �أف�ضل م ّما كان عليه ،لكنّهم لم يفقدوا �سالمهم الداخلي بتاتًا
ل ّأن رغبتهم لم ت� ِأت من طموح �شخ�صي ،بل من مح ّبة اهلل .لذا باركوا اهلل
بح�صتهم مهما كانت �صغيرة ،وهم يفرحون �أنهم
على توزيعه لنعمه ،واكتفوا ّ
للرب مح ّبة حقيقية ،باالكتفاء بما �أعطاهم اهلل ،بدل طلب المزيد".
ُيظهرون ّ
وكما �شرح الأب رودريغيز ب� َّأن ذلك يعود �إلى �أم َرين :من جهة ،علينا �أن ن�ضع
كل اهتمامنا وكل جهودنا على اتّباع الكمال ،ولنتن ّبه من �أن ن�ستعمل فتورنا
�أو حتى ك�سلنا كعذر ،ونقول" :على اهلل �أن يعطيني هذا �أو ذاك ،و�أنا لي�س
با�ستطاعتي فعل المزيد" .ومن جهة �أخرى ،حين نعاني � ّأي ف�شل ،علينا �أ ّال
نفقد ال�سالم ،وال االمتثال �إلى م�شيئة اهلل ،وال فقدان الأمل ،بل فلنقم حا ًال
بتوبة مليئة بالتوا�ضع ،ولنطلب من اهلل نجد ًة �أقوى ،ولنعد �إلى طريقنا .كما
مجدا ،بل
يمكننا الت�ش ّوق لل�صعود �إلى ال�سماء حيث جوق ال�سيرافيم ،ال لنزداد ً
لنمجد اهلل ونحبه ب�شكلٍ �أف�ضل .لكن علينا �أن نقبل م�شيئته المقد�سة فنكتفي
ّ
بالمكان الذي يريد برحمته �أن يمنحنا �إياه.
�أ ّما من حيث الرغبة في نيل حاالت من ال�صالة التي تفوق الطبيعة،
وبالتحديد الن�شوة والر�ؤية واالنخطافات ،ف�سي�شكل ذلك ً
فادحا .فحتى
خط�أ ً
حظيت نف�س بهذا النوع من النعم ،فعليها
المع ّلمين الروح ّيين يع ّلمون �أنّه �إن
ْ
الحب بطريق الإيمان ال�صافي
�أن تطلب �إلى اهلل �أن ي�أخذها منها لت�سير في ّ
الذي يوفر المزيد من الأمان .فالكثير من النا�س قد بلغ الكمال من دون
الح�صول على هذه النعم الفائقة الطبيعة ،ل َّأن الف�ضائل ترتفع بالنف�س �إلى
أهم هذه الف�ضائل اتّحاد �إرادتنا ب�إرادة اهلل.
درجة القدا�سة ،و� ّ
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حتى ولو لم ي�ش�أ اهلل �أن يرفعنا �إلى درجة مطلقة من الكمال والمجد ،لنمتثل
ونتو�سل �إليه على الأق ّل �أن يخ ّل�صنا
�إلى م�شيئته الق ّدو�سة من دون �شروطّ ،
برحمته .ف�إن ت�ص ّرفنا بهذه الطريقة ،لن تكون المكاف�أة �صغيرة ،ف�سيمنحنا
حب النف�س المطيعة قبل كل �شيء.
ّ
الرب الحنون �إياها بحريته ،لأنَّه ُي ّ
باخت�صار ،علينا توجيه �أعمالنا �إلى هذا الهدف الوحيد :وهو �إتمام م�شيئة
اهلل ،وعلينا �أ ّال نعمل �أم ًرا �إ ّال ل ّأن اهلل يريده.
ولل�سير ب�أمانٍ تام في هذا ال�سبيل ،علينا االعتماد على ت�ص ّرف مر�ؤو�سينا
في ن�شاطنا الخارجي ،وت�صرف �آبائنا الروحيين في ما تعلق بحياتنا الداخلية.
فاهلل �س ُيع ِّلمنا ما يريده من خاللهم .ولن�ؤمن �إيما ًنا كبي ًرا ب�أقوال الم�سيح
"من �سمع �إليكم �سمع � ّإلي".
القائلَ :
أخ�ص في خدمة اهلل متى يريد ذلك وفي � ّأي مكان يريده!
ولنتم ّر�س بال ّ
و�أنا �أقول ذلك لتجنّب �أوهام كل َمن ي�ض ّيع وقته في التلهي بالأوهام فيقول" :
لو كنت �أعي�ش في ال�صحراء ،لو دخلت دي ًرا ،لو �أمكنني مغادرة هذا المنزل،
ف�أبتعد عن عائلتي ،و�أغ ّير محيطي ،كم �س�أقوم ب�أعمال التوبة ،وكم �س�أك ّر�س
حياتي لل�صالة!" وفي هذه الأثناء �سنحمل ال�صليب ،الذي منحنا �إياه اهلل،
بطريقة ناكرة للجميل ،وال نخدم اهلل في المكان والزمان اللذَ ين يريدنا �أن
نخدمه فيهما ،والنتيجة ،ال نبلغ القدا�سة بتاتًا ،بل تتدهور حالنا .ففي هذه
الرغبات التي تب ِعدنا عن م�شيئة اهلل ،لنجد تجارب ال�شيطان ،فيكمن واجبنا
في �إبعادها عن تفكيرنا ،ولن ّتخذ قرار ال�سير في ال�سبيل الوحيد الذي اختاره
الرب لنا .وهكذا �سنخدم اهلل ونت ّمم م�شيئته ون�صبح ق ّدي�سين حت ًما مهما
ّ
كانت الحال التي و�ضعتنا فيها يد اهلل.
دوما �إلى �أن نريد ما يريده اهلل ،وبهذه الطريقة،
خُ ال�صة ما تق ّدم :فلنتن ّبه ً
�سنبقى م ّتحدين بقلبه اتحا ًدا وثيقًا .ولهذا الهدف ،لنتم ّكن من بع�ض المقاطع
من الكتاب المقد�س التي تدعونا �إلى االتحاد با�ستمرار بم�شيئة اهلل" :ماذا

�إرادة اهلل يف الإن�سان
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تتميم
رب؟ احملني على معرفة ما تريده منّي لأنّني �أري ُد َ
تريدني �أن �أفعل ،يا ّ
أعد لنف�سي ،بل �أنا ٌ
ملك لك ،يا ملكي
ذلك بال تحف ٍّظ� .أنا لك فخ ّل�صني ،لم � ْ
خ�صو�صا محنة �أكثر �إهال ًكا ،كموت
و�س ّيدي ،فافعل بي ما ت�شاء" .ف�إن واجهتم
ً
�أحد الأهل �أو خ�سارة ثروة طائلة� ،أو �أ ّية محنة ُاخرى ،فال تتوانوا عن القول:
"نعم يا � ِ
أبت ،هذا ما كان ر�ضاك� ،أجل ،يا �إلهي و�أبي ليكن كذلك لأنّك �أنت
�أردته �أن يكون!" وفوق كل �شيء ،ثابروا على ال�صالة التي ع ّلمنا �إياها ي�سوع
الم�سيح ور ّددوا" :لتكن م�شيئتك كما في ال�سماء كذلك على الأر�ض" .فقد
�أو�صى الم�سيح القدي�سة كاثرين دو جين �أنَّه في ِّ
كل وقت ت�ص ّلي فيه الأبانا،
تتم في
لتتم الم�شيئة الإلهية فيها كما ّ
�أن تتوقف عند هذه الكلمات وت�ص ّلي ّ
ال�سماء مع القدي�سين ب�شكل كامل .لنقم بهذه العبادات بنف�سنا ،وبال �شك،
�سنرتقي نحو القدا�سة.
فلنحب ِّ
ونعظم الم�شيئة الإلهية ،كذلك الطوباوية مريم البتول الطاهرة
ّ
�إلى الأبد!
�ألفون�س ماري دو ليغوري
رهبنة الفادي الأقد�س

فهر�س القدي�سين:
 -1القدي�س �أَلفون ُْ�س ُدو ليغوري
م�ؤ�س�س رهبنة الفادي الأقد�س ( )1787 - 1696عيده في � 1آب
�صفحة162 ،137 ،134 ،115 ،112 ،57 ،38 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 :

Saint Alphonse de Liguori

� -2أنطونيو�س البادواني
( )1231 -1195عيده في  13حزيران
�صفحة69 ،62 :

Saint Antoine de Padoue

 -3القدي�س �أغُ ْ�سطينو�س
اُ�سقف ومعلّم الكني�سة ( )430 - 354عيده في � 28آب
�صفحة159 ،154 ،142 ،141 ،140 ،132 ،78 ،73 ،69 ،34 ،33 ،31 ،30 :
 -4القدي�س �أندريه دافيالن
( )1521 -1608عيده في  10ت�شرين الثاني
�صفحة133 :
َاردو�س ال�سياني
 -5القدي�س بِرن
ْ
( )1444 -1380عيده في  20ايار
�صفحة63 ،47 :

Saint Augustin

Saint André Avellin

Saint Bernardin de Sienne

 -6القدي�س اال�سقف بونونْتورا
( )1274 - 1218عيده في  15تموز
�صفحة157 ،153 ،103 ،99 ،97 ،88 ،86 ،52 :

Saint Bonaventure

 -7القدي�س بِرنا ْردو�س
م�ست�شارا للبابوات والملوك )1153 -1090(،عيده في � 20أب
�صفحة159 ،155 ،110 ،108 ،102 ،101 ،99 ،98 ،96 ،93 ،86 ،84 ،83 ،75 ،72 ،62 ،46 ،41 :

Saint Bernard

 -8القدي�س با�سيليو�س الكبير
( )379 -330عيده في  2كانون االول
�صفحة149 ،89 :

Saint Basile

 -9القدي�س �إكليمن�ض�س االول
البابا الثالث بعد بطر�س ،ا�ست�شهد �سنه  ،97عيده في  23ت�شرين الثاني
�صفحة35 :
 -10القدي�س �شربل مخلوف
( )1898 - 1828عيده في ثالث �أحد من تموز
�صفحة15 :
 -11القدي�سة كاتَرينا ال�سيان َّية
( )1380 -1347عيدها في  29ني�سان
�صفحة147 ،85 ،77 ،63 :

Saint Clément

Saint Charbel Makhlouf

Sainte Catherine de Sienne

 -12القدي�سة كاثرين دو جين
خدمت المر�ضى )1510 - 1447( ،عيدها في � 15أيلول
�صفحة162 :

Sainte Catherine de Gênes

 -13القدي�سة كالرا
البتول� ،أول الراهبات الفرن�سي�س ّيات (الكالري�س) )1253 - 1193( ،عيدها في � 11آب
�صفحة66 ،43 :
 -14القدي�س كيرِ لُّ�س اال�سكندري
"مرنّم العذراء" )444 - 370( ،عيده في  27حزيران
�صفحة48 :
 -15القدي�س ديوني�سيو�س الأريوباغي
�أول �أ�سقف على باري�س ،عيده في  9ت�شرين االول
�صفحة137 ،47 :
 -16القدي�سة دوروثي
�شهيدة �أواخر الجيل الثالث
�صفحة144 :
 -17القدي�س افرام ال�سرياني" ،كنارة الروح القد�س"
( )371 - 306عيده في  9حزيران
�صفحة104 ،97 ،96 ،89 :
 -18القدي�س فرن�سي�س دو بورجيا
في ا�سبانيا ( )1572-1510عيده في  3ت�شرين االول
�صفحة149 ،36 :
 -19القدي�س فرن�سي�س دو �سال
( )1622 – 1567عيده  24كانون االول
�صفحة157 ،152 ،53 ،48 ،45 ،35 ،30 ،13 :

Sainte Claire

Saint Cyrille d'Alexandrie

Saint Denis l'Aréopagite

Sainte Dorothée

Saint Ephrem le Syrien

Saint François De Borgia

Saint François de Sales

ك�سفارو�س
فرن�سي�س َ
 -20القدي�س َ
( )1552 - 1506عيده في  3كانون االول
�صفحة59 :

Saint François-Xavier

فرن�سي�س رجي�س
 -21القدي�س َ
( .)1640 - 1597عيده في  16حزيران
�صفحة59 :

Saint François Régis

 -22فرن�سي�س الأ�سيزي
( )1226 - 1181عيده في  4ت�شرين االول
�صفحة153 ،133 ،64 ،60 :
 -23القدي�س جرمانو�س
هو �أب كني�سة �إنجلترا وايرلندا ( )438 - 375عيده في � 12أيار
�صفحة103 ،84 :

Saint François d’Assise

Saint Germain

 -24القدي�س غريغوريو�س الكبير
(نحو  )604 - 540عيده � 3أيلول
�صفحة158 ،50 ،22 :

Saint Grégoire le Grand

 -25القدي�سة جيرترود
( )1302 - 1256عيدها في � 17أذار
�صفحة158 ،53 :
 -26القدي�س ِاغْ ناطيو�س ُدو لويوال
م�ؤ�س�س الرهبانية الي�سوعية )1556 - 1491( ،عيده في  31تموز
�صفحة104 ،64 :

Sainte Gertrude de Nivelles

Saint Ignace de Loyola

 -27القدي�سة يهوديت
من �ألمانيا ( )1260+عيدها في � 5أيار
�صفحة147 :
 -28القدي�س �إيرو ِنمو�س (جيروم)
ترجم الكتاب المقد�س �إلى عدة لغات )420 - 347( ،عيده في � 30أيلول
�صفحة93 ،32 :
 -29القدي�س يوحنا ال�سلمي
(606 - 525م) عيده في � 30أذار
�صفحة36 :
-30الطوباو ّية حنّة لل�صليب
()1534-1481
�صفحة64 ،63 :
 -31القدي�س يعقوب الكبير
من ر�سل الم�سيح عيده  25تموز /يوليو
�صفحة124 ،32 :
 -32القدي�س يوحنا االفيلي
ر�سول االندل�س ( )1569 - 1500عيده في � 10أيار
�صفحة160 ،158 ،155 ،152 ،140 :

Sainte Judith

Saint Jérôme

Saint Jean Climaque

Sainte Jeanne de la Croix

Saint Jacques Apôtre

Saint Jean d’Avila

 -33القدي�س يوحنا الدم�شقي
معلماً للكني�سة الجامعة )749 +( ،عيده في  4كانون الأول
�صفحة99 ،86 :

Saint Jean Damascène

 -34القدي�س يوحنا فم الذهب
( )407-349عيده في 27كانون االول
�صفحة48 ،46 ،45 ،32 ،30 :

Saint Jean Chrysostom

 -35القدي�س يوحنا ،الر�سول والإنجيلي
( )110+عيده في  27كانون االول
�صفحة118 ،111 ،106 ،105 ،102 ،81 ،77 ،50 ،37 ،31 :

Saint Jean, Apôtre et Évangéliste

 -36القدي�س لوران�سيو�س ي�ستنيانو�س
�أول بطريرك على البندقية )1456 -1381( ,عيده في � 5أيلول
�صفحة103 ،49 ،48 ،33 :
 -37القدي�س لوقا الإنجيلي
"الطبيب الحبيب" عيده في  18ت�شرين االول
�صفحة100 ،93 :

Saint Laurent Justinien

Saint Luc Évangeliste

 -38القدي�س لوي�س دو غونزاغا
( )1591 - 1568عيده في  21حزيران
�صفحة59 :

Saint Louis de Gonzague

 -39القدي�س البابا الون الكبير
دفن في كني�سة القدي�س بطر�س )461+( ،عيده في  10ت�شرين االول
�صفحة147 :

Saint Léon le grand

 -40القدي�سة ماتيلدا
ملكة المانيا )968- 875( ،عيدها في � 14أذار
�صفحة53 ،50 :

Sainte Mathilda

 -41القدي�سة ماري مادلين دو باتزي
( )1607 - 1566عيدها في � 25أيار
�صفحة144 ،132 ،71 ،64 ،59 ،46 ،29 ،24 :

Sainte Marie-Madeleine de Pazzi

ك�ساب الحرديني
 -42القدي�س نعمة اهلل ّ
( )1858 . 1808عيده في  14كانون الأول
�صفحة15 :
 -43القدي�س في ِل ُب�س نيري
( )1515 . 1595عيده في � 26أيار
�صفحة81,43 :

Saint Nimatullah Kassab Al-Hardini

 -44القدي�س بطر�س الر�سول
ا�ست�شهد ودفن في روما �سنة  ،67عيده  29حزيران
�صفحة141 ،132 ،124 :
 -45القدي�س بطر�س الكنتارا
فرن�سي�سكاني من ا�سبانيا )1562 - 1499( ،عيده في  19ت�شرين الأول
�صفحة74 ،68 ،65 ،64 ،41 :

Saint Philippe Néri

Saint Pierre Apôtre

Saint Pierre d’Alcántara

 -46القدي�س باولينُ�س
ً
ً
ً
كان علمانياً متزوجا و�شاعرا متفوقا موهوبا )431 - 355( ،عيده في  22حزيران
�صفحة96 :
بطر�س َدمياني
 -47القدي�س ُ
( )1072-1007عيده في � 21شباط
�صفحة83 :

Saint Paulin

Saint Pierre Damien

 -48القدي�س بطر�س كريزو ُلغُ�س
اال�سقف �ألملّقب بـالذهبي الكلمة ( )451 - 380عيده في  30تموز
�صفحة67 :
 -49القدي�س بول�س ر�سول االمم
ا�ستُ�شهد عام  ،67عيده في  29حزيران

Saint Pierre Chrysologue

Saint Paulِ Apôtre

�صفحة159 ،157 ،156 ،147 ،138 ،134 ،127 ،123 ،119 ،118 ،116 ،105 ،99 ،46 ،37 ،30 ،21 :

 -50القدي�سة روز دو ليما البتول
( )1617 - 1586عيدها في � 23آب

Sainte Rose de Lima

�صفحة134 :

 -51القدي�س توما االكُ ويني
( )1274 - 1225عيده في  28كانون االول

Saint Thomas d Aquin

�صفحة63 :

 -52القدي�س توما الر�سول
ب�ش ّر ومات في الهند ،عيده في  3تموز

Saint Thomas

�صفحة46 :

 -53القدي�س توما فلنوف
ا�سباني)1555 -1487( ،عيده في � 8أيلول

Saint Thomas de Villeneuve

�صفحة94 :

 -54القدي�سة تريزيا الأفيل ّية
( )1582 - 1515عيدها في  15ت�شرين االول
158

Sainte Thérèse d’Avila

�صفحة،154 ،148 ،138 ،134 ،133 ،132 ،92،129 ،79 ،78 ،75 ،70 ،69 ،54 ،43 ،36 ،34 ،29 ،24 :

مبد�أ �صالتنا والعودة الى ذاتنا
من خالل هذا الكتاب
† كيف ن�ص ّلي في هذا الكتاب� :ضع نف�سك في و�ضعية المطواع
الم�ستعد ال�ستقبال الرب� .آمن بمحبة اهلل الالمتناهية لك �شخ�ص ًيا.
خذ مكا ًنا هاد ًئا بعيدً ا عن ال�ضجيج ،واجل�س �أو ا�سجد دون �أن ي�شغلك
ما حولك عن التركيز والتوجه الى اهلل الحا�ضر ،هنا والآن.
خارجا.
الحي :الرب هنا وهو يدعوك؛ �ضع كل الهموم ً
�آمن بح�ضور اهلل ّ
اطلب �إلهام الروح القد�س :نحن ال نعرف ان ن�صلي ،لكن الروح القد�س
ي�صلي فينا.
�أطلب من اهلل �أن يع ّلمك الإ�صغاء لكالمه .تع ّمق بما تقر�أ .بال�صمت �إ�ص ِغ
الى الرب.
�أ�شكر اهلل على كل عطاياه وانظر �إلى الكون بعيني اهلل.

فيا �إخوتي الأحباء ،وفيما يفت�ش عالمنا عن الآلهة الكاذبة،
ا�صبح ْت
والأبراج
والمنجمين والمب�صرين و�ألعاب المقامرة ،وقد َ
ّ
ك َّلها المرجع الأ�سا�سي لمجتمعنا الإ�ستهالكيُ ،انا�شدُكم اليوم و�أطلب
�أن تبادروا �إلى �إ ِتّخاذ خطو ٍة جريئة بالإ ِتّكال على اهلل وحده ،خالق
الحب الحقيقي الوحيد .ولتكن لديكم الجر�أة
ال�سماء والأر�ض ،فهو ُّ
في مبا�شرة ال�صالة حا ًال ،من القلب الى القلب ،لأن اهلل �ساكنٌ في
قلوبنا.
ولنرفع ال�صرخة من الأعماق� ،إلى الآب ال�سماوي الحا�ضر �أبد ًا،
ولنقدم ذواتَنا هلل
�صرخ ًة مل�ؤها الحب ،كي نعي�ش التوبة الحقيقةِّ .
من خالل الروح القد�س المعزّي .ولنرفع �ضعف حياتنا �إلى قلب اهلل
ال�ساكن فينا ،له المجد �إلى الأبد� .آمين.

�صالة اخلتام

b

(هذه ال�صالة تالها �أطفال فاطمة -البرتغال م ّرات كثيرة كما ع ّلمها المالك لهم )1916

† يا �إلهي� ،إ ّني �أ�ؤمن بك و� ْأعبدك و�أ�ضع رجائي فيك و�أُ ِح ُب َك ،و�أ�س�ألك
�أن تغفر لك ّل الذين ال ي�ؤمنون وال يعبدون وال يرجون وال يحبونك.
�أيها الثالوث الأقد�س ،الآب والإبن والروح القد�س ،الإله الواحد،
�إ ّني اعبدك من الأعماق واقدم لك ج�سد ودم ونف�س وروح �سيدنا
ي�سوع الم�سيح ،الق ّدو�س والثمين للغاية ،الموجود في كنائ�س
ً
تعوي�ضا عن الإهانات والتحقير ال ّالحقين بكني�ستك.
الأر�ض ك ِّلها.
فبف�ضل �إ�ستحقاقات قلبه الأقد�س ،و�شفاعة قلب مريم الطاهر والبريء
من الخطيئة� ،أ�س� َ
ألك ارتداد الخط�أة والتوبة الى الأبد� .آمين

و�س �أنتَ يا َمنْ ال َيموت.
و�س �أنتَ �أ ُّيها القوي قـُدُّ ٌ
و�س �أنتَ يا �أهلل قـُدُّ ٌ
† قـُدُّ ٌ
�إرحمنا ()3
مت نف�سك للك ّلي
† �أ ّيتها العذراء الق ّدي�سة� ،أنت التي بدون تر ّدد ق ّد ِ
القدرة لتحقيق م�شروعه الخال�صي� ،أحيي الثقة في قلوب ال�ش ّبان
وال�شابات لكي يبقى هنالك رعا ٌة متح ّم�سون ،يقودون ال�شعب الم�سيحي
على طريق الحياة،
ونفو�س مك ّر�سة قادرة على ال�شهادة بالع ّفة والفقر
ٌ
والطاعة ،للح�ضور المح ِّرر البنك القائم من بين الأموات� .آمين
† �أبانا الذي في ال�سماوات ...ال�سالم عليك يا مريم...
† المجد للآب والإبن والروح القد�س كما كان في البدء والآن وعلى الدوام
و�إلى �أبد الآبدين �آمين

