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  الریاضات الروحیة
  للقدیس أغناطیوس دي لویـــــوال

  
  نقلھ إلى العربیة

  األب صبحي حموي الیسوعي
  

  الطبعة الثانیة
1985  
  

  الرھبانیة الیسوعیة في الشرق األدنى
  
  

  المقدمة
  

, ظھرت, بقلم األب خلیل ادّه الیسوعي و الخوري یوحنا طنَّوس  1936في سنة 
لریاضات القدیس اغناطیوس دي لویوال . جاء في اللبناني , ترجمة عربیة كاملة 

مقدمة ھذه النشرة : " لم نعّرب الترجمة الالتینیة حرفاً بحرف لعدم الفائدة في ذلك و 
إنما حرصنا على تأدیة المعنى بأعظم ما یمكن من الدقة ". إالَ أننا قد أصبحنا الیوم 

ب , بل على أن نعرف حریصین , ال على أن نفھم ما أراده القدیس أغناطیوس فحس
  أیضاً ما ھي األلفاظ و التعابیر التي استعملھا .

  
فأضحى من الضروري أن تكون بین أیدینا ترجمة عربیة جدیدة تتقیّد بحرفیة النص 

األصلي. و ھذا ما أقدمنا علیھ , و قد قام األب سامي خوري بإعادة النظر في ھذه 
  الترجمة على األصل اإلسباني .
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  المسیح قدسیني یا روح 
  یا جسد المسیح خلصني

  یا دم المسیح أسكرني
  یا ماء جنب المسیح اغسلني

  یا آالم المسیح قّویني 
  یا أیھا المسیح الحنون استجب لي

  و في جروحك أخفني
  و أن أنفصل عنك ال تدعني
  و من العدو الخبیث احمني

  دعنياو في ساعة موتي 
  و أن آتي إلیك اؤمرني

  قدیسیك ألمجدك مع  جمیع
  إلى أبد اآلبدین . آمین

  
  
  
  
  

  مصطلحات
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تصّور المكان                                                                                
composicion  

انبساط                                                                                         
consolacion  

مشاھدة                                                                                    
contempalcion  

شاَھدَ                                                                                            
contemplar  

                                                      انقباض                                 
desolacion     

غیر منحاز إلى                                                                              
indiferente    

ل                                                                                              تأمُّ
meditacion  

ل في                                                                                                تأمُّ
meditar  

 
penitencia                                                 ( في المفرد المعّرف ) توبة                                    

عمل ( أعمال ) توبة ( في النكرة )                                                                                                 
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 فوائد 1

  لتفھم الریاضات الروحیة التالیة بعض الشيء
  و لیستعین بھا من یُلقیھا و من یتلقّاھا

  
ل  فائدة األولىال : الُمراد بالریاضات الروحیة كل طریقة لفحص الضمیر و التأمُّ

و المشاھدة و الصالة اللّفظیة و العقلیة و سائر األفعال الروحیة , كما سیأتي 
ه و المشي و الركض ریاضة بدنیة , ھكذا أیضاً كل  ذكرھا . فإنھ كما یقال للتنزُّ

بھا لقمع  د النفس و تؤّھِ ما فیھا من األھواء المنحرفة و للبحث بعد ذلك طریقة تعِّ
عن إرادة هللا و االھتداء إلیھا في تنظیم حیاتنا لخالص نفوسنا تُسّمى ریاضة 

  روحیة .
  
ل أو الُمشاھدة  الفائدة الثانیة 2 : على َمن یعرض على غیره طریقةً و تصمیماً للتأمُّ

ل , مقتصراً على التقدُّم من  أن یروي بأمانة موضوع تلك المشاھدة أو ذلك التأمُّ
نقطة إلى نقطة بشرح قصیر وجیز . ألن الُمشاھد إذا انطلق من أساس الخبر 

الحقیقي , فتقدّم و فَكر بذاتھ ووجد ما یزید الخبر بیاناً و یزید نفسھ شعوراً بھ ــــ 
إما بمجرد تفكیره الشخصي أو بفضل النعمة اإللھیة المنیرة لعقلھ ـــ یشعر بلذّة 

و یجني فائدة روحیة أغزر مّما لو أفاض المرشد في شرح معنى الخبر و  أعظم
التّوسُّع فیھ . ألَن ما یرضي النفس و یشبعھا لیس العلم بغزارتھ , و إنّما ھو 

ق الباطني بھا .   الشعور باألشیاء و التذوُّ
  

یر و : في جمیع الریاضات الروحیة التالیة نستخدم نشاط العقل للتفك الفائدة الثالثة 3
یسیھ  نشاط اإلرادة للحب . فلننتبھ إلى نشاط اإلرادة , حینما نناجي هللا أو قدِّ

بالصالة اللفظیة أو العقلیة , یقتضي منّا احتراماً أعظم من الذي نبدیھ عندما 
  نستخدم العقل للفھم .

  
: الریاضات التالیة تتّضمن أربعة أسابیع تطابق تقسیم الریاضات  الفائدة الرابعة 4

ل و النظر في الخطایا , و الثاني لحیاة  إلى أربعة أقسام : األسبوع األول للتأمُّ
سیدنا یسوع  المسیح بما فیھا یوم الشعانین , و الثالث آلالم سیدنا یسوع المسیح  , 

  و الرابع لقیامتھ و صعوده , مع عرض طرق الصالة الثالث .
  

بوع سبعة أو ثمانیة أیام , ألنھ على أنھ لیس الُمراد من ذلك أن یكون كل أس        
قد یتفق في األسبوع األول أن یكون بعضھم أبطأ من غیرھم في الحصول على ما 
ع و ذرف الدموع على خطایاھم , و قد یتفق أیضاً أن  یبتغون , أي الندامة و التوجُّ
یكون بعضھم أكثر اجتھاداً من غیرھم , و أكثر عرضة للتأثُّر و التجربة من قبل 

ح مختلفة . فمن المفترض أن یُقّصر ھذا األسبوع في بعض األحیان و أن أروا
یُّمدد في غیرھا . و كذا قل في باقي األسابیع . إذ یجب طلب األشیاء بحسب 
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الحاجة الشخصیة . و على كل حال فال بد من االنتھاء في ثالثین یوماً على 
  التقریب.

  
جزیلة إذا دخل في الریاضات : یحصل المترّوض على فائدة  الفائدة الخامسة 5

م لھ إرادتھ و حّریتھ  بھّمة واسعة وسخاء عظیم نحو خالقھ و ربّھ . فعلیھ أن یقدِّ
بكاملھا , حتى یتصّرف هللا عّز و جّل بشخصھ و بكل ما لھ , وفقاً لمشیئتھ 

  المقدسة .
  

: إذا الحظ المرشد أن نفس المترّوض خالیة من االنفعاالت  الفائدة السادسة 6
روحیة كانبساط النفس أو انقباضھا , و من تأثیرات األرواح المختلفة , وجب ال

علیھ أن یسألھ كثیراً عن الریاضات ھل یمارسھا بأوقاتھا المعیّنة و كیف یمارسھا 
, و كذلك عن الملحقات ھل یقوم بھا بدَقة . و لیستعلم بالتفصیل عن كل من تلك 

 75, و عن الملحقات راجع  313راجع  النقاط . ( عن انبساط النفس و انقباضھا
.(  

  
: إذا رأى المرشد أن المترّوض في حالة انقباض و تجربة , فال  الفائدة السابعة 7

یظھرنَّ لھ شیئاً من الخشونة و القساوة , بل لیعاملھ برفق و لطف . و لیشجعّھ و 
ه للمستقبل , و لیبیِّن لھ ِحیَل عدّو الطبیعة البشریّة , و لیساع ده على االستعداد یقّوِ

  و التأھُّب لالنبساط المقبل .
  
: على المرشد , بحسب ما یراه من حاجة عند المترّوض , بشأن  الفائدة الثامنة 8

حاالت االنقباض و ِحَیل العدّو , و بشأن حاالت االنبساط أیضاً , أن یعرض علیھ 
المختلفة  قواعد األسبوع األول و األسبوع الثاني الھادفة إلى معرفة األرواح

  ) . 336ـــ  313(
  
: تُراعى حین یقوم المترّوض بریاضات األسبوع األول . إن كان  الفائدة التاسعة 9

باً بتجارب غلیظة بیّنة ( تُظِھر لھ مثالً  م في األمور الروحیة و كان مجرَّ غیر متقدِّ
ل دون التقدُّم في خدمة هللا ربّنا , كاألتعاب و الخجل و ما یوح یھ عقبات تحوُّ

الشرف العالمي من خوف الخ ) , فعلى المرشد أالّ یكلمھ عن قواعد األسبوع 
الثاني المختّصة باألرواح المختلفة , ألنھ بقدر ما تفیده قواعد األسبوع األول , 
ه قواعد األسبوع الثاني : فموضوعھا أدّق و أرفع من أن یستطیع إدراكھ .   تضرُّ

  
ب بظواھر : عندما یشعر المر الفائدة العاشرة 10 شد أن المترّوض یھاَجم و یُجرَّ

الخیر , فحینئٍذ یحسن بھ أن یكلَّمھ عن قواعد األسبوع الثاني الوارد ذكرھا , ألن 
ب أكثر بظواھر الخیر من كان یتمّرن في  عدو الطبیعة البشریة قد اعتاد أن یجّرِ

وثاً في حیاة االستنارة التي توافق ریاضات األسبوع الثاني , و األمر أقّل حد
  الحیاة المطھّرة التي توافق ریاضات األسبوع األول . 
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: متى كان المترّوض في األسبوع األول , فمن المفید أالّ  الفائدة الحادیة عشرة 11
یعلم بشيء مّما سیصنعھ في األسبوع الثاني , بل لیجدّ في األسبوع األول في 

  مفیداً في األسبوع الثاني .الحصول على ما یبتغیھ , كأن ال أمل لھ أن یجد شیئاً 
  

: على المرشد أن ینبّھ المترّوض تكراراً إلى وجوب قضائھ  الفائدة الثانیة عشرة 12
الساعة الكاملة في كل من الریاضات أو المشاھدات الخمس التي یقوم بھا كل یوم 

, و بضرورة اجتھاده الدائم في أن یكون ھكذا مرتاح البال الستمراره الساعة 
ھمل شیئاً ي الریاضة ( بل أكثر و ال أقل ) , ألنھ لیس من عادة العدو أن یُ الكاملة ف

ل أو الصالة .   لیحمل على تقصیر ساعة المشاھدة أو التأمُّ
  

: و ال بد من التنبیھ إلى األمر التالي : من السھل و البسیط  الفائدة الثالثة عشرة 13
شاَھدة , و لكنھ من مُ في وقت االنبساط أن یستمر المرء الساعة الكاملة في ال

الصعب جداً في وقت االنقباض أن َیثبُت حتى نھایتھا . و لذلك فعلى المترّوض , 
لكي یقاوم االنقباض و یتغلَّب على التجارب , أن یزید القلیل دائماً على الساعة 

  الكاملة , لكي یعتاد ال مقاومة العدو فقط , بل صرعھ أیضاً .
  

رأى المرشد أن المترّوض في حالة االنبساط و على  : إذا الفائدة الرابعة عشرة 14
ره من اإلقدام على أي وعد  جانب كبیر من الحرارة الروحیة , وجب علیھ أن یحذِّ
أو أي نذر على حماس و بدون رویَّة . و یقّدر ما یراه سریع االنفعال , یجب علیھ 

تناق الحیاة أن یزیده تحذیراً و تنبیھاً . و بما أنھ یجوز حمل اآلخر على اع
الرھبانیة بقصد نذر نذور الطاعة و الفقر و العفّة , و بما أن العمل الصالح 

المنذور أكثر استحقاقاً منھ بال نذر , لذلك ال بدَّ من شدید المراعاة لمزاج 
المترّوض و مؤّھالتھ و لما یجده من مساعدة أو عقبة في القیام بما یرید أن یعد بھ 

.  
  

: لیس للمرشد أن یحمل المترّوض على الفقر أو علي أي  رةالفائدة الخامسة عش 15
وعد أو على عكسھما , و ال على اختیار حالة أو طریقة حیاتیة أو على عكسھما . 

ألننا إذا كنّا في خارج الریاضات نستطیع بصواب و ثواب أن نحمل من نتّوسم 
و كل طریقة من  ة و الحیاة الرھبانیةفیھم األھلیة على اختیار العفة و البتولیّ 

الكمال اإلنجیلي , ففي أثناء الریاضات الروحیة , إذ یجري البحث عن إرادة هللا , 
من األوفق , بل من األحسن بكثیر , أن یوحي الخالق و السید ذاتھ إلى النفس 

األمینة , معانقاَ إیّاھا في محبتھ و تسبیحھ , و معدّاً إیّاھا للطریق التي یمكنھا أن 
ھا أفضل خدمة فیما بعد . فلیس للمرشد أن یلتفت أو یمیل إلى جانب أو تؤدي لھ فی

إلى آخر , بل یبقى في موقف متوازن بین الجانبین كالمیزان , تاركاً الخالق یعمل 
  مباشرةً مع خلیقتھ و الخلیقة مع خالقھا و ربّھا .

  
خلیقتھ  : لھذه الغایة , أي لیكون عمل الخالق و الرب في الفائدة السادسة عشرة 16

أكثر ضمانة , فإن شعرت النفس بتعلُق أو بمیل منحرف إلى أمر ما , یحُسن بھا 
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كثیراً أن تسعى مستخدمة كل قواھا لتتّجھ إلى عكس تعلُّقھا أو میلھا إلى ھذا 
الرديء . فإذا مالت ساعیة وراء وظیفة أو ریع وقف كنسي و الحصول علیھ , ال 

 لخیر النفوس الروحي , بل لمصلحتھا الشخصیة و إكراماً و تمجیداً � ربنا , و ال
لمنفعتھا الزمنیة , وجب علیھا في تلك الحال أن تتعلّق بما ھو عكس ذلك , ملِّحة 

في صلواتھا و في سائر ریاضاتھا الروحیة و طالبة إلى هللا ربنا ما ھو عكس ذلك 
, ما لم , أي عدم الرغبة في الوظیفة أو ریع الوقف الكنسي أو أي شيء آخر 

یرتِّب هللا عّز و جل رغباتھا فیعدّل تعلُّقھا األول . و على ھذا النحو یصبح 
الباعث الوحید إلى ابتغاء أو امتالك ھذا  أو ذلك خدمة العزة اإللھیة و إكرامھا و 

  تمجیدھا .
  

الع على  الفائدة السابعة عشرة 17 : من المفید جداً أن یكون المرشد مطَّلعاً تمام االّطِ
طرابات و الھواجس التي تثیرھا األرواح في نفس المترّوض , دون أن االض

یسعى لمعرفة أفكاره الخاصة و خطایاه , ألنھ , بقدر ما یرى فیھ من التقدُّم , 
كثیراً كان أو قلیالً , یمكنھ أن یُلقي علیھ بعض ریاضات روحیة مفیدة و مطابقة 

 الحتیاجات نفسھ المضطربة .
  
  

: ینبغي للمرشد أن یطّبِق الریاضات الروحیة على  شرةالفائدة الثامنة ع 18
استعدادات من یمارسھا , سنّاً و ثقافةً و فھماً , فال یلقى على غیر المثقّف أو القلیل 

االستیعاب ما ال یستطیع أن یتحملّھ بدون مشقّة و یستفید منھ . و ھكذا یُلقى على 
با , ما م   ن شأنھ أن یساعده و یفیده .كل واحد , بحسب ما أراد أن یكون متأّھِ

  
فمن أحب أن یبذل جھده لیتعلّم و یُرضي نفسھ إلى درجة ما , یمكن أن یُعَرض 

  علیھ فحص الضمیر الخاص
) , مع طریقة الصالة , مدة  43 – 32) ثم فحص الضمیر العام (  31 -  24( 

و  ) . 248 – 238نصف الساعة صباحاً , في الوصایا و الخطایا الممیتة الخ (
لیُنصح أیضاً أن یعترف بخطایاه كل ثمانیة أیام و أن یتناول , إن أمكن , كل 

خمسة عشر یوماً , و حتى كل ثمانیة أیام إن شعر بمیل إلى ذلك . ھذه الطریقة 
أكثر موافقة للناس غیر المثقّفین , فلتُشرح لھم كل من الوصایا العشر , ثم الخطایا 

  س الخمس و أعمال الرحمة .الممیتة ووصایا الكنیسة و الحوا
  

و كذلك إذا رأى المرشد أن المترّوض قلیل االستیعاب أو ضعیف الطاقة الطبیعیة 
ال ینتظر منھ فائدة كثیرة , فاألوفق أن تُعرض علیھ بعض الریاضات السھلة , 

إلى أن یعترف بخطایاه . ثم تُعرض علیھ بعض تمارین فحص الضمیر و برنامج 
راً مّما اعتادھا , لكي یحافظ على ما اكتسبھ . و یجب عدم اعترافات أكثر توات

البحث في أمور االنتخاب أو في غیرھا من الریاضات التي تخرج عن األسبوع 
األول , ال سیّما إذا كان ھناك آخرون یُرجى منھم فائدة أوفر و َنَقَص الوقت للقیام 

  بكل شيء .
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باألمور الرسمیة أو باألعمال المفیدة : إن كان أحد مشغوالً  الفائدة التاسعة عشرة 19

و كان ذا ثقافة أو ذكاء و بوسعھ أن یخّصص ساعة و نصف ساعة للریاضات , 
فلتُعرض علیھ الغایة التي من أجلھا ُخلق اإلنسان . و یمكن أن یُعرض علیھ مدة 

نصف ساعة فحص الضمیر الخاص ثم فحص الضمیر العام و طریقة االعتراف 
ل و تناول القربان  . وعلیھ مدة ثالثة أیام أن یخّصص في كل صباح ساعة للتأمُّ

) , و مدة ثالثة أیام أخرى , في  54 – 45في الخطیئة األولى و الثانیة و الثالثة ( 
ل في عاقبة الخطایا (  ) , و علیھ مدة ثالثة أیام  61 – 55الساعة ذاتھا , للتأمُّ

) . و  71 – 65المناسبة للخطایا ( أخرى في الساعة ذاتھا أن یتأّمل في العقوبات 
 90 – 73في ھذه السالسل الثالث من التأمُّالت تُعرض علیھ الُملحقات العشرة ( 

) و یُحفظ في أسرار المسیح ربنا ترتیب الشرح الوارد ذكره بالتفصیل في ھذه 
  الریاضات ذاتھا .

  
تطاع , تُلقى : من كان غیر مشغول و أحّب أن یتقدّم قدر المس الفائدة العشرون 20

علیھ جمیع الریاضات الروحیة و في الترتیب الذي تبدو فیھ . و ھو سیتقدّم عادة 
بقدر ما ینفصل عن جمیع األصدقاء و المعارف و كل ھّمٍ  أرضي . ذلك بأن 

یغادر البیت الساكن فیھ و یذھب إلى بیت آخر أو إلى غرفة أخرى لیعیش فیھا في 
ھ الذھاب كل یوم إلى القداس و صالة الغروب , غایة الخفیة , على أن یتّسنى ل

  دون أن یخشى أن یمانعھ معارفھ .
  

و ینتج عن ھذه العزلة فوائد عدیدة و أھمھا ثالث : أوالھا أن االبتعاد عن 
األصدقاء و المعارف و عن األمور غیر المّرتبة لینصرف إلى خدمة هللا ربنا و 

اإللھیة . ثانیتھا أن الفكر في ھذا  تسبیحھ یستحق أجراً لیس بیسیر لدى العّزة
االنفصال ال یكون متشّعباً إلى أمور عدیدة , بل ینكّب جھده على أمر واحد , و 

ھو خدمة الخالق و تقدُّم النفس , فیكون استخدام القوى الطبیعیة أكثر حریّة للبحث 
نفصلت , باھتمام عّما یرغب فیھ رغبة شدیدة . و ثالثھا أن النفس كلّما اعتزلت و ا

ب من خالقھا و ربھا و االتصال بھ , و كلّما ازدادت اتّصاالً  أصبحت أجدر بالتقرُّ
  بھ ازدادت أھلیّة لنیل النعم و المواھب من جوده اإللھي الفائق .
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  ریاضات روحیة                                                21

مَ    حیاتَھُ  لیتغلَّب اإلنساُن على نفسِھ و یَُنّظِ
  بَِمعَزٍل عن میٍل منَحِرف

  
  

  االفتراض السابق 22
  

لكي یجد كل من المرشد و المترّوض مزیداً من التعاون و الفائدة , یجب 
االفتراض السابق أن المسیحي الصالح ال بدّ أن یكون إلى تبریر فكرة القریب 

ھا كیف أسرع منھ إلى الحكم علیھا . فإن تعذَّر علیھ تبریرھا فلیُسأل صاحب
یفھمھا , فإن كان فھمھ غیر صحیح , فلیُصَلح بمحبة . و إن لم ذلك كافیاً , 

ر .   فلیُبَحث عن جمیع الوسائل المناسبة لكي تُفھم الفكرة فھماً حسناً فتُبرَّ
  

  
  المبدأ و األساس 23

  
ُخلق اإلنسان لیسبح هللا ربنا و یكرمھ و یخدمھ و بھذا یخلِّص نفسھ . و        

یاء على وجھ األرض قد ُخلقت ألجل اإلنسان و لتساعده على سائُر األش
إدراك الغایة التي ألجلھا ُخلق . و من ثم فعلى اإلنسان أن یستخدمھا بقدر ما 

تساعده على غایتھ و أن یبتعد عنھا بقدر ما تعوقُھ . فیلزمنا لذلك أن نحمل 
جائز لحریّة أنفسنا على عدم االنحیاز ألیة خلیقة من الخالئق في كل ما ھو 

ل الصّحة على  إرادتنا و غیر محظور علیھا , حتى أننا من جھتنا ال نفّضِ
المرض و ال الغنى على الفقر و ال الكرامة على الھوان و ال طوَل الحیاة على 
قُصرھا و ھلّم جّرا , بل نطلب و نختار ما یزیدنا اھتداًء إلى الغایة التي ألجلھا 

  ُخلقنا .
  

  
  فحص الضمیر الخاّص الیومي                                            24

  یتضمن ثالث مراحل و فحصین
  

م المرحلة األولى :  یجب على اإلنسان في الصباح , حالما ینھض , أن یصّمِ
النیّة على التحفُّظ بعنایة   من تلك الخطیئة الخاصة أو النقیصة التي یرید أن 

  یتخلّص منھا و یُصلح نفسھ منھا .
  

: و علیھ بعد الغداء أن یطلب إلى هللا ما یریده , أي نعمة  مرحلة الثانیةال 25
التذكُّر كم مّرة سقط في تلك الخطیئة الخاّصة أو النقیصة و إصالح النفس 

  منھا .
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ثم یقوم بفحص الضمیر األول محاسباَ نفسھ عن النقطة المحدّدة الخاصة التي 

و منتقالً من ساعة إلى ساعة أو  یرید أن یتخلّص منھا و یُصلح نفسھ منھا ,
من فترة إلى فترة , ابتداًء من ساعة النھوض حتى ساعة فحص الضمیر 

ن في السطر األول من الرسم عدداَ من النقاط یساوي عدد  الحاضر . و یدّوِ
م النیة مرة  الّسقطات في ھذه الخطیئة الخاصة أو النقیصة . و أخیراً یصّمِ

  الفحص الثاني الُمزِمع أن یعملھ . أخرى على إصالح النفس حتى 
  

: و یقوم بعد العشاء بالفحص الثاني بالطریقة ذاتھا , ساعة  المرحلة الثالثة 26
ن في السطر الثاني  بعد ساعة , ابتداًء من الفحص األول حتى الثاني . و یدّوِ

من الرسم المذكور عدداً من النقاط یساوي عدد السقطات في ھذه الخطیئة 
 لنقیصة .الخاصة أو ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أربعة ملحقات                                                              27
  ةلإلسراع في استئصال تلك الخطیئة أو النقیصة الخاصّ 

  
ة , : كلّما سقط اإلنسان في ھذه الخطیئة أو النقیصة الخاصّ  الملحق األول

فاً على سقوطھ . و  ھذا ممكن عملھ أمام كثیر من فلیضع یده على صدره متأّسِ
  لحظھ أحد . الناس دون أن َی 

  
: إن السطر األول من الرسم یدل على الفحص األول , و  الملحق الثاني 28

السطر الثاني على الفحص الثاني . فلَینُظر عند المساء ھل حصل إصالح من 
  السطر األول إلى الثاني , أي من الفحص األول إلى الثاني .

: و لیقابل بین الیوم الثاني و األول , أي بین فحصي الیوم  الملحق الثالث 29
الحالي و فحصي الیوم السابق , و لیالِحظ ھل حصل إصالح من یوم إلى یوم 

.  
  

: و لیقابل بین أسبوع و أسبوع و لیالحظ ھل حصل إصالح  الملحق الرابع 30
  في األسبوع الحالي بالنسبة إلى األسبوع السابق.
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أن حرف الجیم األول الكبیر في الرسم یدل على یوم األحد ,  : انتبھ إلى تنبیھ 31

اً .   و حرف الجیم الثاني األصغر على اإلثنین و الثالث على الثالثاء و ھلّم جرَّ
  

  _____________________________ ي
  

  _____________________________ ج
  

  ________________________________ ي
  

  ________________________________ ي
  

  ____________________________________ ي
  

  ____________________________________ ي
  

 ي
_________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  فحص الضمیر العام                                               32
  لتطھیر النفس و تحسین االعتراف

  
فترض سلفاً أَن فّي من األفكار ثالثة أنواع : أوالً أفكاري الخاّصة  التي تصدر ا

عن مجّرد حریّتي وإرادتي ، ثم األفكار  التي من الخارج ، بعضھا یأتي من 
  الروح الصالح وبعضھا من الروح الشریر .
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 األفكار                                                      33
 

  تان الستحقاق األجر ، حین یأتي من الخارج فكر رديء : ھناك طریق
  
علیھ  وأتغلّبیخالجني مثالً فكر بارتكاب خطیئة ممیتة ، فأقاوم حاالً ھذا الفكر  .1

.  
 

ات ة ومرّ خالجني فكر رديء فیعاودني مرّ ) طریقھ ثانیة الستحقاق األجر : یُ 2 34
 تحقاقاً من األولى .ب علیھ . وھذه الطریقة أكثر اسفأقاومھ دائماً حتى أتغلّ 

  
یرتكب اإلنسان خطیئة عرضیة إذا خالجھ ذلك الفكر ذاتھ بارتكاب خطیئة  35

ُ◌فھ علیھ قلیالً أو بقبولھ شیئاً من التلذُّذ  ممیتة فأعاره أذناً صاغیة علیھ بتوقَّ
 الحّسي ، أو أبدى بعض اإلھمال في طرد ذلك الفكر . 

  
  : وھناك طریقتان في ارتكاب الخطیئة الممیتة  36
  

مل بحسب ھي أن یقبل اإلنسان فكراً ردیئاً ، قاصداً أن یعالطریقة األولى : 
  یعمل بحسبھ لو استطاع .ھذا القبول أو قاصداً أن            

في ارتكاب الخطیئة الممیتة ھي ارتكاب الخطیئة بالفعل . الطریقة الثانیة :   37
) للزیادة في القوة 2،  )  للزیادة في االستمرار1واألمر أخطر ألسباب ثالثة : 

  ) للزیادة في الضرر الالحق بالشخصین . 3، 
  
  

  األقوال                                                       38
  

االمتناع عن الحلف ال بالخالق وال بالمخلوق ، إالّ بالصدق واالحترام وعند        
  الضرورة . 

ما بالَقَسم ، بل في شأن أمر على عني بالضرورة ال إثبات حقیقة أو        
 جانب من األھمیة لمنفعة النفس أو الجسد أو بعض الخیرات الزمنیة . 

وأعني باالحترام حین ینتبھ اإلنسان ، في ذكر خالقھ وربّھ ، إلى تأدیة ما       
  یستحق من إكرام واحترام . 

الكاذب بالمخلوق  الَحْلف الباطل بالخالق أثقل من الحلف ویجب االنتباه إلى أنّ  39
ت فیھ شروط ، أي الصدق والضرورة  ، غیر أن الَحْلف بالمخلوق ، إذا تمَّ

  والوقار ، ھو أصعب من الَحلف بالخالق ، وذلك لألسباب اآلتیة :
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إذا أردنا أن نحلف بمخلوٍق ما ، فاالستشھاد بالمخلوق ال السبب األول :  
ثباتھا بضرورة ، بقدر ما نكون یجعلنا متیقِّظین وواعین لقول الحقیقة أو إل

  على ذلك عند االستشھاد برّب جمیع األشیاء وخالفھا . 
  

في الَقَسم بالمخلوق ال تسھل تأدیة االحترام و اإلجالل للخالق السبب الثاني : 
كما لو اقسم اإلنسان بالرب والخالق نفسھ . فاالستشھاد با� ربنا یدعو إلى 

إلیھ االستشھاد بالمخلوق . ولذلك یُسمح إجالل واحترام أعظم مما یدعو 
للكاملین بالَقَسم بالخلیقة أكثر مما یُسمح لغیر الكاملین . فالكاملون ، بفضل 

لھم المتواصل واستنارة عقولھم ، یعتبرون ویتأّملون ویشاھدون بنوع أجلى  تأمُّ
كیف أن هللا  ربنا ھو في كل من المخلوقات بجوھره الخاص وبحضوره 

فھم ، إذا ما حلفوا بالمخلوق ، كانوا ، بالنسبة إلى غیر الكاملین  ، وقدرتھ . 
  أكثر أھلیة وتأھُّبا منھم لتأدیة اإلجالل واالحترام لخالقھم وربّھم .

  
عند اإلكثار من الَحْلف بالمخلوق ، فالتعّرض لعبادة األوثان السبب الثالث : 

  أعظم عند غیر الكاملین منھ عند الكاملین .
   
نُطق بالكالم الباطل . وأعني بذلك كل كلمة غیر نافعة لي أو لغیري عدم ال 40

ھة إلى ھذه الغایة . فلیس من الباطل أبداً أن یتكلّم اإلنسان بما فیھ  وغیر موجَّ
أو یقصد منھ فائدة لنفسھ أو لنفس غیره ، أو للجسد أو للخیرات الزمنیة . 

عن وضعھ ، كما لو تكلّم ولیس من  الباطل  أن یتكلّم اإلنسان بما ھو غریب 
راھب عن الحرب أو التجارة . ولكن ، في كل األحوال الواردة ، یكون للكالم 

  أجر إذا كان مرتَّباً ، ویكون خطیئة إذا كان الكالم غیر مرتّب أو باطالً . 
عدم النُطق بكالم االفتراء أو االنتقاد . فإن كشفُت عن خطیئة ممیتة غیر  41

ممیتة . وإن كانت الخطیئة عرضیة ، أرتكُب خطیئة شائعة ، أرتكُب خطیئة 
عرضیّة ، وإن كانت نقیصة ، أظھرُت نقیصتي  أنا . ولكن ، إن كانت النّیة 

  سلیمة ، یجوز لإلنسان أن یتحدّث بطریقتین عن خطایا اآلخرین ونقائصھم . 
  

إن كانت الخطیئة شائعة ، كمثل المومس أو قرار المحكمة الطریقة األولى : 
م النفوس التي  یُصیبھا .  أو   الخطأ الشائع الذي یسّمِ

  
إذا كشف اإلنسان ألحد خطیئة خفیّة ، لمساعدة الخاطئ على الطریقة الثانیة : 

النھوض منھا ، شرط أن یكون لھ من األمل واألسباب الجدیّة ما یحملھ على 
  الظّنِ أنھ یستطیع مساعدتھ . 

  
 األعمال                                                 42
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االنطالق من وصایا هللا ووصایا الكنیسة وأوامر الرؤساء . فكل فعل مخالف 
ألحد ھذه األنواع بحسب ِكَبِر أھمیتھ أو ِصَغِرھا یكون خطیئة أكبر أو أصغر 

 .  
وأعني بأوامر الرؤساء (( البراءات البابویة في الحروب الصلیبیة )) مثالً 

كالغفرانات (( من أجل السالم )) ، بما فیھا االعتراف وغیرھا من الغفرانات 
وتناول القربان المقدس . ألنھ لیست خطیئة صغیرة أن نعمل أو نحمل غیرنا 
على العمل خالفاً لكل تلك اإلرشادات التقویة واألوامر الصادرة عن رؤسائنا 

.  
  

  
  لعام طریقة فحص الضمیر ا                                             43

ن خمس نقاط    وتتضمَّ
  

  أن یشكر اإلنسان هللا ربنا على النَِّعم التي نالھا . النقطة األولى :   
  أن یلتمس النعمة لمعرفة خطایاه ورفضھا . النقطة الثانیة :  
أن یحاسب نفسھ من ساعة نھوضھ من النوم إلى الفحص النقطة الثالثة :  

تدئاً باألفكار ثم األقوال ثم األعمال ، الحاضر ، ساعة ساعة أو فترة فترة ، مب
  بحسب الترتیب المذكور في فحص الضمیر الخاص . 

  أن یستغفر هللا ربنا عن األخطاء . النقطة الرابعة :  
أن یعقد النیّة على إصالح نفسھ بنعمة هللا . تالوة (( أبانا النقطة الخامسة :  

. ((  
  
  

 االعتراف العام والتناول                                            44
   

من أراد أن یعترف اعترافاً عاماً من تلقاء نفسھ ، وجد فیھ الفوائد الثالث  
  التالیة ، بین العدید منھا : 

ال شك أن من یعترف كل سنة لیس ُملَزماً باالعتراف العام . الفائدة األولى :  
عھ بكل  ولكن في القیام بھ مزیداً من المنفعة واألجر ، نظراً  إلى تجدید توجُّ

  خطایا حیاتھ وشرورھا . 
  

: في أثناء الریاضات الروحیة , یحصل اإلنسان على معرفة  الفائدة الثانیة 
الخطایا و لخبثھا أعمق من التي تكون لھ في وقت عدم االنصراف إلى األمور 

ع بھ ا , الباطنیة . فإذا ما توّصل في الحاضر إلى المزید من معرفتھا و التوجُّ
  ازدادت منفعتھ و أجره على ما قد تكون فیما مضى .

  
: و من ثّم فإذا ما اعترف اعترافاً أحسن و تأھَّب تأھُّباً أفضل ,  الفائدة الثالثة 

أصبح أكثر أھلیّة و استعداداً لتناول القربان المقدس . و ھذا التناول یساعده ال 
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مٍة تزداد بال انقطاع على عدم السقوط في الخطیئة فحسب , بل على حفظ نع
  أیضاً .

  و األفضل أن یكون ھذا االعتراف العام حاالً بعد ریاضات األسبوع األول .
  األسبوع األول

  
  الریاضة األولى                                                    45

ل   بقوى النفس الثالث في الخطیئة األولى و الثانیة و الثالثة تأمُّ
  صالة تمھیدیة و مقدّمتین , ثالث نقاط رئیسیة و ُمناجاة و یتضّمن , بعد

  
: الصالة التمھیدیة عبارة عن طلب النعمة إلى هللا ربنا , لكي تكون  الصالة 46

ھة إلى خدمة عّزتھ اإللھیة و تسبیحھا فقط  نیّاتي و أفعالي و عملیّاتي كلَھا موجَّ
.  

  
ھنا إلى أنھ في المشاھدة ,  : تصّور المكان . ال بدّ من التنبیھ المقدمة األولى 47

ل في المنظورات أو مثالً في مشاھدة المسیح ربنا و ھو منظور ,  أي التأمُّ
ر المكان أن أرى بعین المخیِّلة المكان المادّي حیث ما أرید  یكون تصوُّ

مشاھدتھ . أقول : المكان المادّي مثالً ھیكالً أو جبالً فیھ یسوع المسیح أو 
  ید مشاھدتھ .سیدتنا , بحسب ما أر

  
ر المكان أن  و أّما غیر المنظور , كما ھو األمر ھنا في الخطایا , فیكون تصوُّ

أرى بعین المخیِّلة و أعتبر نفسي مسجونة في ھذا الجسم الفاسد , و أن أرى 
َ◌ب البشري , نفساً و جسداً , كأنھ منفيٌّ في ھذا الوادي بین البھائم  كل المركَّ

  العُْجم .
  

: أن أطلب إلى هللا ربنا ما أرید و أرغب . و ال بدّ للطلب أن  انیةالمقدمة الث 48
یكون مطابقاً للموضوع الذي أنا فیھ . فإن كانت المشاھدة في القیامة , أطلب 

الفرح مع المسیح الفِرح . و إن كانت في اآلالم , أطلب األلم و الدموع و 
ع مع المسیح المتألِّم . و ھنا أطلب الحیاء و  الخجل من ذاتي لرؤیتي التوجُّ

جمیع الذین ھلكوا لخطیئة ممیتة واحدة و كم من مّرة استحّق الھالك األبدي 
  بخطایاي الكثیرة جدّاً .

  
ل , ال بدّ من القیام دائماً بالصالة التمھیدیة و ھي  تنبیھ 49 : قبل كل مشاھدة أو تأمُّ

 ً بحسب الموضوع  ال تتغیّر , و بالمقدّمتین المذكورتین و ھما تتغیّران أحیانا
  الذي أنا فیھ .

  
: أُعِمل الذاكرة في الخطیئة األولى , خطیئة المالئكة , ثم أُعِمل  النقطة األولى 50

العقل في الخطیئة ذاتھا , محیطاً بالموضوع , ثم أُعِمل اإلرادة . أحاول أن 
أتذكر كل ذلك و أن أفھمھ , لكي أزداد حیاًء و خجالً . أقابل خطیئة للمالئكة 
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دة بخطایاي الكثیرة جداً . فھم بسبب خطیئة واحدة ذھبوا إلى جھنم , و أنا واح
  كم من مّرة استحققتھا بسبب خطایاي العدیدة .

  
: أُعید إلى ذاكرتي خطیئة المالئكة : كیف أنھم , بعد أن ُخِلقوا في حالة  أقول

لقھم و النعمة فلم یریدوا أن یستعینوا بحریتھم لیؤدّوا االحترام و الطاعة لخا
ربھم , سقطوا في الكبریاء و انتقلوا من حالة النعمة إلى حالة الفساد فأُلقوا في 

  جھنم .
ثم أحیط بالموضوع بالتفصیل عن طریق العقل , ثم أحّرك القلب بواسطة 

  اإلرادة .
  

: أسیر على الطریقة ذاتھا , أي أني أُعِمل قوى النفس الثالث  النقطة الثانیة 51
اء , فأُعید إلى ذاكرتي كیف أنھما , بسبب ھذه الخطیئة , في خطیئة آدم و حوّ 

كفَّرا تكفیراً طویالً , و أّي فساد نتج على الجنس البشري و كم سار من 
  الشعوب إلى جھنم .

  
: أُعید إلى ذاكرتي الخطیئة الثانیة , خطیئة أبوینا : كیف أن آدم ُخلق في  أقول

نت من ضلعھ البر الشامي وُوضع في الفردوس األرضي و  كیف أن حّواء ُكّوِ
, فنُِھیا عن األكل من شجرة المعرفة , فأكال و كانت ھذه خطیئتھما . فأُلِبسا 

ثیاباً من جلد و ُطِردا من الفردوس فقضیا طول حیاتھما عاریَین من البرارة 
  األصلیة التي فقداھا , في المشقَّات الكثیرة و التكفیر العظیم .

  فصیل عن طریق العقل , و أستعمل اإلرادة كما سبق .ثم أحیط الموضوع بالت
  

: أسیر على الطریق ذاتھا في الخطیئة الثالثة , خطیئة فردیة  النقطة الثالثة 52
ارتكبھا أي إنسان فذھب إلى جھنم بسبب خطیئة ممیتة واحدة , و خطایا أُناس 

ا آخرین كثیرین ال یحصى عددھم ذھبوا إلى جھنم بسبب خطایا أقل عدداً ممّ 
 ارتكبُت أنا .

  
  

: أسیر على الطریقة ذاتھا في الخطیئة الفردیة الثالثة : أُعید إلى ذاكرتي  أقول
  ِثقََل و خبث الخطیئة إلى الخالق و الرب .

أفّكر بالعقل كیف أن الذي خطئ و خالف الصالح الالمتناھي ُحكم علیھ بعدل 
  لألبد . و أختم باإلرادة كما ورد .

  
المسیح ربنا أمامي موضوعاً على الصلیب فأسألھ كیف أنھ , : أتصّور  مناجاة 53

و ھو الخالق , تنازل فصار إنساناً , و كیف أنھ انتقل من الحیاة األبدیّة إلى 
الموت الزمني , إلى الموت من أجل خطایاي . و أنظر إلى نفسي أیضاً : ما 

أفعلھ في فعلتُھ في سبیل المسیح و ما أفعلھ في سبیل المسیح و ما یجب أن 
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سبیل المسیح . و أخیراً , إذ أراه في ھذه الحالة معلَّقاً على الصلیب , أفّكر بما 
  یبدو لخاطري .

  
المناجاة بحصر المعنى ھي مخاطبة صدیق لصدیقھ أو عبد لمواله , فتارة  54

یلتمس نعمة و تارةً یشكو نفسھ عن شيء أساء عملھ و تارةً یُفضي بشؤونھ و 
  یستشیر فیھا .

  
  ة " أبانا "  تالو

  
  الریاضة الثانیة                                                   55

ل في الخطایا   التأمُّ
  

  و ھو یتضّمن , بعد الصالة التمھیدیة و المقدّمتین , خمس نقاط و مناجاة 
  

  الصالة التمھیدیة ھي ذاتھا . الصالة : 
  

  : تصّور المكان ھو ذاتھ . المقدمة األولى
عاً عظیماً شدیداً  مة الثانیةالمقد : ھي أن أطلب ما أرید : و ھنا أن أطلب توجُّ

  و دموعاً بسبب خطایاي .
  

: تتابع الخطایا . أُعید إلى ذاكرتي جمیع خطایا حیاتي ,  النقطة األولى 56
مستعرضاً سنة بعد سنة أو مدَّة بعد مدَّة . و من أجل ذلك , ھناك ثالثة أمور 

) أحادیثي مع 2مكان و المنزل الذي سكنُت فیھ , ) أن أرى ال1مفیدة : 
  ) العمل الذي عشُت فیھ .3اآلخرین , 

  
: أقیِّم خطایاي فأرى القُبح و الخباثة التي في كل خطیئة ممیتة  النقطة الثانیة 57

مة .   بحدِّ ذاتھا , و لو لم تكن محرَّ
  

ِ◌ر نفسي تدریجیاً ببعض  النقطة الثالثة 58   المقارنات :: أنظر إلى من أنا و أحقَّ
  ) ما أنا بالنظر إلى جمیع الناس؟1
  ) ما ھم الناس بالنظر إلى جمیع المالئكة و قدّیسي السماء؟2
  أنظر ما ھي الخلیقة كلَّھا بالنسبة إلى هللا , فأنا وحدي ما عساني أكون ؟ )3
 أنظر إلى كل ما في جسدي من فساد و قُبح . )4
تلك الخطایا كلھا و تلك  أنظر إلى نفسي كإلى َقْرح و ُخراج خرجت منھما )5

 الخباثات كلھا و ذلك السّم الفاسد .
: أعتبر من ھو هللا الذي خطئُت إلیھ , مستعرضاً صفاتھ و  النقطة الرابعة 59

مقابالً بینھا و بین نقیضھا فيَّ : بین حكمتھ و جھلي , بین قدرتھ و ضعفي , 
 بین عدلھ و ظلمي , بین صالحھ و فسادي .
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ب بتأثُّر عظیم . أستعرض سلسلة المخلوقات :  النقطة الخامسة 60 ھتاف تعجُّ

كلّھا : كیف حفظتني في قید الحیاة؟ المالئكة , و ھم سیف العدل اإللھي , كیف 
احتملوني و َحَموني و صلوا ألجلي؟ و القدیسون كیف استطاعوا أن یتّشفعوا 

ر و لي و یصلُّوا ألجلي ؟ و السموات و الشمس و القمر و النجوم و العناص
الثمار و الطیور و األسماك و الحیوانات ؟ و األرض كیف لم تنشّق لتبتلعني , 

  فاتحة جھنََّم جدیدة ألتعذَّب فیھا لألبد ؟
راً و شاكراً هللا على أنَّھ وھبني الحیاة  المناجاة 61 : أختم بمناجاة استرحام , مفّكِ

ماً النّیة على إصالح نفسي في المستقبل بن   عمتھ تعالى .إلى اآلن , و مصّمِ
  

  تالوة " أبانا "  
  

  الریاضة الثالثة                                                    62
  و ھي مراجعة الریاضة األولى و الثانیة مع ثالث مناجیات

  
بعد الصالة التمھیدیة و المقدّمتین , أراج�ع الریاض�ة األول�ى و الثانی�ة , و أنتب�ھ 

ا بمزی��د م��ن االنبس��اط أو االنقب��اض أو بمزی��د م��ن إل��ى النق��اط الت��ي ش��عرُت فیھ��
الشعور الروحي , و أتوقّ�ف عن�دھا . ث�م أُج�ري ث�الث مناجی�ات عل�ى الطریق�ة 

  التالیة :
  

  : إلى سیدتنا , لكي تنال لي نعمة ابنھا و ربّھا في ثالثة أمور : المناجاة األولى 63
  
  ) أن أشعر بمعرفة باطنیة بخطایاي و أن أكرھھا .1
عر باختالل نظام نشاطي , حت�ى إذا م�ا كرھت�ھ أص�لحُت نفس�ي و نّظم�ُت ) أن أش2

  حیاتي .
) أطل��ب معرف��ة الع��الم , حت��ى إذا م��ا كرھت��ھ , أبع��دُت عن��ي األم��ور العالمی��ة و 3

  الباطلة . ثم تالوة " السالم علیك یا مریم " .
 

ة " : ك�ذلك إل�ى االب�ن , لك�ي ین�ال ل�ي ذل�ك م�ن اآلب . ث�م ت�الو المناجاة الثانیة
 روح المسیح " .

  
: كذلك إلى اآلب , لكي یُ�نعم عل�يَّ ب�ذلك و ھ�و ال�رب األزل�ي .  المناجاة الثالثة

  ثم تالوة " أبانا " .
  

  الریاضة الرابعة                                                   64
  بتلخیص الثالثة
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آخر , قلت : بتلخیص , لكي یستعید العقل , دون أن یبحث عن أّي شيء 
  ذكریات ما شوھد في الریاضات السابقة . و تُجرى المناجیات الثالث ذاتھا .

  
  الریاضة الخامسة                                                   65

ل في جھنم   تأمُّ
  

ن , بعد الصالة التمھیدیّة و المقدّمتین , خمس نقاط و مناجاة    تتضمَّ
  

  عادة .: الصالة التمھیدّیة كال الصالة
  

: تصّور المكان . و ھنا أرى بعین المخیّلة طول جھنم و  المقدمة األولى
  عرضھا و عمقھا . 

  
: أطلب ما أرید . و ھنا أطلب الشعور الباطني بالعذاب الذي  المقدمة الثانیة

یقاسیھ الھالكون , حتى إذا ما أنستني یوماً خطایاي حّب الرب األزلي , 
  ذابات على عدم السقوط في الخطیئة .ساعدني على األقل خوف الع

  
: أرى بعین المخیِّلة النیران الھائلة و النفوس كأنھا في أجساد  النقطة األولى 66

  من نار .
: أسمع باألذن األنّات و الولوالت و الصراخات و التجادیف  النقطة الثانیة 67

  على المسیح ربنا و على جمیع قدّیسیھ .
  روائح الدخان و الكبریت و الَمْقذَرة و التعفُّن . : أستنشق بالشمِّ  النقطة الثالثة 68
: أتذّوق بالذّوق األشیاء الُمّرة كالدموع و الحزن ودودة  النقطة الرابعة 69

  الضمیر .
  : أتلَّمس باللّمس كیف أن النار تُالمس النفوس و تحرقھا . النقطة الخامسة 70
  

لنفوس التي في جھنم : : أُناجي المسیح ربَّنا . و أُعید إلى ذاكرتي ا المناجاة 71
بعضھا ألنھا لم تؤمن بمجیئھ , و بعضھا التي آمنت ألنھا لم تسلك بحسب 
مھا إلى ثالث جماعات : األولى قبل مجیئھ , و الثانیة مدّة  وصایاه . و أقّسِ

حیاتھ , و الثالثة بعد حیاتھ في ھذا العالم . ثم أشكره ألنھ لم یدعني أسقط في 
اء حیاتي , و ألنھ , حتى الیوم , غمرني بحنانھ و إحدى تلك الجماعات بإنھ

  رحمتھ . و أختم ب " أبانا " .
  

: تُقام الریاضة األولى عند نصف اللیل , و الثانیة في الصباح عند  تنبیھ 72
النھوض , و الثالثة قبل القداس أو بعده و على كل حال قبل الطعام , و الرابعة 

اء بساعة واحدة . و نظام الساعات قبل صالة الغروب , و الخامسة قبل العش
ھذا أقصده دائماً على التقریب فیما یتعلّق بجملة األسابیع األربعة , بقدر ما 

  یسمح عمر المترّوِض و مزاجھ بأن یقوم بالریاضات الخمس أو ال یقوم .
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  ُملحقات                                                         73

  الھتداء إلى المرغوب فیھ على وجھ أفضلللقیام بالریاضات و ل
  

ر مدّة تالوة " السالم علیك یا  الملحق األول : عند الرقاد و قبل النوم , أفّكِ
مریم " في أیّة ساعة سأنھض من النوم و ألّي شيء , و أستعرض الریاضة 

  التي سأقوم بھا .
  

لتلك , بل أّوجھ  : حینما أستیقظ , ال أدع مجاالً لھذه األفكار أو الملحق الثاني 74
انتباھي حاالً إلى ما سأشاھده في الریاضات األولى , عند نصف اللیل , 

كاً في نفسي عوامل الخجل من خطایاي العدیدة جدّاً , مستعیناً ببعض  محّرِ
المقارنات , كالفارس القائم أمام ملكھ و كل حاشیتھ , و قد استحوذ علیھ العار 

ذاك الذي كان قد نال منھ العطایا و الھبات و الخجل ألنھ أھان إھانة عظیمة 
  الكثیرة .

  
م  و كذلك في الریاضة الثانیة , جاعالً نفسي كالخاطئ الكبیر الُموثَق و المتقدِّ

مكبَّالً بالسالسل للُمثول بین یدي الدیّان السامي األزلي . و أشبِّھ نفسي 
یدي دیّانھم الزمني بالسجناء الموثَقین و المستحقین الموت و الذین یمثلون بین 
ر بھذا أو بغیره , بحسب حاجتي .   . و أرتدي ثیابي و أنا أفّكِ

  
: أقف مدّة تالوة " أبانا " واحدة على بعد خطوة أو خطوتین  الملحق الثالث 75

ل . أرفع عقلي إلى العالء و  من المكان الذي سأقوم فیھ بالمشاھدة أو التأمُّ
  خ , و أؤدّي لھ االحترام أو التواضع .أعتبر كیف أن هللا ربنا ینظر إليَّ ال

  
: أُباشر المشاھدة تارةً راكعاً و أخرى ساجداً , و طْوراً مستلقیاً  الملحق الرابع 76

  على ظھري , و حیناً جالساً و حیناً واقفاً , أقصد دائماً أن أطلب ما أرید .
  و ھناك أمران یجب االنتباه إلیھما :

, أكتفي بذلك . و إن وجدتھ و أنا ساجد ,  ) إن وجدُت ما أُرید و أنا راكع1
  كذلك الخ .

في النقطة التي أجد فیھا ما أرید , أرتاح و ال أطمع في التقدُّم قبل أن ) 2      
  تكون نفسي قد اكتفت .

  
: بعد الفراغ من كل ریاضة , أقضي ربع ساعة , جالساً أو  الملحق الخامس 77

ل . فإن كانت سیئة , أفحص عن ماشیاً , أنظر كیف جرت المشاھدة أو التأ مُّ
سبب ذلك , حتى إذا وجدتھ ندمت علیھ لكي أُصلح نفسي فیما بعد . و إن كانت 

  حسنة , أشكر هللا ربنا و أسیر مّرة أخرى على الطریقة نفسھا .
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: أرفض التفكیر في مواضیع سعادة أو ابتھاج , كالمجد و  الملحق السادس 78
لفرح و االبتھاج َیحول دون الشعور بالعذاب و القیامة الخ . فإن كل اعتبار ل

األلم و الدموع على خطایاي . لكني أضع نُصب عیني رغبتي في مقاساة 
  العذاب و الشعور بھ , معیداً باألحرى إلى ذاكرتي الموت و الدینونة .

  
: أمتنع عن كل نور ألجل الغایة نفسھا , فأقفل النوافذ و  الملحق السابع 79

ي غرفتي , إالَ عند تالوة الفرض أو المطالعة أو تناول الطعام األبواب و أنا ف
.  

  
  : ال أضحك و ال أقول ما یدعو إلى الضحك . الملحق الثامن 80
  

  : أضبط نظري , إالّ عند استقبال ُمخاِطٍب أو وداِعِھ . الملحق التاسع 81
  

ع  الملحق العاشر 82 جُّ : التوبة : تكون باطنیة أو خارجیة . فالباطنیة ھي توَّ
للخطایا مع القصد الثابت لعدم ارتكاب الخطایا , ال تلك و ال غیرھا . و 

الخارجیة ھي ثمرة األولى , أي العقاب على الخطایا المرتَكَبة . و تمارس 
  خاصة بثالث طرق :

, و ھي تتعَلق بالطعام . إن ترك الزائد عن الحاجة لیس من  الطریقة األولى 83
ما عمل التوبة فإنھ یقوم على ترك ما ھو أعمال التوبة , بل من القناعة . أ

مناسب . و كلّما ازداد ھذا الترك , ازداد عمل التوبة ھذا حجماً و قیمةً , 
  بشرط أن ال تضعُف القوى و أن ال یؤول ذلك إلى مرض یُذَكر .

, و ھي تتعَلق بنظام النوم . إن ترك الزائد عن الحاجة من  الطریقة الثانیة 84
فٍُّھ  أو نعومة لیس من أعمال التوبة . أما عمل التوبة فإنھ یقوم على ترك ما  ترَّ

ھو مناسب في النوم . و كلّما ازداد ھذا الترك , كان أفضل , بشرط أن ال 
تضعف القوى و أن ال یؤول ذلك إلى مرض یُذَكر . و ال یُترك شيء من مدّة 

أن یُفرط في النوم المناسبة , إالّ للوصول إلى معدّل معقول في حال من اعتاد 
  النوم .

, و ھي عقاب الجسد , أي تكبیده وجعاً حسیّاً . و ذلك بأن  الطریقة الثالثة 85
یلبس اإلنسان الِمَسح و یشدّ الحبال أو السالسل الحدیدیّة على جسمھ , أو بأن 

  یجلده أو یجرحھ أو یمارس سائر أنواع التَقشُّف .
ا یتعلَّق بأعمال التوبة ھو ما : ما یبدو أسھل ممارسة و أكثر سالمة فیمتنبیھ  86

یشعر اإلنسان بألم في اللحم دون أن یتعدّاه إلى العظم . بحیث یسبّب ألماً ال 
مرضاً . و لذلك یبدو من األفضل أن یجلد اإلنسان جسمھ بأمراس رفیعة 
تّسبب وجعاً خارجیّاً , من أن یستعمل طریقة أخرى ربّما سببت أمراضاً 

  داخلیة قد تكون ثقیلة .
: للتَوبة الخارجیة ثالثة أھداف رئیسیة : األول التكفیر عن المالحظة األولى  87

الخطایا السالفة , و الثاني التغلُّب على النفس , أي أن یخضع المحسوس للعقل 
و أن تزداد األقسام السفلى خضوعاً لألقسام العلیا , و الثالث السعي و االھتداء 
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یرغب فیھا : مثالً الرغبة في الندامة  إلى نعمة أو عطیة یریدھا اإلنسان و
الباطنیة عن الخطایا أو الدموع الغزیرة علیھا أو على العذابات و األوجاع 

  التي تكبَّدھا المسیح ربنا في آالمھ , أو إزالة تردُّد یكون فیھ اإلنسان .
  

ن : ال بدّ من االنتباه إلى أن الملحقین األول و الثاني یماَرسا المالحظة الثانیة 88
في ریاضتي نصف اللیل و الفجر , ال في الریاضات التي تُقام في أوقات 

أخرى . أما الملحق الرابع فال یماَرس عالنیة في الكنیسة أبداً , بل على انفراد 
  , في البیت مثالً .

  
: إذا لم یحصل المترّوض على ما یرید , على الدموع و  المالحظة الثالثة 89

لمفید أن یُدخل بعض التغییرات في الطعام و النوم و االنبساط مثالً الخ , فمن ا
مختلف ممارسات التوبة . ذلك بأن یمارس التوبة یومین أو ثالثة . فإن 

اإلكثار من أعمال التوبة یوافق البعض و التقلیل منھا یوافق البعض اآلخر . 
 ھذا و أننا كثیراً ما نھمل ممارسة التوبة حبّاً للمحسوس و بدافع رأي خاطئ 

لھا بدون مرض ثقیل . و قد نبالغ في بعض  أن القوى البشریة ال تستطیع تحمُّ
لھا . و بما أن هللا ربنا  األحیان في العكس , ظنّاً منّا أن الجسد یستطیع تحمُّ
یعرف طبیعتنا معرفة تفوق كل حدّ معرفتنا لھا , فإنھ كثیراً ما یُشعر بھذه 

  التغییرات كال� منا بما یوافقھ .
  

: أن یماَرس فحص الضمیر الخاص إلزالة النقائص و  حظة الرابعةالمال 90
اإلھماالت في الریاضات و الملحقات . و ھكذا في األسبوع الثاني و الثالث و 

  الرابع .
  

  األسبوع الثاني
  دعوة الملك الزمني تساعد                                              91

  على مشاھدة حیاة الملك األزلي
  

  : الصالة التمھیدیة كالعادة . لصالةا 
: تصّور المكان : أن أرى المكان . ھنا أن أرى بعین المخیِّلة  المقدمة األولى 

ر فیھا .   المجامع و البلدات و القرى التي كان المسیح ربنا یبّشِ
: أن أطلب النعمة التي أریدھا . ھنا أن أطلب النعمة إلى ربنا  المقدمة الثانیة 

صامَّ عن دعوتھ , بل أن أسرع و أبذل جھدي إلى تتمیم مشیئتھ لكي ال أت
  المقدسة .

  
  القسم األول  

  
أتصّور ملكاً بشریاً اختارتھ ید هللا ربنا , یقدّم لھ االحترام و النقطة األولى :  92

  الطاعة جمیع األمراء المسیحیین و جمیع رجالھم .
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یّتھ جمیعاً و یقول لھم : أنظر كیف یخاطب ھنا الملك أھل رع النقطة الثانیة : 93
" إرادتي أن أفتح بالد غیر المؤمنین . و لذلك فمن أراد یأتي معي فعلیھ أن 
یكتفي بما لي من الطعام و الشراب و اللباس الخ . و علیھ أن یكدَّ معي في 

النھار و یسھر في اللیل الخ . , فیشاركني بعدئٍذ في النصر كما یكون قد 
  شاركني في التعب " .

أعتبر كیف یجب على الرعایا األمناء أن یجاوبوا ملكاً على نقطة الثالثة : ال 94
ھذا الجانب من الكرم و اإلنسانیة , و ما أحرى من ال یلّبي طلب ملك كھذا بأن 

  یوبِّخھ جمیع الناس و یعدُّوه فارساً جباناً .
  

 القسم الثاني                                                       95
  

  القسم الثاني من ھذه الریاضة ھو تطبیق مثل الملك الزمني السابق  
  على المسیح ربنا , مع التقیُّد بالنقاط الثالث المذكورة أعاله : 

  
: إذا أصغینا , و ال بد , إلى مثل تلك الدعوة یوّجھھا الملك  النقطة األولى

, الملك األزلي , و الزمني لرعایاه , فما أحرانا باإلصغاء إذ نرى المسیح ربنا 
  أمامھ العالم بأسره و ھو یدعوه كما أنھ یدعو كل واحد بمفرده فیقول :

" إرادتي أن أفتح العالم كلھ و أن أقھر جمیع األعداء و أن أدخل ھكذا مجد 
أبي . و لذلك , فمن أراد أن یأتي معي فعلیھ أن یكدّ معي , حتى إذا ما تبعني 

  جد " .في العذاب تبعني أیضاً في الم
: أعتبر أن كل ذوي بصیرة و عقل یقدمون ذواتھم بكاملھا  النقطة الثانیة 96

  للعمل .
: أن الذین یریدون أن یحبّوا حبّاً أشد و أن یمتازوا في كل خدمة  النقطة الثالثة 97

لملكھم األزلي و لرّبِ الجمیع لن یقتصروا على تقدیم ذواتھم للعمل , بل 
مون تقدمة یقاومون ما ھو محسوس فیھم و حبّ  ھم الجسدي و العالمي , فیقدِّ

  أثمن و أسمى قائلین :
" أیھا الرب األزلي رّب جمیع األشیاء , أقدّم تقدمتي , بنعمتك و عونك , أمام  98

رأفتك الالمتناھیة و أمام أّمك المجیدة و جمیع قدّیسي البالط السماوي و 
م النیّة , بشرط أن یكون  ذلك لخدمتك الكبرى قدیساتھ . أرید و أرغب و أصّمِ

و لتسبیحك األسمى , على أن أقتدي بك باحتمال جمیع أنواع الظلم و االحتقار 
و كل فقر سواء كان فعلیاَ أو روحیاً , إن أراد جاللك القدوس أن یختارني و 

  یقبلني لمثل ھذه الحیاة و ھذه الحالة " .
  

في الصباح عند : تُقام ھذه الریاضة مّرتین في النھار :  المالحظة األولى 99
 النھوض , و ساعة قبل الغداء أو العشاء .
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: في األسبوع الثاني و في األسابیع التالیة , من المفید جدّاً  المالحظة الثانیة 100
أن یقوم المترّوض ببعض القراءات في كتاب اإلقتداء بالمسیح أو اإلنجیل أو ِسَیر 

  القدیسین .
  
  الیوم األول                                                   101

  المشاھدة األولى
  في التجسُّد

  تتضّمن الصالة التمھیدیة و ثالث مقدمات و ثالث نقاط و مناجاة واحدة
  

  : الصالة التمھیدیة كالعادة . الصالة
  

: أتذّكر خبراً ما أنا مزمع أن أشاھده . و ھنا أتذكَّر األقانیم  المقدمة األولى 102
إلى وجھ الكون أو كرتھ الغاّصة بالبشر . و عند رؤیتھم اإللھیة الثالثة ینظرون 

رون في أزلیّتھم تأنُّس األقنوم الثاني  الناس ینحدرون جمیعاً إلى جھنم , یقّرِ
لیخلِّص الجنس البشري . و عندما تتّم األزمنة , یرسلون المالك جبرائیل إلى 

  . 262سیدتنا . راجع 
ا أرى سعة العالم و كرتھ , حیث تعیش : تصّور المكان . و ھن المقدمة الثانیة 103

مختلفة جدّاً . ثّم أرى أیضاً بنوع خاص بیت سیدتنا و  شعوب كثیرة جدّاً و 
  مسكنھا في مدینة الناصرة في إقلیم الجلیل .

: أطلب ما أرید . و ھنا أطلب معرفة باطنیة للرب الذي صار  المقدمة الثالثة 104
  إتّباعھ . إنساناً ألجلي , لكي أتقدّم في حبِّھ و

: یحُسن التنبیھ ھنا إلى أنھ في ھذا األسبوع و في األسابیع التالیة , یجب  تنبیھ 105
القیام بھذه الصالة التمھیدیة بدون تغییر كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في البدء , و 

مات الثالث ذاتھا , مع تغییر الصیغة بحسب حاجتي .   القیام بالمقدِّ
  

وجھ األرض ص بالتتالي : أّوالً أولئك الذین على : أرى األشخا النقطة األولى 106
ع مالبسھم و لم و منھم , في تنوُّ مواقفھم : منھم البیض و منھم السود , منھم في الّسِ

الضحك , منھم في العافیة و منھم في لحرب , منھم في الدموع و منھم في في ا
  المرض , منھم یولدون و منھم یموتون الخ .

األقانیم اإللھیة الثالثة و كأنھم على كرسیّھم الملكي أو على  ثانیاً , أرى و أعتبر
عرش الجالل اإللھي , ینظرون إلى وجھ األرض كلّھ و إلى كرة األرض كلّھا , 

و إلى جمیع الشعوب كیف ھي في عمًى شدید جدّاً و كیف تموت و تنحدر إلى 
  جھنم .

ر ألجني بعض الفائدة مّما أرى ثالثاً , أرى سیدتنا و المالك الذي یسلّم علیھا و أفكّ 
.  

  
كیف  : أستمع إلى ما یقولھ األشخاص على وجھ األرض : أي النقطة الثانیة 107

فونیحلفون و یتحدّثَون فیما بینھم و كیف  الخ . كذلك ما یقولھ األقانیم اإللھیة  یجدِّ
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دئٍذ , أي " لنفتِد الجنس البشري " الخ . ثم ما یقولھ المالك و سیدتنا . و أفّكر بع
  ألجني بعض الفائدة من أقوالھم .

  
: ثم أنظر إلى ما یفعلھ األشخاص على وجھ األرض : فإنھم  النقطة الثالثة 108

یضربون و یقتلون و یذھبون إلى جھنم الخ . و كذلك ما یفعلھ األقانیم اإللھیة , أي 
أنھم یجرون التجسد المقدس الخ . و كذلك ما یفعلھ المالك و سیدتنا : فالمالك 

یقوم بمھّمتھ كرسول , و سیدتنا تتواضع و تشكر الجالل اإللھي . و أفّكر بعدئٍذ 
 ألجني بعض الفائدة من كّلِ تلك األفعال .

  
راً فیما یجب أن أقولھ لألقانیم اإللھیة  المناجاة 109 : و في النھایة أقوم بمناجاة مفّكِ

د , أو  ناالثالثة , أو للكلمة األزلي المتجّسِ : أطلب بحسب ما أشعر بھ و سیدتنا  ألّمِ
 في ذاتي , لكي أتقدَّم في إتِّباع ربنا المتجّسد حدیثاً و االقتداء بھ . تالوة " أبانا " .

  
  المشاھدة الثانیة                                                110

  في المیالد
  

  : الصالة التمھیدیة كالعادة . الصالة
  

كیف انطلقت سیدتنا من الناصرة و ھي حامل : الخبر . و ھنا  المقدمة األولى 111
مع یوسف  –على ما یحوزه تصّوره بتقوى  –في الشھر التاسع , راكبة على أتان 

و خادمة یقودان ثوراً . و كانوا ذاھبین إلى بیت لحم لتأدیة الواجب الذي فرضھ 
  . 264قیصر على جمیع تلك البالد . راجع 

  
و ھو رؤیة المكان . و ھنا أرى بعین : تصّور المكان ,  المقدمة الثانیة 112

یة من الناصرة إلى بیت لحم , و أعتبر طولھا و عرضھا ,  المخیِّلة الطریق المؤدِّ
ھل تلك الطریق ھي في السھل أم عبر األودیة و التالل . و أنظر أیضاً إلى مكان 

المیالد أو المغارة , ھل ھي كبیرة أم صغیرة , واطئة أم عالیة , و كیف كانت 
  ُمعدَّة .

  
 : ھي كما في المشاھدة السابقة و في الشكل عینھ . المقدمة الثالثة 113

  
: أرى األشخاص . أرى سیدتنا و یوسف و الخادمة و الطفل  النقطة األولى 114

یسوع بعد میالده , و أجعل نفسي فقیراً مسكیناً و عبداً ذلیالً حقیراً , أنظر إلیھم و 
جالل و احترام , كما لو كنت حاضراً . ثم أشاھدھم و أخدمھم في حاجاتھم بكل إ

ر في نفسي لكي أجني بعض الفائدة .   أفّكِ
  

: أنظر و أراقب و أشاھد ما یقولونھ , ثم أفكر في نفسي فأجني  النقطة الثانیة 115
  بعض الفائدة .
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: أنظر و أعتبر ما یفعلونھ : أي سفرھم و تعبھم لكي یولد الرب  النقطة الثالثة 116

بعد الكثیر من األتعاب , و بعد الجوع و العطش و الحّر و البرد  في فقر ُمدقع . و
و المظالم و اإلھانات , سیموت على الصلیب . و كل ذلك من أجلي . ثم أفكر 

  فأجني بعض الفائدة الروحیة .
  

 : أختم بمناجاة و ب " أبانا " , كما في المشاھدات السابقة . المناجاة 117
  
  
  
  
  
  

  المشاھدة الثالثة                                               118
  وھي مراجعة المشاھدة األولى والثانیة

  
بعد الصالة التمھیدیة والمقدمات الثالث ، تراَجع الریاضة األولى والثانیة . ویتنبّھ 

المترّوض في كل مرة إلى بعض المقاطع التي على جانب أكبر من األھمیة ، 
النبساط أو االنقباض . ویختمھا كذلك بمناجاة والتي شعر فیھا ببعض المعرفة أو ا

  و (( أبانا )) .
  
وفي ھذه المراجعة وفي جمیع المراجعات التالیة ، یسیر المترَوض على  119

الطریقة التي سار علیھا في مراجعات األسبوع األول ، مع تغییر الموضوع 
 والمحافظة على الشكل .

  
  

  
  المشاھدة الرابعة                                                120

  وھي مراجعة األولى والثانیة 
  على الطریقة الُمتَّبعة في المراجعة السابقة 

  
  المشاھدة الخامسة                                                 121

  وھي تطبیق الحواّس الخمس على المشاھدتین األولى والثانیة
  

ت الثالث ، یحسن إعمال حواّس بعد الصالة التمھیدیة والمقدماالصالة : 
  المخیِّلة الخمس في المشاھدة األولى والثانیة على الطریقة التالیة : 

بالتفصیل أرى األشخاص بعین المخیِّلة . أتأّمل وأشاھد النقطة األولى :  122
 ظروفھم الخاصة وأجني بعض
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  الفائدة مّما أراه .  
  

ن أن یقولوه . ثم أفّكر في أسمع باألذن ما یقولونھ أو یمكالنقطة الثانیة :  123
  نفسي فأجني بعض الفائدة . 

  
أستنشق بالشّم وأتذّوق بالذّوق ، بحسب الشخص الذي أشاھده النقطة الثالثة :  124

، ما لالّھوت وللنفس وفضائلھا ولسائر األشیاء من حالوة وعذوبة ال حدَّ لھما ، ثم 
  أفكر في نفسي وأجني بعض الفائدة . 

  
تلّمس باللمس ، فأقبِّل وألثم مثالً األماكن التي یمّر بھا أالنقطة الرابعة :  125

  ویجلس فیھا األشخاص ، محاوالً دائماً أن أجني بعض الفائدة .
  

  اختم بمناجاة وب (( أبانا )) ، كما في المشاھدتین األولى والثانیة . المناجاة :  126
  

ب إالّ أطالع في كل ھذا األسبوع وفي األسابیع التالیة ، یجالمالحظة األولى :  127
إالَّ سر المشاھدة التي علّي أن أقوم بھا في الحال . فال أطالع حینئذ أي سّر لن 

أنظر فیھ في ھذا الیوم أو في ھذه الساعة ، لئالّ یلقي اعتبار احد األسرار بلبلة في 
  اعتباري سواه .

  
،  تُقام الریاضة األولى في التجسُّد عند نصف اللیل المالحظة الثانیة :  128
الثانیة عند الفجر ، والثالثة في وقت القداس ، والرابعة عند صالة الغروب ، و

والخامسة قبل العشاء . وال بدّ من االستمرار مدة ساعة في كل من الریاضیات 
  الخمس . ویحفظ الترتیب ذاتھ في كل ما یلي . 

  
 إن كان المترّوض طاعناً في السن أو ضعیف البنیة ، أوالمالحظة الثالثة :  129

إن كان ، مع قوة بنیتھ ، یشعر بضعف من جّراء األسبوع األول ، فاألْولى بھ في 
األسبوع الثاني ، على األقل من وقت إلى آخر ، إن یُلغي النھوض في نصف 
اللیل ، فیقوم بمشاھدة في الصباح ، وبأخرى في وقت القداس ، وبأخرى قبل 

  طبیق الحواس قبل العشاء .الغداء ، ویقوم بمراجعتھا عند صالة الغروب ، وبت
  

في أثناء ھذا األسبوع الثاني ، یجب تغییر الملحقات الثاني المالحظة الرابعة :  130
  والسادس والسابع وبعض العاشر ، المذكورة في األسبوع األّول : 

  
حالما انھض من النوم ، أضع نفسي أمام المشاھدة التي أقوم الملحق الثاني : 

  عرفة للكلمة المتجسد ألتقدّم في خدمتھ وإتّباعھ . بھا ، راغباً أن أزداد م
  

أعید غالباً إلى ذاكرتي حیاة المسیح ربنا وأسراره ، مبتدئاً الملحق السادس : 
  من تجسده إلى المكان أو السّر الذي أشاھده . 
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ر ، وأن یستعمل جمال الملحق السابع :  على المترّوض أن یعتِّم أو ینّوِ

در ما یشعر انھ یستطیع أن یستفید منھ أو یستعین بھ الطقس أو رداءتھ ، بق
  للحصول على ما یبتغیھ . 

  
على المترّوض أن یكّیف نفسھ بحسب األسرار التي الملحق العاشر : 

  یشاھدھا . فبعضھا یتطّلب التوبة ، وبعضھا ال . 
  

  
في كل الریاضات ، ما عدا ریاضة نصف اللیل المالحظة الخامسة :    131

رادف الملحق الثاني ، وذلك على الشكل التالي : یح ، یُماَرس ما وریاضة الصبا
حالما أتحّقق أن قد دنت ساعة الریاضة التي أقوم بھا ، أضع نُصب عینّي قبل أن 

ص في فكري الریاضة التي  اذھب إلیھا إلى أین أنا ذاھب وبحضور َمن . وألّخِ
  اضة .أقوم بھا ، وبعد التقیُّد بالملحق الثالث أُباشر الری

  
 الیوم الثاني                                           132

  موضوع المشاھدة األولى والثانیة 
  )269) والھرب إلى مصر كإلى منفى (268تقدمة المسیح إلى الھیكل (

في ھاتین المشاھدتین تُقام مراجعتان وتطبیق الحواّس الخمس ، كما في الیوم 
  السابق
  

لثاني حتى الرابع ، قد یكون من المفید للمترّوض ، وإن من ھذا الیوم اتنبیھ :  133
كان قوّي البنیة حسن االستعداد ، أن یُدخل بعض التغییرات ، لیسھل علیھ 

الحصول على ما یبتغیھ . فلیكتِف بمشاھدة عند الفجر ، وبأخرى في وقت القداس 
  ، وبمراجعتھا في صالة الغروب ، وبتطبیق الحواس قبل العشاء .

  
  

  الیوم الثالث                                               134
  ) 271كیف كان یسوع طائعاً لوالدیھ في الناصرة (

  ) 272وكیف وجداه بعد ذلك في الھیكل (
  ثم تُقام كذلك المراجعتان وتطبیق الحواس الخمس

  
  مقدّمة العتبار الحاالت الحیاتیة                                       135
د اعتبرنا المثال الذي جعلھ لنا المسیح ربنا للحالة األولى ، أي حفظ الوصایا ، لق 

حین كان یعیش في الطاعة لوالدیھ ، وللحالة الثانیة ، أي الكمال اإلنجیلي ، حین 
بقي في الھیكل تاركاً أباه بالتبنّي وأمھ بالطبیعة ، لیتفّرغ لخدمة أبیھ األزلي . 

یاتھ ، في البحث والسؤال عن الحیاة أو عن الحالة ونشرع اآلن ، ونحن نشاھد ح
التي تریدنا فیھا عّزتھ اإللھیة لخدمتھ ، ولذلك ستكون الریاضة القادمة كمقدمة 
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نرى فیھا نیّة المسیح ربنا من جھة ونیّة عدّو الطبیعة البشریة من جھة أخرى ، 
ة یعرضھا هللا كما نرى طریقة التأھُّب للوصول إلى الكمال في أّیة حالة أو حیا

  ربنا على اختیارنا .
  
  

  
  الیوم الرابع                                                    136

ل في رایتین    تأمُّ
  إحداھما للمسیح قائدنا األعظم وربنا 

  والثانیة للوسیفیروس عدّو الطبیعة البشریة اللدود  
  
  
  
  

  القسم األول
  

  .  الصالة التمھیدیة كالعادةالصالة :  
  
یدعو جمیع الناس ویریدھم  الخبر . وھنا كیف أّن المسیحالمقدمة األولى :   137

  تحت رایتھ . ولوسیفیروس بالعكس تحت رایتھ ھو .
  

تصّور المكان . وھنا أرى معسكراً واسعاً في ناحیة أورشلیم المقدمة الثانیة :  138
ى معسكراً آخر كلّھا ، حیث القائد العام األعظم للصالحین ھو المسیح ربنا . وأر

  في ناحیة بابل ، حیث رئیس األعداء ھو لوسیفیروس . 
  
أطلب ما أُرید . وھنا أطلب معرفة حیل الرئیس الشریر المقدمة الثالثة :  139

والعون لتجنّبھا ، ومعرفة الحیاة الحقیقة التي یعلّمھا القائد األعظم الحقیقي ، 
  والنعمة ألقتدي بھ . 

  
یس جمیع األعداء في معسكر بابل ذاك الواسع ، أتصّور رئالنقطة األولى :  140

  نار ودخان ومنظره فظیع مرعب . نكأنھ جالس على عرش كبیر م
  

أعتبر كیف أنھ یقوم بدعوة عدد ال یُحصى من الشیاطین ، النقطة الثانیة :  141
ویوّزعھم ، البعض في ھذه المدینة والبعض في تلك ، وذلك في أنحاء العالم كلّھ ، 

یماً من األقالیم وال قطراً من األقطار وال حالة من الحاالت الحیاتیة غیر تارك إقل
  وال فرداً من أفراد الناس .  
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أعتبر ما یخاطبھم بھ وكیف أنھ یأمرھم بإلقاء شباكھم النقطة الثالثة :  142
وسالسلھم : علیھم أن یجّربوا أوالً بشھوة األموال ، كما ھي الحال في أغلب 

نسان بسھولة أعظم إلى الفخر العالمي الباطل ومن ثم إلى األحیان ، حتى یبلغ اإل
  كبریاء ال حدَّ لھ . وبھذه الدرجات الثالث یُجلب إلى سائر الرذائل . 

  
  القسم الثاني  

  
  على عكس ذلك تماماً یجب أن أتصّور القائد األعظم الحقیقي ، المسیح ربنا . 143
ي معسكر واسع ناحیة أعتبر كیف أن المسیح ربنا واقف فالنقطة األولى :  144

  أورشلیم في مكان وضیع ، وھو جمیل ظریف . 
  

أعتبر كیف أن سید العالم كلھ یختار جمیع أولئك الناس ، أي النقطة الثانیة :  145
الرسل والتالمیذ الخ ، ویرسلھم إلى العالم كلّھ لینشروا تعلیمھ المقدس بین الناس 

  على اختالف حاالتھم وأوضاعھم . 
  

أعتبر الخطاب الذي یوّجھھ المسیح ربنا إلى جمیع عبیده ة : النقطة الثالث 146
وجمیع أصدقائھ الذین یرسلھم إلى تلك الحملة . إنھ یوصیھم بأن یسعوا لمساعدة 

جمیع الناس ، حاملین إیّاھم أوالً على الفقر الروحي المطلق ، بل على الفقر 
تختارھم ، ثانیاً على الفعلي أیضاً إن كانت العّزة اإللھیة تُخدم بھ ورضیت بان 

الرغبة في أنواع الذّل واالحتقار ، ألنھ من ھذین األمرین ینتج التواضع ، وعلیھ 
فھناك ثالث درجات : األولى ھي الفقر وھو ضدّ الغنى ، والثانیة ھي أنواع الذّل 

واالحتقار وھي ضدّ الفخر العالمي . والثالثة ھي التواضع وھو ضدّ الكبریاء . 
  ات الثالث ، علیھم أن یقودوا إلى سائر الفضائل . وبھذه الدرج

  
إلى سیدتنا ، لكي تنال لي من ابنھا وربّھا نعمة قبولي تحت المناجاة األولى :  147

 رایتھ :
  

) في الفقر الروحي المطلق ، بل في الفقر الفعلي أیضاً ، إن كانت العزة 1
  اإللھیة تُخدم بھ ورضیت أن تختارني وتقبلني .

احتمال أنواع الذّل والظلم ، لكي أزداد اقتداًء بھ ، شرط أن أستطیع أن ) في 2     
احتملھا دون أن یحصل من ذلك خطیئة وال استیاء للعّزة اإللھیة . ثم أتلو(( السالم 

  علیك)) .
  

أطلب األمر ذاتھ إلى االبن ، لكي ینالھ لي من اآلب . ثم أتلو المناجاة الثانیة : 
 ((یا روح المسیح)) . 

  
اطلب األمر ذاتھ إلى اآلب ، لكي یُنعم بھ علّي . ثم أتلو المناجاة الثالثة : 

    ((أبانا )) . 
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تُقام ھذه الریاضة عند نصف اللیل ، ثم مّرة ثانیة في الصباح . تنبیھ :   148
تین ، مّرة في ساعة القداس ومّرة ثانیة عند صالة الغروب . وتُختم  وتُراجع مرَّ

ثالث إلى سیدتنا واالبن واآلب . أما الریاضة التالیة في فئات دائماً بالمناجیات ال
  الناس ، فإنھا تُقام في الساعة السابقة للعشاء .

  
  

149                                              ً  في الیوم الرابع أیضا
  یكون التأّمل في ثالث فئات من الناس 

  العتناق ما ھو أفضل
  العادة .الصالة التمھیدیة كالصالة : 

 
الخبر ، وھو خبر ثالث فئات من الناس كّل واحدة منھا المقدمة األولى :   150

حصلت على عشرة آالف لایر ، بغیر صفاء النّیة وسالمة القلب وال ابتغاًء لوجھ 
هللا . والثالث ترغب في الخالص واالھتداء بسالم إلى هللا ربنا ، وذلك بالتخلُّص 

  عن تعلُّقھا بالمال التي حصلت علیھ .من الِحمل ومن المانع الناتج 
  

تصّور المكان . وھنا أرى نفسي أمام هللا ربنا وجمیع قدیسیھ المقدمة الثانیة :  151
  ، لكي أرغب وأعرف ما ھو أكثر قبوالً في عیَني صالحھ تعالى . 

  
أطلب ما أرید . وھنا أطلب النعمة لكي أختار ما ھو أوفق المقدمة الثالثة :  152

  لھیة ولمنفعة نفسي . لمجد عزتھ اإل
  

تودّ لو أنھا تُقلع عن تعلُّقھا بالمال الذي حصلت علیھ ، لكي الفئة األولى :  153
تھتدي بسالم إلى هللا ربنا وتستطیع أن تخلُص ، ولكنھا ال تتّخذ الوسائل الناجعة 

  حتى ساعة الموت . 
  

عنھ مع احتفاظھا  ترید أن تُقلع عن التعلُّق ، ولكنھا ترید أن تُقلعالفئة الثانیة :  154
بالمال الذي حصلت علیھ ، ذلك بأن ینزل هللا عند إرادتھا من غیر أن تعتزم ھي 

  اإلقالع فتذھب إلى هللا ، حتى لو كان ذلك أفضل حاٍل لھا . 
  

ترید أن تُقلع عن التعلُّق ، ولكنھا ترید اإلقالع عنھ على الوجھ الفئة الثالثة :  155
حتفاظ بالمال الذي حصلت علیھ أو بعدم االحتفاظ بھ التالي ، أنھا لیست متعلقة باال

. ولكنھا ترید االحتفاظ بھ أو اإلقالع عنھ بحسب ما یریده هللا ربنا ویبدو لذلك 
الشخص أنھ األفضل لخدمة العّزة اإللھیة وتسبیحھا . وفي أثناء ذلك ترید أن تُعدّ 

 ذلك المال وال شیئاً نفسھا كأنھا تركت كل شيء في قلبھا ، وتجتھد بأن ال ترید ال
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غیره ، إالّ إذا حملتھا على ذلك خدمة هللا ربنا . فتكون الرغبة في إمكان خدمة هللا 
  ربنا على وجھ أفضل ھي التي تحملھا على االحتفاظ بالمال أو اإلقالع عنھ . 

  
یقوم المترّوض بالمناجیات الثالث نفسھا التي قام بھا في ثالث مناجیات :  156

  ین السابقة . مشاھدة الرایت
  

عندما نشعر ببعض التعلّق بالفقر الفعلي أو ببعض النفور منھ ، تنبیھ :  157
وعندما ننحاز إلى الفقر أو إلى الغنى ، فمن المفید جدّاً للقضاء على ذلك التعلّق 

المنحرف أن نطلب في المناجیات (ولو كان ذلك معاكساً للمیل الطبیعي) أن 
بل أن نریده ونطلبھ بإلحاح شرط أن یكون لخدمة یختارنا الرب للفقر الفعلي ، 

  عّزتھ اإللھیة وتسبیحھا . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الیوم الخامس                                                   158
  مشاھدة في ذھاب المسیح ربنا من الناصرة إلى األردن وكیف 

  ) 273اعتمد فیھ (
  

أولى عند نصف اللیل ومّرة ثانیة  تُقام ھذه المشاھدة مّرةالمالحظة األولى :  159
في الصباح ، ثم تُراجع مّرة أولى في وقت القداس ومّرة ثانیة عند صالة الغروب 

  . وقبل العشاء یكون تطبیق الحواس الخمس . 
  

وفي بدء ھذه الریاضات الخمس ، تُقام الصالة التمھیدیة كالعادة والمقدّمات 
لك في مشاھدتَي التجسد والمیالد . الثالث ، وفقاً للشروح الواردة عن كل ذ

ونختم بالمناجیات الثالث الخاصة بالفئات الثالث ، أو بحسب التنبیھ الذي 
  یلیھا . 

  
یكون فحص الضمیر الخاص بعد الغداء وبعد العشاء على المالحظة الثانیة :  160

 األخطاء واإلھمال في ریاضات ھذا الیوم وملحقاتھ . وكذلك في األیام التالیة . 
  
  

  الیوم السادس                                                     161
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  مشاھدة في ذھاب ربنا من األردن إلى البّریة بما فیھا .
  یُراعى فیھا ترتیب الیوم الخامس 

  
  الیوم السابع

  ندراوس وسائر الرسل یتبعونأ كیف أن القدیس
  ) . 275المسیح ربنا (

  
  الیوم الثامن 

  ) 278ل ، أي التطوبیات الثمانیة (العظة على الجب
  

  
  الیوم التاسع

  )280كیف ظھر المسیح ربنا لتالمیذه على أمواج البحر (
  

  الیوم العاشر
  ) 288كیف وعظ المسیح في الھیكل (

  
  الیوم الحادي عشر 

  )285قیامة لعازر (
  

  یوم الثاني عشر ال                                    162
  )287یوم الشعانین (

  
في مشاھدات ھذا األسبوع الثاني ، وبحسب الوقت الذي المالحظة األولى : 

یرید كل واحد أن یخّصصھ لھا أو بحسب الفائدة منھا ، یجوز التطویل أو 
التقصیر . أما التطویل ، فبإضافة األسرار التالیة : زیارة سیدتنا للقدیسة 

عاة ، وختن الطفل یسوع ، والملوك الث الثة ، أو غیرھا أیضاً الیصابات ، والرُّ
. وأما التقصیر ، فبحذف بعض ما ذُكر . فلیس كل ذلك إالّ عبارة عن مقدمة 

  وطریقة للمشاھدة فیما بعد مشاھدةً أفضل وأكمل . 
  

یكون الدخول في موضوع االنتخاب ابتداًء من المشاھدة المالحظة الثانیة :  163
في الیوم الخامس بحسب في ذھاب یسوع من الناصرة إلى األردن بما فیھ ، أي 

  الشروح التالیة .
  

قبل الشروع في االنتخاب ، من المفید جداً ، للتمّسك بتعلیم المالحظة الثالثة :  164
المسیح ربنا الحقیقي ، أن یعتبر المترّوض بانتباه أنواع التواضع الثالثة التالیة . 

، ومن القیام  وال بدَّ من العودة من وقت إلى آخر إلى ھذا االعتبار طوال الیوم
  بالمناجیات على الطریقة المذكورة أدناه .  
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النوع األول من التواضع ھو ضروري للخالص . وھو التواضع األول :  165

عبارة عما یلي : أحّط بنفسي وأتواضع بقدر إمكاني ، لكي أخضع في كل شيء 
شریة ، لشریعة ربنا . ھكذا ، فإني لن أفكر في مخالفة وصیّة ما ، إلھیة كانت أو ب

تلزمني تحت طائلة الخطیئة الممیتة ، حتى ولو أُقمت سید جمیع المخلوقات في 
  ھذا العالم ، أو لقاء حیاتي الزمنیة . 

  
النوع الثاني ھو تواضع أكمل من األول ، وھو عبارة عما التواضع الثاني :  166

امة یلي : أفترض إني بلغت مبلغاً ال أسعى فیھ لتفضیل الغنى على الفقر ، والكر
على العار ، والعمر الطویل على العمر القصیر ، مع تساوي خدمة هللا ربنا وخیر 

نفسي . وفوق ذلك فإني لن أفكر في ارتكاب خطیئة عرضیة ، حتى لقاء جمیع 
  المخلوقات أو حتى لو تعرضُت لفقدان حیاتي . 

  
ل النوع الثالث ھو التواضع األكمل ویتضّمن النوع األوّ التواضع الثالث :  167

والثاني ، وھو عبارة عّما یلي : لكي اقتدي بالمسیح ربنا وأصبح أشبھ بھ فعالً ، 
أرید وأفّضل الفقر مع المسیح الفقیر على الغنى ، واالحتقار مع المسیح 

الُمحتَقَ◌ر على اإلكرام ، مع تساوي تسبیح العّزة اإللھیة وتمجیدھا ، واني أفّضل 
المسیح ، وھو الذي ُحسب كذلك ، على أن  أن أُعدَّ كاألحمق والمجنون في سبیل

  أُعدَّ حكیماً وعاقالً في ھذا العالم . 
  

فمن أراد الحصول على ھذا التواضع الثالث یستفید جداً من القیام تنبیھ :  168
بالمناجیات الثالث كما وردت في فئات الناس ، طالباً إلى الرب أن یتنازل 

ضل ، لكي یتقدّم في االقتداء بھ وفي ویختاره لھذا التواضع الثالث األسمى واألف
  خدمتھ ، شرط أن تتساوى أو تزداد خدمة عّزتھ اإللھیة وتسبیحھا . 

  
  

  في االنتخاب                                                    169
  المقدمة 

  
في كل انتخاب صالح وبقدر ما یعود األمر إلینا ، ال بدّ ِلَعین النقطة األولى :  

أن تكون بسیطة تنظر إلى الغایة التي ُخلقت ألجلھا فقط ، أي لتسبیح هللا نیّتنا 
ربنا وخالص نفسي . ولذلك ، فأیّاً كان اختیاري ، فال بدّ أن یرمي إلى 

مساعدتي على بلوغ الغایة التي ألجلھا ُخلقت ، ال أن ینّظم ویُخضع الغایة 
  للوسیلة , بل الوسیلة للغایة .

  
ثیرین یختارون الزواج أوالً وھو الوسیلة ، وثانویاً خدمة وفي الواقع نرى الك 

هللا ربنا في الزواج . والحال أن خدمة هللا ھي الغایة . وھناك أناس آخرون 
  یریدون أوالً الحصول على ریع وقف كنسي ، ثم خدمة هللا فیھ . 
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ائبھم فھؤالء ال یذھبون رأساً إلى هللا ، بل یریدون أن یأتي هللا رأساً إلى رغ 

المنحرفة ، فیجعلون من الغایة وسیلة ومن الوسیلة غایة . وھكذا فما حّقّ◌ت 
لھ الصدارة وضعوه في المحل األخیر ، إذ أن ھدفنا األول ھو عزمنا على 
خدمة هللا وھي الغایة ، ثم قبول ریع وقف كنسي أو الزواج ، إن كان ذلك 

ي شيء أن یحملني على األفضل لنا ، وھو الوسیلة من اجل الغایة . فلیس أل
اتخاذ أو إھمال ھذه الوسیلة أو تلك ، إالّ خدمة وتسبیح هللا ربنا وخالص نفسي 

  األبدي . 
  

 تنبیھ لالّطالع على المواد التي یجري علیھا االنتخاب                              170
  وھو یتضّمن أربع نقاط ومالحظة 

  
ي علیھا انتخابنا أن تكون كلّھا في حدّ ال بدّ للمواد التي یجرالنقطة األولى :  

ذاتھا حیادیّة أو صالحة , و أن تعود إلى الكفاح الذي تكافحھ سلطة أمنا 
  الكنیسة المقدّسة , و أن ال تكون سیئة و ال معارضة لھا .

 
: ھناك أمور تقع تحت انتخاب ال رجوع عنھ كالكھنوت و  النقطة الثانیة 171

تقع تحت انتخاب قابل الرجوع كقبول ریع  الزواج الخ . و ھناك أمور أخرى
 الوقف الكنسي أو التخلّي عنھ , أو قبول الخیرات الزمنیة أو رفضھا .

: في االنتخاب الذي ال رجوع عنھ , بما أنّھ قد تّم مّرة , فال  النقطة الثالثة 172
مجال إلعادة االختیار , ألنھ غیر قابل للفسخ . و ھذا شأن الزواج و الكھنوت الخ 

مع لفت النظر إلى أمر واحد و ھو أنھ في حال لم یتم االنتخاب على وجھ منّظم . 
و بدون رغائب منحرفة , فلیحاول , بعد الندامة , أن یسیر سیرة صالحة في حدود 

االنتخاب . و مثل ھذا االنتخاب , على ما یبدو , لیس بدعوة إلھیة ألنھ انتخاب 
الخطأ , فإنھم یجعلون من انتخاب  غیر منّظم و منحرف . و یقع الكثیرون في

منحرف أو سيء دعوة إلھیة . و الحال أن كل دعوة إلھیة تكون دائماً طاھرة 
 صافیة , خالیة من العناصر الجسدیّة و من أیّة رغبة منحرفة .

: متى تّم االنتخاب كما یجب و على وجھ منّظم و بدون مراعاة  النقطة الرابعة 173
تقع تحت انتخاب قابل للرجوع , فلیس من مجال للجسد و العالم , في مواد 

  إلعادتھ , بل للسعي في حدوده لبلوغ الكمال على قدر اإلمكان .
: إن لم یتم االنتخاب القابل للرجوع بصفاء النیّة و على وجھ منّظم ,  مالحظة 174

فمن المفید أن یُجري االنتخاب كما یجب , إذا شاء أن تُثِمر فیھ ثماٌر ذات شأن 
  ربنا .تُرضي هللا

  
  

 ثالثة أوقات                                                    175
  یمكن أن یتّم في كّل منھا انتخاب سلیم و صالح
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 الوقت األول
عندما یقوم هللا ربنا بتحریك اإلرادة و جذبھا بحیث أن النفس التقیة تتبع ما 

علھ القدیس بولس و یُظَھر لھا و ھي ال تشك وال یمكن أن تشّك . ھذا ما ف
  القدیس متى , عندما تبعا المسیح ربنا .

  
 الوقت الثاني :                                                       176

عندما ینال اإلنسان ما یكفي من النور و المعرفة عن طریق اختباره لالنبساط 
  و االنقباض , و عن طریق اختباره لتمییز األرواح المختلفة . 

  
 الوقت الثالث :                                                       177

الوقت الثالث ھادئ . یعتبر اإلنسان أوالً لماذا ُولد , أي لیسبّح هللا ربنا و 
یخلّص نفسھ . فإذا رغب ھذه الرغبة , اختار كوسیلة حیاة أو حالة , بین التي 

  ربّھ و خالص نفسھ .توافق علیھا الكنیسة , لیستعین بھا لخدمة 
َعنیُت بوقت ھادئ وقتاً تكون فیھ النفس خالیة من ھیجان األرواح المختلفة و 

  تستخدم قواھا الطبیعیة بحریّة و ھدوء .
فإن كان االنتخاب خارج الوقت األول أو الثاني , فإلیك طریقتین إلجرائھ  178

  بحسب الوقت الثالث :
  
  

  لحالطریقة األولى إلجراء انتخاب سلیم وصا
  وتتضّمن ست نقاط

  
أضع نفسي أمام الموضوع الذي أُرید أن أُجري علیھ النقطة األولى : 

االنتخاب ، وظیفة مثالً أو ریع وقف كنسي یجب أن أقبلھ أو أن أتركھ ، أو أيَّ 
  موضوع یقع تحت االنتخاب قابل للرجوع . 

  
أي أن أسبّح هللا  ال بدّ أن أستھدف الغایة التي ألجلھا ُخلقت ،النقطة الثانیة :  179

ربنا وأخلّص نفسي . ثم ال بدّ أن أحمل نفسي على عدم االنحیاز وان أكون خالیاَ 
من أیّة رغبة منحرفة ، بحیث ال أكون أشدّ میالً إلى ما  یُعرض علّي أو تمّسكاً بھ 

منّي إلى تركھ ، وال أشدّ میالً إلى تركھ مّني إلى قبولھ ، بل یجب عليَّ أن أكون 
  المیزان ألتبع ما أشعر بھ أكثر تمجیداً وتسبیحاً � ربنا ولخالص نفسي .  كعقرب 

  
أطلب إلى هللا ربنا أن یقبل بتحریك إرادتي وأن یجعل في النقطة الثالثة :  180

نفسي ما یجب أن أعملھ بالنسبة إلى الموضوع المعروض بحیث یكون أكثر 
مختاراً ما یطابق مشیئتھ تسبیحاً وتمجیداً لھ ، مستخدماً عقلي بدقة وأمانة و

  المقدسة العطوف .
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أعتبر بالتفكیر ما أكثر الفوائد والمنافع في امتالكي تلك النقطة الرابعة :  181
الوظیفة أو ذلك الریع الكنسي لمجّرد تسبیح هللا ربنا وخالص نفسي . ثم أعتبر 

م بالعكس على ذات الطریقة ما ھي األضرار والمخاطر في امتالكھما . وفي القس
الثاني أسیر على الطریقة ذاتھا ، أي أنني أرى ما ھي الفوائد والمنافع في عدم 

  امتالكھما ، ثم أرى بالعكس ما ھي األضرار والمخاطر . 
  

بعد أن أكون قد أعملت العقل والتفكیر في الموضوع من النقطة الخامسة :  182
الموضوع جمیع وجوھھ ، انظر إلى أیّة جھة یمیل العقل . وال بدّ الختیار 

  المطروح أن یكون بحسب ما یرّجحھ العقل ، ال بدافع القوى الحسیّة .  
  

بعد إجراء ھذا االنتخاب أو التفكیر ، یجب على من أجراه النقطة السادسة :  183
أن یبادر إلى الصالة بحضور هللا ربنا وأن یقدّم لھ ھذا االنتخاب ، لكي تتنازل 

  ن موافقاً لخدمتھ وتسبیحھ األعظم . عّزتھ اإللھیة وتقبلھ وتثّبتھ ، إن كا
  
  

  الطریقة الثانیة إلجراء انتخاب سلیم وصالح                                 184
  وتتضمن أربع قواعد وتنبیھ

  
إن المحبة التي تحّركني وتحملني على اختیار الشيء الفالني القاعدة األولى : 

تار إذاً أن یشعر أوالً في یجب أن تنحدر من عُل ، من محبة هللا . فعلى من یخ
سواء أكانت وافرة أم  –داخلھ بأن تلك المحبة التي یكنّھا لموضوع اختیاره 

  ھي ألجل خالقھ وربّھ ال غیر .  –زھیدة 
: أتصّور رجالً ما رأیتھ و ال عرفتھ قط . إن كنت أتمنى لھ كل  القاعدة الثانیة 185

لمجد هللا ربنا األعظم و كمال الكمال , أعتبر ما أشیر بھ علیھ أن یعمل و یختار 
نفسھ األوفر . ثم أعمل أنا أیضاً الشيء ذاتھ و أحافظ على القاعدة التي أعرضھا 

  على غیري .
: أعتبر , و كأني في ساعة الموت , ما أودّ إذ ذاك أن أكون قد  القاعدة الثالثة 186

اتّخذت من موقف و من قاعدة في إجراء االنتخاب الحاضر . و أحدّد عزمي 
  بحسب ھذه القاعدة تماماً . 

: أنظر و أعتبر ما تكون حالتي في یوم الدینونة , و أفّكر  القاعدة الرابعة 187
كیف أودّ أن أكون قد اتّخذت القرار في المسألة الحاضرة . فالقاعدة التي أودّ أن 

  أكون قد اتّبعتھا أتخذّھا اآلن لكي أذوق عندئذ سعادة كاملة و فرحاً كامالً .
بعد أن أكون قد اتّخذت القواعد السابقة في سبیل خالصي و راحتي  : تنبیھ 188

األبدیة , أُجري انتخابي و تقدمة ذاتي � ربنا , وفقاً للنقطة السادسة من الطریقة 
 األولى إلجراء االنتخاب .

 
 لفي إصالح السیرة و الحا                                           189
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في الحبریّة أو في الزواج , سواء أتوفّرت لدیھم الخیرات فیما یتعلّق بالعائشین 
الزمنیة أم ال , ال بدّ من االنتباه إلى ما یلي : إذا لم یكن لھم سبب أو إرادة مستعدّة 
تماماً إلجراء االنتخاب في نقاط تعود إلى انتخاب قابل للرجوع , فمن المفید جداً 

النتخاب , إطار و طریقة إلصالح أن یُعَرض على كٍل منھم , بدالً من إجراء ا
السیرة و الحال , و ذلك ما یتّم بإخضاع كیانھ المخلوق و حیاتھ و حالتھ لتمجید و 

  تسبیح هللا ربنا و لخالص نفسھ .
و للبلوغ إلى ھذه الغایة و الحصول علیھا, فال بدّ من االستعانة بالریاضات        

ملیّاً في ما یجب أن یكون مستوى  و طرق االختیار , كما ورد ذكرھا , للتفكیر
المعیشة و عدد الخدم , و في ما یجب أن تكون معاملتھم و إدارتھم , و كیف یجب 
إرشادھم بالكالم و المثال , و كذلك أّي قدر من أموالھ یجب إنفاقھ على أھل بیتھ و 

ھو  على بیتھ , و أّي قدر یجب إنفاقھ على الفقراء و لمختلف األعمال الخیریّة . و
ال یرید و ال یطلب في كل شيء و في كل أعمالھ إالّ تسبیح هللا ربنا و مجده 

األعظم . فمن واجب كل واحد أن یفّكر أنھ یتقدّم في جمیع األمور الروحیّة بقدر 
  ما یتحّرر من حبّھ الخاص و إرادتھ الخاصة و مصالحھ الخاصة .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  األسبوع الثالث
 الیوم األول                                                    190

  المشاھدة األولى عند نصف اللیل
  من ذھاب المسیح ربنا من بیت عنیا إلى أورشلیم 

  ) 289حتى العشاء السّري بما فیھ ( 
  تتضّمن الصالة التمھیدیة و ثالث مقدّمات و ست نقاط و مناجاة

  : الصالة التمھیدیة كالعادة . الصالة
 

: أتذّكر الخبر , و ھنا كیف أن المسیح ربنا و ھو في بیت عنیا  ولىالمقدمة األ 191
أرسل اثنین من تالمیذه إلى أورشلیم لیُِعدّا العشاء السّري , ثّم ذھب نفسھ إلیھا مع 

سائر تالمیذه , و بعد أن أكلوا َحَمَل الفصح و تعّشوا , َغَسَل أرجلھم و أعطى 
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و ألقى علیھم خطاباً بعد أن مضى یھوذا تالمیذه جسده المقدّس و دمھ الثمین , 
 لیبیع ربّھ .

: تصّور المكان : أرى المكان , و ھنا أتأّمل الطریق من بیت  المقدمة الثانیة 192
عنیا إلى أورشلیم : ھل ھي واسعة أم ضیّقة أم في سھل ؟ و أتأّمل كذلك في مكان 

 ذاك ؟العشاء السّري : ھل ھو واسع أم صغیر , ھل ھو في ھذا الشكل أو 
ع و الحزن و الخجل , ألن  المقدمة الثالثة 193 : أطلب ما أُرید , و ھنا أطلب التوجُّ

 الرّب ماٍض إلى اآلالم من أجل خطایاي .
: أرى أشخاص العشاء السّري , ثّم أفّكر في نفسي محاوالً أن  النقطة األولى 194

 أجني بعض الفائدة .
  أجني منھ كذلك بعض الفائدة .: أسمع ما یقولون و  النقطة الثانیة            
 : أنظر إلى ما یفعلون و أجني بعض الفائدة . النقطة الثالثة            

: أعتبر , بحسب المشھد الذي أشاھده , ما یحتملھ المسیح ربنا  النقطة الرابعة 195
في ناسوتھ , أو ما یرید أن یحتملھ . و ھنا أقدم على إجھاد النفس بكل قواي 

ع و الحزن و البكاء . و ھكذا أعمل في النقاط التالیة .ألحملھا على الت  وجُّ
: أعتبر كیف أن الالھوت یحتجب , أي كیف أنھ یستطیع أن  النقطة الخامسة 196

یمحق أعداءه و ال یفعل , و كیف أنھ یدع الناسوت المقدّس یحتمل تلك الشراسة 
 القصوى .

خطایاي الخ , و ما : أعتبر كیف أنھ یحتمل كل ذلك من أجل  النقطة السادسة 197
 علّي أنا أن أعملھ و أحتملھ ألجلھ .

 : و أُنھي بمناجاة للمسیح ربنا , و أختم بتالوة " أبانا ". المناجاة 198
: قد سبق أن شرحنا شرحاً جزئیاً أنھ یجب علینا في المناجاة أن نتكّلم و  تنبیھ  199

ي حالة نطلب بحسب الحاجة الشخصیّة , أي حسبما أنا في حالة التجربة أو ف
االنبساط , و حسبما أحّب الحصول على فضیلة من الفضائل , و حسبما أُرید أن 
أتصّرف بنفسي في لموقف من المواقف , و حسبما أُرید أن أتألّم أو أن أفرح بما 
أشاھده , و أخیراً طالباً ما أُریده بمزید من الفعالیّة في بعض األمور الخاّصة . و 

مناجاة واحدة للمسیح ربنا , و إن كان الموضوع أو  ھكذا فمن الممكن أن تُجرى
التخشُّع یحمل على األمر , فیمكن إجراء ثالث مناجیات : األولى للوالدة و الثانیة 

ل في  لالبن و الثالثة لآلب , بحسب الشكل الوارد في األسبوع الثاني في التأمُّ
 الفئات الثالث من الناس , بما فیھ التنبیھ الذي یلیھ .

 
  المشاھدة الثانیة في الصباح                                          200

  من العشاء السّري إلى البستان بما فیھ
  

  : الصالة التمھیدیة كالعادة .الصالة             
: الخبر , و ھناك كیف أن المسیح ربنا نزل مع تالمیذه األحد  المقدمة األولى 201

السّري إلى وادي یوشافاط , تاركاً ثمانیة  عشر من جبل صھیون حیث أقام العشاء
من تالمیذه في ناحیة من الوادي و الثالثة اآلخرین في ناحیة من البستان , و كیف 

دخل في الصالة فأخذ العرق یتصبّب كقطرات دم . و بعد ما صلّى ثالث مّرات 
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ماع إلى اآلب , أیقظ تالمیذه الثالثة , ثّم أّن أعداءه سقطوا إلى األرض عند س
صوتھ , و قبّلھ یھوذا قبلة السالم , و قطع القدیس بطرس أذن ملخس فأعادھا 
المسیح إلى مكانھا , ثّم قُِبَض علیھ كمجرم , فسیق إلى أسفل الوادي و صعد 

 منَحدره متّجھاً إلى بیت حنّان .
: أرى المكان , و ھنا أتأّمل الطریق من جبل صھیون إلى  المقدمة الثانیة 202

ط , و أتأّمل البستان أیضاً : ھل ھو واسع أم طویل , ھل ھو في ھذا وادي یوشافا
 الشكل أم ذاك .

: أطلب ما أُرید , و ھنا ال بدّ أن أطلب في اآلالم أن أتوّجع مع  المقدمة الثالثة 203
المسیح المتوّجع , و أن یتمّزق قلبي مع المسیح المتمّزق القلب , و أن أسكب 

 ي لكّل ما احتملھ المسیح من عذاب ألجلي .الدموع و أشعر بالعذاب الباطن
: في ھذه المشاھدة الثانیة , بعد القیام بالصالة التمھیدیة و  التنبیھ األول 204

المقدمات الثالث الوارد ذكرھا , تجري األمور , فیما یتعلّق بالنقاط و المناجاة , 
 على الطریقة التي جرت فیھا المشاھدة األولى في العشاء السّري .

و في وقت القداس و صالة الغروب , تُقام مراجعتان للمشاھدتین األولى و        
الثانیة , و قبل العشاء یُقام تطبیق الحواّس في المشاھدتین المذكورتین , و یسّھل 

دائماً بالصالة التمھیدیة و المقدمات الثالث بحسب الحاجة و بالشكل الوارد ذكره 
  و المشروح في األسبوع الثاني .

 
: على المترّوض أن یقوم كل یوم بخمس ریاضات أو أقّل  لتنبیھ الثانيا 205

 بحسب ما یمّكنھ سنّھ و بنیتھ و مزاجھ . 
: في ھذا األسبوع الثالث , یَُبدَّل جزئیّاً الملحقان الثاني و  التنبیھ الثالث 206

 السادس . 
عرض بإیجاز أّما الثاني فحال استیقاظي أتصّور إلى أین أذھب و لماذا , و أست      

المشاھدة التي سأقوم بھا , بحسب السّر الذي أنا في صدده , و أجتھد , و أنا أنھض و 
ع على شدّة األلم و العذاب الذي  أرتدي ثیابي , أن أُثیر في نفسي الحزن و التوجُّ

  یقاسیھ المسیح ربنا .
ة , و إن صالحة و أّما تبدیل السادس فأن ال أحاول أن أثیر في نفسي أفكاراً ُمفِرح     

ق , ُمعیداً  ع و العذاب و التمزُّ و مقدّسة كالقیامة و المجد , بل أحّرك في قلبي التوجُّ
إلى ذاكرتي أحیاناً كثیرة ما احتملھ المسیح ربنا من مّشقات و أتعاب و أوجاع من 

  ساعة میالده حتى سّر اآلالم حیث أنا اآلن .
 

ص و ھذان الملحقان على الشكل : یجري فحص الضمیر الخا التنبیھ الرابع  207
 الوارد في األسبوع السابق .

 
 الیوم الثاني                                                     208

  عند نصف اللیل
  مشاھدة

  )291من بستان الزیتون إلى بیت حنّان بما فیھ (
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  و في الصباح
  )292من بیت حنّان إلى بیت قیافا بما فیھ (

  تطبیق الحواّس كما ورد ذكرھا ثّم المراجعتان و
  

  الیوم الثالث
  عند نصف اللیل

  )293من بیت قیافا إلى بیالطس بما فیھ (
  و في الصباح

  )294من بیالطس إلى ھیرودس بما فیھ (
  ثّم المراجعتان و تطبیق الحواّس كما ورد ذكرھا

  
  الیوم الرابع

  عند نصف اللیل
  )295من ھیرودس إلى بیالطس (

  نصف األول من األسرار كذلك مشاھدة ال
  التي تجري في بیت بیالطس

  ثم , في ریاضة الصباح , سائر األسرار الجاریة في البیت ذاتھ
  ثم المراجعات و تطبیق الحواّس كما ورد ذكرھا

  
  الیوم الخامس

  عند نصف اللیل
  )296من بیت بیالطس إلى الصلب (

  و في الصباح
  )297من رفعھ على الصلیب إلى أن أسلم الروح (

  ثم المراجعتان و تطبیق الحواس
  
  

  الیوم السادس 
  عند نصف اللیل

  )298من إنزالھ عن الصلیب إلى القبر باستثنائھ (
  و في الصباح

  من القبر إلى البیت الذي ذھبت إلیھ سیدتنا بعد دفن ابنھا
  
  
  

  الیوم السابع
  مشاھدة ُمجَمل أسرار اآلالم

  في ریاضة نصف اللیل و ریاضة الصباح
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بدالً من المراجعتین و تطبیق الحواس , أعتبر طوال ذلك النھار , بفترات و 

متواترة على قدر اإلمكان , كیف أن جسد المسیح ربنا المقدّس بقي منفصالً 
عن نفسھ وكیف وأین دُِفن . و أعتبر على الوجھ ذاتھ ُعزلة سیدتنا و قد مألھا 

 .األلم و الضنى , ثم ُعزلة التالمیذ من جھة أخرى 
  

: من أراد أن یُطیل البقاء في اآلالم , فعلیھ أن یتّخذ من كّل مشاھدة عدداً  تنبیھ 209
: في المشاھدة األولى , العشاء السّري فقط , و في الثانیة , غسل  األسرار أقّل من

أرجل التالمیذ , و في الرابعة , الخطاب الذي ألقاه المسیح علیھم , و على ھذا 
 ت و األسرار .النحو في سائر المشاھدا

و یوم  و كذلك , بعد االنتھاء من اآلالم , تخصیص یوم كامل لنصف اآلالم ,            
  ثالث لُمجَمل اآلالم .  ثاٍن للنصف اآلخر , و یوم   

  
و بالعكس , فمن أراد تقلیل الوقت في اآلالم , فلیتّخذ العشاء السّري في نصف 

و بیت حنّان في وقت القدّاس , و بیت اللیل , و بستان الزیتون في الصباح , 
قیافا عند صالة الغروب , و بیت بیالطس في الساعة السابقة للعشاء . و على 

ھذا الوجھ , و مع ترك المراجعات و تطبیق الحواس , تُقام كّل یوم خمس 
ریاضات مختلفة یتضّمن كل منھا سّراً من أسرار المسیح ربنا . و بعد 

یمكن تخصیص یوم آخر لآلالم بكاملھا في ریاضة واحدة االنتھاء من اآلالم , 
  أو عدّة ریاضات , بحسب ما یبدو أكثر فائدة .

  
 
 قواعد                                                        210

  لتنظیم النفس في الطعام بعد اآلن
  

نحرف : إن االمتناع عن الخبز أقّل مناسبة , ألنھ لیس بطعام ت القاعدة األولى
  فیھ الشھیّة عادة و تُِلّح فیھ التجربة شأنھما في سائر األطعمة .

 
: فیما یتعّلق بالشرب , فاالمتناع عنھ یبدو أكثر مناسبة منھ في  القاعدة الثانیة 211

 أكل الخبز . لذلك یجب االنتباه إلى ما ھو مفید فیؤخذ بھ و إلى ما ھو ُمضّر فیُنَبذ .
ق بالمأكوالت , فال بدّ من المحافظة على أدّق وجوه : فیما یتعّل  القاعدة الثالثة 212

ھا , فالشھّیة في ھذا المیدان ال تلبث أن تنحرف و التجربة ال تلبث  االمتناع و أتّمِ
أن تزداد إلحاحاً . و إلیك طریقتین لالمتناع في المأكوالت تجنُّباً لالنحراف : 

د األكل من األطعمة العادیة , و الثانیة التقلیل من األطعمة إن كانت  األولى تَعوُّ
 فاخرة .

: بقدر ما یترك اإلنسان ِمّما ھو عادّي , مع االحتراز من  القاعدة الرابعة 213
الوقوع في المرض , یھتدي إلى المعدّل الواجب حفظھ في المأكول و المشروب . 

و ذلك لسببین : األول أن الجھد الذي یبذلھ و االستعداد الذي یستعدّه یساعدانھ 
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مزید من الشعور باألنوار الباطنیة و االنبساط و اإللھامات اإللھیة لالھتداء  على
إلى المعدّل المناسب . و الثاني أنھ إن رأى ذلك االمتناع قد حّط من قّوتھ الطبیعیة 

أو قلّل من نشاطھ للقیام بالریاضات الروحیّة , اھتدى بسھولة إلى الحكم بما ھو 
 مفید لتغذیة الجسد .

: في أثناء تناول الطعام , على اإلنسان أن یتأّمل المسیح  الخامسة القاعدة 214
ربنا كأنھ یراه یتناول الطعام مع رسلھ , فیرى طریقة شربھ و نظره و كالمھ , و 
ل ربنا ,  علیھ أن یجتھد أن یقتدي بھ . فالجزء األسمى من العقل ینشغل ھكذا بتأمُّ

سان بذلك مزیداً من االنسجام و النظام و الجزء األدنى بتغذیة الجسد , فیحقّق اإلن
ف و تدبیر النفس .  في التصرُّ

: و من الممكن في بعض األحیان , في أثناء تناول الطعام ,  القاعدة السادسة 215
أن یتأمل اإلنسان أموراً أخرى : إّما سیرة القدیسین , و إّما بعض المشاھدات 

ة . فإذا ما ترّكز االنتباه على الروحیة , و إّما بعض ما یعالجھ من األمور الروحی
 تلك المواضیع , خّف ارتكاز الّلذّة و الرضى الحّسي على الغذاء الجسدي .

: یجب فوق كل شيء أن یسھر اإلنسان على أن ال ینشغل  القاعدة السابعة 216
قلبھ كلیّاً بالطعام الذي یتناولھ , و أن ال ینجّر بالشھوة في تناول الطعام , بل أن 

 النفس سواء في طریقة األكل أم في كمیّتھ .یبقى ضابط 
: من المفید كثیراً إلزالة كل انحراف أن یحدّد اإلنسان , بعد  القاعدة الثامنة 217

الغداء أو بعد العشاء أو في أّي وقت ال یشعر فیھ بالشھیّة , ما یناسبھ من الطعام 
كمیّة یجب عدم للغداء أو العشاء القادم , و على ھذا الشكل في كل یوم . و تلك ال

تجاوزھا أیّاً كانت الشھیّة و أیّاً كانت التجربة . و بالعكس فمن أراد أن یتغّلب على 
كّل شھیّة منحرفة و كّل تجربة من العدوّ  , وجب علیھ أن یخفِّف من طعامھ إن 

ب باإلكثار منھ .  ُجّرِ
  

 
 األسبوع الرابع                                                218

  لمشاھدة األولىا
  ظھور المسیح ربنا لسیدتنا

  
  : الصالة التمھیدیة كالعادة . الصالة            

: الخبر , و ھنا كیف أنّھ بعد موت المسیح على الصلیب , بقي  المقدمة األولى 219
جسده منفصالً عن نفسھ , من غیر أن ینفصل عن الالھوت , و انحدرت نفسھ 

ي أیضاً متّحدة بالالھوت , و أخرج منھ نفوس المغبوطة إلى مثوى األموات و ھ
 األبرار ثم عاد إلى القبر و قام منھ و ظھر بالنفس و الجسد ألّمھ المباركة .

: تصّور المكان : أن أرى المكان . و ھنا أن أرى ھیئة القبر  المقدمة الثانیة  220
المقدّس , ثم موقع بیت سیدتنا حیث أرى جمیع أقسامھ بالتفصیل من غرفة و 

 مصلّى الخ.
: أطلب ما أرید . و ھنا أطلب النعمة لكي أشعر شعوراً شدیداً  المقدمة الثالثة 221

 فرح .  باالبتھاج و الفرح لكل ما للمسیح ربنا من مجد و
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: النقاط الثالث العادیة كما ورد ذكرھا في  النقاط األولى و الثانیة و الثالثة 222
 العشاء السّري .

: أعتبر كیف أن الالھوت , بعد أن كان یبدو ُمحتجباً أثناء  النقطة الرابعة 223
اآلالم , یظھر و یتجلّى اآلن بنوع عجیب جدّاً في القیامة المقدّسة بواسطة مفاعیلھ 

 ة المقدّسة .الحقیقی
: أنظر إلى دور الُمعّزي الذي یقوم بھ المسیح ربنا , و أّشبھھ  النقطة الخامسة 224

 بالطریقة التي اعتاد بھا األصدقاء أن یعّزوا بعضھم بعضاً .
 : أختم بمناجاة واحدة أو أكثر , بحسب حاجتي . ثم أتلو " أبانا " . المناجاة 225
تُتّبع الطریقة التي سوف یرد ذكرھا في  : في المشاھدات التالیة , التنبیھ األول 226

جمیع أسرار القیامة حتى الصعود بما فیھ . و في أسبوع القیامة كلھا , یُتّبع 
الترتیب و الطریقة اللذان اتُِّبعا في أسبوع اآلالم . ففي ھذه المشاھدة األولى من 

ي الشخصیة . مشاھدات القیامة ال بدّ من التكیُّف , فیما یتعلّق بالمقدمات , بحاجت
فالنقاط الخمس تبقى نفسھا , و كذلك الملحقات التابعة . و علیھ فمن الممكن , في 

سائر األمور , أن أتكیّف بالطریقة الواردة في أسبوع اآلالم , مثالً في المراجعات 
 و في تطبیق الحواس , في تقصیر األسرار أو تطویلھا الخ .

ل في ھذا األسبوع الرابع أكثر منھ في : یحسن على وجھ اإلجما التنبیھ الثاني 227
األسابیع الثالثة السابقة أن تُقام أربع ریاضات ال خمس : األولى في الصباح عند 

النھوض من النوم , و الثانیة في وقت القدّاس أو قبل الغداء بدالً من المراجعة 
بعة قبل األولى , و الثالثة عند صالة الغروب بدالً من المراجعة الثانیة , و الرا

العشاء , و ھي عبارة عن تطبیق الحواس الخمس في ریاضات النھار الثالث . ال 
بدّ من االنتباه إلى أھم النقاط و التوقف علیھا و على النقاط التي شعر فیھا 

قات الروحیة .  المترّوض بأقوى التأثیرات و أوفر التذوُّ
النقاط , مثالً ثالث أو : في كل مشاھدة اقتُِرح عدد محدود من  التنبیھ الثالث 228

خمس الخ . غیر أنّھ في إمكان المشاھد أن یزید علیھا أو ینّقص منھا , بحسب ما 
یراه األوفق لھ . و لذلك فمن المفید جدّاً , قبل البدء بالمشاھدة , أن یعّین و یحدّد 

 عدد النقاط التي یتخذّھا . 
الملحقات العشرة الثاني و : في ھذا األسبوع الرابع , یبدّل من  التنبیھ الرابع 229

 السادس و السابع و العاشر .
: فور استیقاظي , أضع نصب عینَي المشاھدة التي أقوم بھا , طالباً  الثاني           

  المحبة و االبتھاج لكل  ما للمسیح ربنا من فرح و ابتھاج . 
لسعادة و االبتھاج :  أُعمل الذاكرة و الفكر في المواضیع التي تثیر ا السادس           

                            و الفرح الروحي , كالمجد . 
: أستفید من النور و من مباھج الفصل , كالبرودة في الصیف , أو  السابع           

الشمس و الحّر في الشتاء , بقدر ما ترى النفس أن ذلك قد یساعدھا على االبتھاج 
  بخالقھا و فادیھا .

: بدالً من أعمال التوبة , أسعى إلى القناعة و إلى االعتدال في كل  عاشرال           
شيء , ما لم تكن ھناك واجبات صوم أو قطاعة تأمر بھا الكنیسة , فال بدّ من القیام 

  دائماً بتلك الواجبات , إالّ في حال مانع شرعي .
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 حبةمشاھدة لنیل الم                                               230

 
  قبل كل شيء یحسن االلتفات إلى أمرین : :تنبیھ       

  
 : أن نجعل الحب في األفعال أكثر منھ في األقوال . أوالً       

یقوم الحب على العطاء المتبادل , أي أّن الُمحّب یعطي المحبوب ما لھ  :ثانیاً  231
و علیھ فإن كان أو جزءاً مّما لھ و من إمكاناتھ , و كذلك المحبوب یبادل الُمحّب . 

أحدھما صاحب علم , أعطاه لمن ال یملكھ , و ِقس على ھذا أمر اإلكرام و الغنى , 
 و ذلك بالتبادل .

 
 : الصالة كالعادة . الصالة            

: تصّور المكان , و ھنا أرى كیف أنّي في حضرة هللا ربنا و  المقدمة األولى 232
 المالئكة القدیسین و ھم یتشفّعون لي .

: أطلب م أرید . و ھنا أطلب معرفة باطنیة لكل ما نلتھ من  مقدمة الثانیةال 233
الخیر , لكي أستطیع , بفضل تلك المعرفة التاّمة , أن أحّب عّزتھ اإللھیة و 

 أخدمھا في كل شيء .
: أعید إلى ذاكرتي النعم التي نلتھا , من وجود و فداء و ما  النقطة األولى 234

أقدّر بكثیر من الشعور ما أكثر ما أنعم هللا ربنا علّي  إلیھما من عطایا خاّصة . و
و ما أكثر ما أعطاني مّما عنده , ثم ما أشدّ رغبة الرب في أن یھبني ذاتھ ما 

 استطاع , وفقاً لتدبیره اإللھي .
أفّكر عندئٍذ في نفسي معتبراً ما یجب علّي بكل صواب و عقل أن أقّدمھ من            

یة , أي  كّل ما لي و ذاتي معھ , كمن یقدّم بحّبٍ شدید , فأقول : " جھتي لعّزتھ اإللھ
خذ , یا رب , و اقبل حّریتي كلھا و ذاكرتي و عقلي و إرادتي كلّھا , كّل ما ھو لي و 
كل ما ھو عندي . أنت أعطیتني ذلك , فإلیك أعیده یا رب . كّل شيء لك , فتصّرف 

 , فھذا یكفیني " . فیھ بكامل مشیئتك . أعطني حبّك و نعمتك
: أنظر كیف أن هللا ساكن في المخلوقات : ففي العناصر بعطیة  النقطة الثانیة 235

الوجود , و في النباتات بالنمو , و في الحیوانات بالحّس , و في البشر بعطیة 
العقل , و كیف أنّھ یجعل مني ھیكلھ بعد أن خلقني على مثال عّزتھ اإللھیة و 

 صورتھا .
ّكر في نفسي , بالطریقة الوارد ذكرھا في النقطة األولى , أو بطریقة و أعود فأف 

 أخرى أراھا أفضل . و أُجري على ھذا النسق في كّل من النقاط التالیة .
: أعتبر كیف أّن هللا یعمل و یسعى ألجلي في جمیع ما ُخِلق  النقطة الثالثة 236

ت مثالً و على وجھ األرض , أي كیف أنّھ یتصّرف كمن یعمل في السموا
العناصر و النباتات و الثمار و القطعان الخ , واھباً لھا الوجود و البقاء و النمّو و 

 الحس الخ . ثم أفّكر في نفسي .
: أنظر كیف أّن جمیع الخیرات و جمیع المواھب تنحدر من  النقطة الرابعة 237

لالمتناھیة , عُل , و كیف أّن قدرتي المحدودة تنحدر من القدرة العلویّة السامیة و ا
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و كذلك العدل و الصالح و التقوى و الرحمة الخ , كما أّن األشعة تنحدر من 
الشمس , و المیاه من الینبوع الخ . ثم أختم بالتفكیر في نفسي , كما ورد ذكره . و 

 أختم بمناجاة و تالوة " أبانا ".
 
 ثالث طرق للصالة                                               238

  الطریقة األولى للصالة
  ) في الوصایا1
إن الطریقة األولى للصالة تتناول الوصایا العشر و الخطایا الرئیسیة السبع و  

قوى النفس الثالث و حواس الجسد الخمس . و ھذه الطریقة للصالة غرضھا 
توفیر إطار و أسلوب و ریاضات تستعدّ فیھا النفس للتقدُّم , لكي تكون 

 ال توفیر إطار أو أسلوب للصالة بحصر المعنى . صالتھا مرضیّة ,
: یُقام أوالً بما یعادل الملحق الثاني من األسبوع الثاني . فقبل الدخول  ملحق 239

لي إلى أین أذھب و لماذا , سواء أكنت جالساً أم  في الصالة أُریح فكري بتأمُّ
بدء جمیع متمشیاً بحسب ما أراه األوفق . و ال بدّ من ممارسة ھذا الملحق في 

 الطرق للصالة .
: صالة تمھیدیة . أطلب مثالً نعمة هللا ربنا لكي أستطیع أن أعرف في  صالة 240

أي شيء خالفت الوصایا العشر . و أطلب أیضاً النعمة و العون لكي أصلح ذاتي 
فیما بعد , و أطلب فھماً تاّماً للوصایا لكي أحفظھا حفظاً أكمل و أمّجد و أسّبح 

 على وجٍھ أفضل . العّزة اإللھیة
: فیما یتعلّق بالطریقة األولى للصالة , یحسن اعتبار  الطریقة األولى للصالة 241

الوصیّة األولى بالفكر : كیف حفظتھا و في أي شيء خالفتھا ؟ اتّخذ كقاعدة أن 
أتوقّف مدّة تالوة " أبانا " ثالث مّرات و " السالم " ثالث مّرات . فإذا اكتشفت 

تكبتھ من أخطاء , ألتمس من أجلھا العفو و الغفران و أتلو " أبانا " ھذه المدّة ما ار
 . و أُجري على ھذه الطریقة في كل من الوصایا العشر .

: متى وصل تفكیرنا إلى وصیة لم نتعّود قط أن نخالفھا , فال  التنبیھ األول 242
و نُِقّل من حاجة إلى اإلطالة في التّوقف علیھا . و لكن , بقدر ما نرى أنّنا نُكثر أ

الوقوع في تلك الخطیئة , وجب علینا أن نُطیل أو نقّصر التوقُّف على اعتبارھا و 
 فحصھا . و ھذه القاعدة تصلح للخطایا الرئیسیة .

: بعد أن أكون قد استعرضت , كما سبق ذكره , جمیع الوصایا  التنبیھ الثاني 243
لعون إلصالح نفسي فیما بعد , شاكیاً نفسي بالنسبة إلى كّل منھا و طالباً النعمة و ا

 أختم بمناجاة � ربنا بحسب حاجتي . 
 
 

 ) في الخطایا الرئیسیة2 244
: فیما یتعلّق بالخطایا الرئیسیة السبع , فبعد الملحق تُقام الصالة التمھیدیة  أسلوب 

على الطریقة التي ورد ذكرھا . الفرق الوحید أن الكالم ھنا على الخطایا التي یجب 
, بینما كان الكالم فیما سبق على الوصایا التي تجب ممارستھا . و ال بدّ من  تجنُّبھا

 المحافظة على ما ورد من ترتیب و قواعد و على المناجاة .
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:  للوصول إلى مزید من معرفة األخطاء التي ارتُِكبت بالنسبة إلى  تنبیھ 245
المزید من الخطایا الرئیسیة , یجب النظر إلى ما یعاكسھا . و علیھ فمن أجل 

تجنُّبھا , یجب على اإلنسان أن یقصد و یجتھد , بریاضات مقدّسة , أن یكتسب 
 الفضائل السبع التي تعاكسھا .

 ) في قوى النفس3 246
: فیما یتعلّق بقوى النفس الثالث , یُحَفظ الترتیب و القواعد الُمتّبعة في  أسلوب 

 .الوصایا , بما فیھا من ملحق و صالة تمھیدیة و مناجاة 
 ) في حواس الجسد الخمس4 247

: فیما یتعلّق بحواس الجسد الخمس , یُحَفظ الترتیب ذاتھ مع تغییر  أسلوب            
 الموضوع .

من أراد االقتداء بالمسیح ربنا في استعمال الحواس , وجب علیھ  تنبیھ : 248
كّل التوسُّل إلى عّزتھ اإللھیّة في الصالة التمھیدیة . و بعد أن یكون قد اعتبر 

حاّسة من الحواس , یتلو " السالم " أو " أبانا " . و من أراد االقتداء بسیدتنا في 
استعمال الحواس , وجب علیھ التوسُّل إلیھا في الصالة التمھیدیة , لكي تنال لھ 
من ابنھا و ربھا ھذه النعمة . و بعد أن یكون قد اعتبر كل حاسة من الحواس , 

 یتلو " السالم ".
 
 

 الطریقة الثانیة للصالة                                             249
  و ھي مشاھدة معنى كل كلمة من كلمات إحدى الصلوات

 
: یُحفظ في ھذه الطریقة الثانیة للصالة الُملَحق الوارد ذكره في  الملحق 250

 الطریقة األولى .
ھ إلیھ الصالة . الصالة 251  : تُقام الصالة التمھیدیة بحسب من تَُوجَّ
: یلفُظ الُمصلّي كلمة " أبانا " راكعاً أو جالساً , بحسب  الطریقة الثانیة للصالة 252

المرافق , ُمغمضاً عینیھ أو ُمحدّقاً في نقطٍة ما دون أن  عاستعداده و بقدر الخشو
یدعھما تتیھان ھنا و ھناك . و یستمّر في اعتبار تلك الكلمة ما وجد من المعاني 

ق  و االنبساط في االعتبارات العائدة إلى تلك الكلمة . و ووجوه الشبھ و التذوُّ
یجري على ھذه الطریقة في كل كلمة من كلمات " أبانا " أو من كلمات أیّة صالة 

 یرید أن یتلوھا على ھذا الشكل .
: یخّصص الُمصلّي على ھذه الطریقة ساعة من الزمن لكامل  القاعدة األولى 253

ا , یتلو " السالم " و " نؤمن " و " السالم علیك " األبانا " . و بعد االنتھاء منھ
 أیتھا الملكة " , شفویّاً أو عقلیّاً , على الطریقة العادیّة .

: إن وجد أحد , و ھو یتأّمل " األبانا " , في كلمة واحدة أو  القاعدة الثانیة 254
ق و االنبساط , فال یھتم بما بعد , حتى و لو  كلمتین مادة كافیة للتفكیر و التذوُّ

انقضت الساعة كلّھا في ما وجده . و في الختام یقول ما بقي من " األبانا " على 
 الطریقة العادیّة .
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: إن استمّر أحد ساعة كاملة في كلمة أو كلمتین من " األبانا "  القاعدة الثالثة 255
و أراد أن یعود في یوم آخر إلى ھذه الصالة , یتلو الكلمة أو الكلمتین السابقتین 

ل في الكلمة التالیة , كما قیل في القاعدة الثانیة .كالعا  دة , ثم یبدأ التأمُّ
: بعد االنتھاء من " األبانا " في یوم واحد أو أكثر من یوم ,  التنبیھ األول 256

ل في " السالم " ثم في سائر الصلوات على الطریقة ذاتھا . و ھكذا  یجري التأمُّ
 لوات مدّة من الزمن .یترّوض الُمصلّي دائماً في إحدى ھذه الص

: بعد االنتھاء من الصالة ., یجب أن یلتفت إلى من تَُوّجھ إلیھ و  التنبیھ الثاني 257
 أن یلتمس منھ بكلمات وجیزة ما یشعر بأنّھ أشدّ حاجة إلیھ من الفضائل و النعم .

 
 الطریقة الثالثة للصالة                                            258

  الوزن و اإلیقاعو ھي صالة على 
 

  : ھو الملحق الوارد ذكره في الطریقة األولى و الثانیة للصالة .  الملحق 
  : الصالة التمھیدیة كما في الطریقة الثانیة للصالة .الصالة 

: في كّل َنَفس أو زفرة من التنفس یتلو الُمصلّي عقلیّاً  الطریقة الثالثة للصالة 
كلمات أیّة صالة یتلوھا , بحیث ال یلفظ إالّ كلمة من كلمات " األبانا " أو من 

كلمة واحدة بین كّل تنفُّس . و في الخالل الفاصل بین تنفُّس و تنفُّس , یرّكز 
ھ إلیھ الصالة , أو على حقارة ذاتھ  اھتمامھ على معنى الكلمة أو على من تُوجَّ

ھ إلیھ الصالة و حقارة ذاتھ . و  على ھذا , أو على الفرق بین عظمة من تُوجَّ
الشكل ووفقاً لھذه القاعدة یتلو سائر كلمات " األبانا " . ثم یتلو كالعادة سائر 

الصلوات , أي " السالم " و " یا روح المسیح " و " نؤمن " و " السالم 
 علیِك أیتھا الملكة " .

: إن أراد أن یصلّي في الیوم الثاني أو في وقت آخر , یتلو "  القاعدة األولى 259
على ھذا اإلیقاع , ثم سائر الصلوات على الطریقة العادیة . و ھكذا یفعل السالم " 

 أیضاً فیما بعد بالنسبة إلى سائر الصلوات .
: من أراد المزید من التوقٌّف على الصالة بالوزن و اإلیقاع ,  القاعدة الثانیة 260

س اإلیقاعي یمكنھ أن یتلو جمیع الصلوات السابقة أو جزءاً منھا , متّبعاً ممارسة التنّف 
 , كما ورد شرحھ .

 
 أسرار حیاة المسیح ربنا                                           261

: في جمیع األسرار التالیة , كّل ما كان بین مزدوَجْین فھو من اإلنجیل ,  تنبیھ
أّما سوى ذلك فال . و في كل من األسرار ثالث نقاط على الغالب , مّما یزید 

ل و الم   شاھدة سھولةً .التأمُّ
 

 في بشارة سیدتنا                                                262
  ) 38-26/ 1( لوقا 

: المالك القدیس جبرائیل یحیّي سیدتنا و یبّشرھا بالحبل  النقطة األولى 
بالمسیح ربنا : " فدخل المالك إلى حیث كانت مریم و سلّم علیھا و قال لھا : 



 49

 النقطة الثانیةتھا الممتلئة نعمة . ستحملین و تلدین ابناً " . " السالم علیك , أی
: المالك یؤیّد ما قالھ لسیدتنا فیبّشر بالحبل بالقدیس یوحنا المعمدان , قائالً لھا 

  : " و ھا إن نسیبتك ألیصابات قد حبلت ھي أیضاً بابٍن في شیخوختھا " .
  مة الرب , فلیكن لي كما قلَت " .: فقالت سیدتنا للمالك : " أنا أ النقطة الثالثة 

 
 في زیارة سیدتنا أللیصابات                                          263

  ) 56 – 39/  1( لوقا 
: لّما كانت سیدتنا تزور ألیصابات , شعر القدیس یوحنا  النقطة األولى 

المعمدان بھذه الزیارة و ھو في بطن أّمھ : " فلّما سمعت ألیصابات سالم 
سیدتنا مریم , ارتكض الجنین في بطنھا , و امتألت ألیصابات من الروح 

النساء , و مباركةٌ  القدس , فھتفت بأعلى صوتھا و قالت : " مباركة أنِت في
  " . ثمرة بطنك !

م الربَّ نفسي ". :النقطة الثانیة    سیدتنا تنشد نشیدھا قائلة : " تعّظِ
یصابات نحو ثالثة أشھر , ثم عادت إلى " مكثت سیدتنا مع أل :النقطة الثالثة 

  بیتھا " .
   

 
 في میالد المسیح ربنا                                             264

  ) 14 – 1/  2( لوقا 
: سیدتنا و یوسف خطیبھا یذھبان من الناصرة إلى بیت لحم :  النقطة األولى 

مریم خطیبتھ و  " صعد یوسف من الجلیل إلى بیت لحم , طاعةً للقیصر , مع
  كانت حامالً " .

  : " َوَلدَت ابنھا البكر , فقّمطتھ و أضجعتھ في المذود " .  النقطة الثانیة 
: " وصل بغتةً جمھور غفیر من جند السماء یقولون : المجد �  النقطة الثالثة
  في العُلى " .

 
 في الرعاة                                                   265

  ) 20 – 8/  2وقا ( ل
: المالك یبّشر الرعاة بمیالد المسیح ربنا : " إني أبشركم  النقطة األولى 

  بفرح عظیم , فقد ُوِلد الیوم ُمخلِّص العالم " . 
: الرعاة یذھبون إلى بیت لحم : " جاؤوا مسرعین فوجدوا  النقطة الثانیة

  مریم و یوسف و الطفل ُمضجعاً في الِمذود " .
 : " رجع الرعاة و ھم یمّجدون و یسبّحون الرّب " . ثالثةالنقطة ال 

 في الختان                                                   266
  ) 2/12( لوقا 

  : و ختنوا الطفل یسوع .  النقطة األولى
اه المالك قبل أن یُحَبل بھ ".  النقطة الثانیة ي یسوع , كما سمَّ   : " ُسّمِ
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لطفل یَُردُّ إلى أّمھ , و ھي تشعر بالشفقة على الدم الذي أراقھ : ا النقطة الثالثة
  ابنھا .

 
 في الملوك المجوس الثالثة                                          267

  ) 12-2/1( متى 
: جاء المجوس الثالثة یقودھم النجم لیسجدوا لیسوع و قالوا :  النقطة األولى 

  لھ ".  " رأینا نجمھ طالعاً فجئنا لنسجد
: سجدوا و قدّموا لھ ھدایا : " جثوا لھ ساجدین , و أھدوا إلیھ  النقطة الثانیة

  ذھباً و بخوراً و ُمّراً ".
: " أُوحي إلیھم في الحلم أالّ یرجعوا إلى ھیرودس , فانصرفوا  النقطة الثالثة

  في طریق أخرى إلى بالدھم " .
 
 
 سیدتنا و تقدمة الطفل یسوعفي طھور                                    268

 ) 39-2/22( لوقا 
ب إلى الرّب بصفتھ  النقطة األولى : صعدوا بالطفل یسوع إلى الھیكل لیُقرَّ

  البكر , و قّربوا من أجلھ " زوجي یمام أو فرخي حمام " .
: أتى سمعان إلى الھیكل " و حملھ على ذراعیھ " و قال : " یا  النقطة الثانیة

  عبدك بسالم " .رّب , أطلق اآلن 
: " ثم حضرت حنّة و أخذت تحمد الرّب و تحدّث بأمر الطفل  النقطة الثالثة 

  كّل من كان ینتظر فداء إسرائیل " .
 

 في الھرب إلى مصر                                              269
  ) 18-2/13( متى 

اء . و قبل : أراد ھیرودس أن یقتل الطفل یسوع فقتل األبری النقطة األولى
موتھم , أوصى المالك یوسف بأن یھرب إلى مصر : " قُم و خذ الطفل و أّمھ 

  و اھرب إلى مصر " .
  : ذھب إلى مصر : " قام لیالً و ذھب إلى مصر " . النقطة الثانیة 
  : " أقام ھناك حتى موت ھیرودس " . النقطة الثالثة 
 

 دة المسیح ربنا من مصرفي كیفیة عو                                    270
  ) 23-2/19( متى 

: أن المالك أوصى یوسف بالعودة إلى إسرائیل : " قُم و خذ  النقطة األولى 
  الطفل و أّمھ و ارجع إلى أرض إسرائیل " . 

  : فقام و ذھب إلى أرض إسرائیل .  النقطة الثانیة
ة , : لَما كان أرخالوس بن ھیرودس یملك على الیھودی النقطة الثالثة

  انصرف إلى الناصرة .
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في حیاة المسیح ربنا من الثانیة عشرة إلى الثالثین من                        271

 عمره 
  ) 52-2/51( لوقا 

: كان طائعاً لوالدیھ : " كان یتسامى في الحكمة و السّن و  النقطة األولى 
  النعمة " .

مّما كتبھ القدیس مرقس : كان یمارس النجارة , على ما یظھر  النقطة الثانیة 
 ) : " أما ھو النّجار؟ " .  6/3( 

في مجيء المسیح إلى الھیكل و ھو ابن اثنتي عشرة                          272
 سنة 

  ) 50-2/41( لوقا 
: إن المسیح ربنا , و ھو في الثانیة عشرة من عمره , صعد من  النقطة األولى

  الناصرة إلى أورشلیم . 
  : بقي المسیح ربنا في أورشلیم , من غیر أن یعلم والداه .  النقطة الثانیة
: وجداه بعد ثالثة أیام یجادل في الھیكل جالساً بین العلماء .  النقطة الثالثة

  سألھ والداه أین كان فأجاب : " ألم تعلما أنّھ یجب علّي أن أكون عند أبي؟ " .
 
دَ المسیحفي كی                                             273  ف ُعّمِ

  ) 17-3/13( متى 
: بعد أن ودّع المسیح ربنا أّمھ المباركة , جاء من الناصرة إلى  النقطة األولى 

  نھر األردن حیث كان القدیس یوحنا المعمدان .
: القدیس یوحنا عّمد المسیح ربنا . و كان یرید أن یعتذر  النقطة الثانیة 

. فقال لھ المسیح : " افعل اآلن , فھكذا ینبغي ُمعتبراً نفسھ غیر أھٍل ألن یعّمده 
  لنا أن نُتّم كّل بّر " . 

: " حّل الروح القدس و أّكد صوت اآلب من أعلى السماء : "  النقطة الثالثة
  ھذا ھو ابني الحبیب الذي عنھ رضیت ".

  
 
ب المسیح                                            274  في كیف ُجّرِ

  ) 11-4/1و متى  13-4/1( لوقا 
  

د , خرج إلى البریّة حیث صام أربعین یوماً و  النقطة األولى  : بعد أن ُعّمِ
  أربعین لیلةً . 
ب و قال لھ : إن  النقطة الثانیة : جّربھ العدّو ثالث مّرات : " دنا إلیھ الُمجّرِ

كنت ابن هللا , فُمر ھذه الحجارة بأن تصیر أرغفة خبز , ألِق بنفسك إلى 
  ل , كّل ما تراه أعطیك إیّاه إن جثوت ساجداً لي ".األسف

  : " جاءت المالئكة و أخذت تخدمھ ". النقطة الثالثة 
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 في دعوة الرسل                                                   275
 

: إن القدیس بطرس و القدیس أندراوس , على ما یظھر , دُِعیا  النقطة األولى 
ة األولى لمعرفة یسوع بعض المعرفة , كما یتّضح األمر ثالث مّرات : المرّ 

) , و المّرة الثانیة  42-1/35من الفصل األول من القدیس یوحنا ( یوحنا 
لیتبعا المسیح نوعاً ما , على أن یستعیدا ما تركاه , كما ورد في القدیس لوقا ( 

ائیّاً ( متى ) , و المّرة الثالثة لیتبعا المسیح ربنا نھ32-27و  11- 5/1لوقا 
  ).  20-1/16و مرقس  4/18-22
: دعا فیلبُّس , كما ورد في الفصل األول من القدیس یوحنا (  النقطة الثانیة 

  ).  9/9) و دعا متى , كما ورد في متى نفسھ ( متى  44- 1/43یوحنا 
: دعا سائر الرسل , إالّ أّن اإلنجیل لم یذكر دعوتھم الخاّصة .  النقطة الثالثة

  الممكن اعتبار ثالثة وجوه أخرى : و من 
  ) كیف كان الرسل من طبقة خشنة وضیعة .1
  ) المقام الذي دُعوا إلیھ بمثل ھذا اللطف . 2
) المواھب و النعم التي ُرفِعوا بفضلھا فوق جمیع آباء العھدین الجدید و 3

  القدیم .
 

 
 

 س قانا الجلیلفي المعجزة األولى التي جرت في عر                            276
  ) 11- 2/1( یوحنا 

  : دُعي المسیح ربنا مع تالمیذه إلى العرس . النقطة األولى
: أخبرت األم ابنھا بأن الخمر قد نفذت قائلة لھ : " لیس عندھم  النقطة الثانیة

  خمر ". و أوصت الخدّام قالت : " افعلوا ما یأمركم بھ " .
  أظھر مجده فآمن بھ تالمیذه ".  : " حّول الماء إلى خمر و النقطة الثالثة

 
 في كیف طرد المسیح الباعة من الھیكل                                 277

  ) 22- 2/13( یوحنا 
  : طرد جمیع الباعة من الھیكل بمجلدة من حبال .  النقطة األولى 

: َقَلَب الطاوالت و دراھم الصیارفة األغنیاء الذین كانوا في  النقطة الثانیة
  كل . الھی

: أّما الفقراء الذین كانوا یبیعون الحمام فقال لھم : " ارفعوا ھذه  النقطة الثالثة
 من ھنا و ال تجعلوا بیت أبي بیت تجارة ".

 في العظة التي ألقاھا المسیح على الجبل                                 278
  ) 5( متى 
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ن التطویبات الثمانیة : " : یكلّم على انفراد تالمیذه األحباء ع النقطة األولى
طوبى للفقراء بالروح , طوبى للودعاء , طوبى للرحماء , طوبى للباكین , 

طوبى للجیاع و الِعطاش إلى الِبّر , طوبى ألطھار القلوب , طوبى للّساعین 
  إلى السالم , طوبى للُمضَطَھدین ". 

وركم ھكذا : یحثّھم على حسن استعمال مواھبھم : " فلیضئ ن النقطة الثانیة
  للناس , لَیروا أعمالكم الصالحة فیمّجدوا أباكم الذي في السموات ". 

: یقدّم نفسھ , ال كمخالف للشریعة , بل كمن یكملھا , حین  النقطة الثالثة
یشرح الوصایا اآلِمرة بأن ال نقتل , و ال نزني و ال نحلف بالباطل , و بأن 

ا أعداءكم و أحسنوا إلى من یُبغضكم نحّب أعداءنا : " و أنا أقول لكم : أحبّو
."  

 
 في كیف أن المسیح ربنا سّكن عاصفة البحر                                 279

  ) 27-8/23( متى 
  : بینما كان المسیح ربنا نائماً في البحر , ھبّت عاصفة شدیدة .  النقطة األولى
ة إیمانھم قال : " لماذا : خاف التالمیذ فأیقظوه , فوبّخھم على قلّ  النقطة الثانیة

  أنتم خائفون یا قلیلي اإلیمان؟". 
: أمر الریاح و البحر بأن تھدأ , فسكن البحر من وقتھ . فتعّجب  النقطة الثالثة

  الناس و قالوا : " من ھذا الذي تطیعھ الریح و البحر؟ " .
 

 
 في كیف مشى المسیح على البحر                                       280

  ) 33- 14/22متى  (
: بینما كان المسیح ربنا على الجبل , أرسل تالمیذه إلى السفینة  النقطة األولى

  , و بعد أن صرف الجمع , بدأ یصلّي وحده . 
: كانت األمواج تضرب السفینة , فأتى إلیھا المسیح ماشیاً على  النقطة الثانیة

  البحر , فظّن التالمیذ أنھ خیال . 
قال لھم المسیح : " أنا ھو , ال تخافوا ". فجاء إلیھ یطرس  : النقطة الثالثة

ماشیاً على البحر بناًء على أمره , و لكنھ ارتاب فبدأ یغرق . فأنقذه المسیح 
  ربنا ووبّخھ على قلّة إیمانھ . ثم ركب السفینة و سكنت الریح .

 
  في كیف أُرِسل الرسل للتبشیر                                       281

  ) 10( متى 
: المسیح یدعو تالمیذه األحباء و یولیھم سلطاناً على طرد  النقطة األولى

  الشیاطین من أجساد البشر و على الشفاء من جمیع األمراض . 
: یعلّمھم الفطنة و الصبر : " ھاءنذا أرسلكم كالخراف بین  النقطة الثانیة

  " .  الذئاب . فكونوا كالحیّات حاذقین و كالحمام وادعین
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: یعلّمھم ما یترتّب علیھم في الطریق : " ال تملكوا ذھباً و ال  النقطة الثالثة
فّضة . أخذتم مّجاناً فمّجاناً أعطوا ". و یُلقي علیھم موضوع تبشیرھم : " 

  أعلنوا في الطریق و قولوا : لقد اقترب ملكوت السموات " .
 
 ي توبة المجدلیّة ف                                               282

  ) 50-7/36( لوقا 
: دخلت المجدلیّة إلى حیث كان المسیح ربنا جالساً إلى المائدة  النقطة األولى

  في بیت الفّریسي , و كانت تحمل قارورة طیب. 
: " جلست خلف الرب عند قدمیھ و جعلت تبلّھما بالدموع و  النقطة الثانیة

  دھنھما بالطیب". تمسحھما بشعر رأسھا و تقبّل قدمیھ و ت
: و لّما اتّھمھا الفریسي , دافع یسوع عنھا و قال : " ُغِفَرت لھا  النقطة الثالثة

خطایاھا الكثیرة ألنھا أحبّت كثیراً ". ثم قال للمرأة : " إیمانك خلّصك , 
  فاذھبي بسالم ".

  
  
  
  
 
 في كیف أطعم المسیح ربنا خمسة آالف رجل                               283

  ) 14/13/21( متى 
: لّما كان المساء , سأل التالمیذ المسیح أن یصرف الجمع الذي  النقطة األولى

  كان معھ .
: أمر المسیح ربنا التالمیذ بأن یأتوه بأرغفة خبز و بأن یُجِلسوا  النقطة الثانیة

الجمع للطعام . ثم بارك األرغفة و كسرھا و ناولھا تالمیذه و التالمیذ ناولوا 
  وع . الجم

  : " أكلوا حتى شبعوا و فُضَل منھا اثنتا عشر قُفّة ". النقطة الثالثة
 

 في تجلّي المسیح                                                284
  ) 9-17/1( متى 

: أخذ المسیح ربنا معھ تالمیذه األحباء بطرس و یعقوب و  النقطة األولى
  ألألت ثیابھ كالثلج . یوحنّا و تجلّى . أشّع وجھھ كالشمس و ت

  : و كان یتكلّم إلى موسى و إیلیا .  النقطة الثانیة
: و بینما كان بطرس یُشیر ِبَنْصب ثالث ِخَیم , دّوى صوت من  النقطة الثالثة

السماء یقول : " ھذا ھو ابني الحبیب , فلھ اسمعوا " . فلّما سمع التالمیذ ھذا 
سھم المسیح ربنا و قال لھم : " قوموا الصوت , خافوا و أكبّوا لوجوھھم . فلم

, ال تخافوا . ال تُخِبروا أحداً بھذه الرؤیا إلى أن یقوم ابن اإلنسان من بین 
  األموات ".
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 إقامة لعازر                                                   285
  ) 45- 11/1( یوحنّا 

بمرض لعازر .  : أرسلت مرتا و مریم تخبران المسیح ربنا النقطة األولى
  بعدما عرف األمر , انتظر یومین , لتكون المعجزة أشدّ ظھوراً . 

: قبل أن یُقیمھ , طلب من مرتا م و مریم أن تؤمنا و قال لھما :  النقطة الثانیة
  " أنا القیامة و الحیاة , من آمن بي و إن مات فسیحیا " . 

ھ آمراً : " لعازر , ھلمَّ : أقامھ بعد أن بكى و صلّى . و أقام النقطة الثالثة
  فاخرج ".

 
 العشاء في بیت عنیا                                              286

  ) 10-26/6( متى 
: تناول الرب طعام العشاء عند سمعان األبرص بصحبة لعازر  النقطة األولى

 .  
  : أفاضت مریم الطیب على رأس المسیح .  النقطة الثانیة
تذّمر یھوذا فقال : " ِلَم ھذا اإلسراف؟". و لكن یسوع دافع :  النقطة الثالثة

مّرة ثانیة عن المجدلیّة قال : " لماذا تعّنتون ھذه المرأة؟. فقد عملت لي عمالً 
  صالحاً ".

 
 أحد الشعانین                                                  287

  ) 17-21/1( متى 
ن باألتان و الجحش فقال : " حلّوا : أرسل الرب من یأتو النقطة األولى

رباطھما و أتوا بھما . فإن قال لكم قائل شیئاً فقولوا : الرب محتاج إلیھما , ثم 
  یُعیدھما بعد حین ".

  : ركب على األتان و قد غّطاھا التالمیذ بثیابھم .   النقطة الثانیة
غصون : خرجوا للقائھ و قد بسطوا على الطریق ثیابھم و  النقطة الثالثة

الشجر , و قالوا : " ھوشعنا , یا ابن داود . تبارك اآلتي باسم الرب . ھوشعنا 
  في األعالي ".

 
 

ر في الھیكل                                             288  یسوع یبّشِ
  ) 48- 19/47( لوقا 

  : كان یُعلّم كل یوم في الھیكل .  النقطة األولى
ء من التبشیر , كان یعود إلى بیت عنیا , إذ لم : و بعد االنتھا النقطة الثانیة

  یكن َمن یُضیفھ في أورشلیم .
  
  

 
 العشاء السّري                                                  289
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  ) 30- 13/1و یوحنّا  30- 26/20( متى 
: أكل حمل الفصح مع رسلھ اإلثني عشر الذین أنبأھم بموتھ  النقطة األولى
  أقول لكم إّن واحداً منكم سیبیعني ".  قائالً : " الحق
: غسل أقدام التالمیذ حتى َقدََمْي یھوذا , ُمبتدئاً بالقدیس بطرس  النقطة الثانیة

. و لّما قابل بطرس بین عظمة الرب و حقارة نفسھ , رفض قائالً : " أأنت , 
؟ ". و كان القدیس بطرس ال یعلم أن یسوع یعطیھم بذلك  یا رب , تغسل قدميَّ
مثالً للتواضع . لذلك قال یسوع : " قد جعلت لكم من نفسي قدوة لتصنعوا ما 

  صنعت إلیكم ". 
: رسم ذبیحة القربان المقدسة كدلیل عظیم الشأن على محبّتھ  النقطة الثالثة

  فقال : " خذوا فكلوا " . و بعد العشاء خرج یھوذا لیبیع المسیح ربنا .
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  ) 42- 14/26و مرقس  46- 26/30( متى 
: بعد العشاء السّري و الترنیمة , ذھب الرب إلى بستان  النقطة األولى

الزیتون مع تالمیذه و الخوف یمأل قلوبھم . و ترك الثمانیة في الجتسماني 
  ي ھناك ". قائالً : " امكثوا ھنا , بینما أذھب و أُصلّ 

: اصطحب القدیس بطرس و القدیس یعقوب و القدیس یوحنّا ,  النقطة الثانیة
فصلّى ثالثاً إلى الرب قائالً : " یا أبتا , لتبتعد عّني ھذه الكأس , إن كان 

یُستَطاع . و لكن ال كما أنا أشاء , بل كما أنت تشاء ". و أخذه الَجھد فأمعن في 
  الصالة . 

: خاف خوفاً حتى أخذ یقول : " نفسي حزینةٌ حتى الموت ", و  النقطة الثالثة
قد تصبّب دماً حتى إّن عرقھ , حسب القدیس لوقا , " كان كقطرات دم تتساقط 

  على األرض ", و ھذا یعني أن ثیابھ كانت مملوءة دماً . 
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  ) 68- 66و  54-14/43و مرقس  57-22/47و لوقا  70-69و  58- 26/47متى ( 
  

: سمح الرب لیھوذا أن یقبّلھ و للجنود أن یقبضوا علیھ كلّص .  النقطة األولى
فقال لھم : " كأنكم على لّص خرجتم تحملون السیوف و العصّي لتأخذوني , و 

ي ". ثم قال : " من تطلبون؟ كنت كل یوم أجلس في الھیكل أعلّم , فلم تأخذون
  ", فسقط أعداؤه إلى األرض . 

: جرح القدیس بطرس عبد عظیم األحبار , فقال لھ الرّب  النقطة الثانیة
  الودیع : " إغِمد سیفك " و شفى العبد من ُجرحھ . 

ترك التالمیذ یسوع فجيء بھ إلى حنّان , و ھناك القدیس  النقطة الثالثة :
بعھ من بعید أنكره مّرة أولى . و ھناك أیضاً لطم أحدھم بطرس الذي كان قد ت

  یسوع قائالً : " أھكذا تجیب عظیم األحبار ؟ ".
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: جيء بیسوع ُمْوثَقاً من دار حنّان إلى دار قیافا حیث أنكره  النقطة األولى

  رس مّرة ثّم أخرى . و لّما نظر إلیھ الرّب , " خرج و بكى بكاًء مّراً ". بط
  : بقي یسوع ُموثَقاً طوال تلك اللیلة .  النقطة الثانیة
: ثم إن الذین اعتقلوا یسوع كانوا یھزأون بھ و یضربونھ و  النقطة الثالثة

كانوا یُعّصبون وجھھ و یلطمونھ و یسألونھ : " تنبّأ لنا من ضربك ". و 
  یجدّفون علیھ مثل ھذه التجادیف .
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  ) 15- 15/1و مرقس  25-13و  5-23/1و لوقا  26- 11و  2-27/1( متى 
  

: جاء بھ جمھور الیھود كلّھ إلى بیالطس و شكوه إلیھ قائلین :  النقطة األولى
  ّین لنا أن ھذا الرجل یفِتن أّمتنا و یحظر علیھا أداء الِجزیة إلى قیصر ". " تب

  : فحصھ بیالطس مّرة ثّم أخرى ثّم قال : " ال أجد أّي ذنب ".  النقطة الثانیة
: فّضلوا علیھ برأبّا , و ھو اللّص : " صاحوا كلّھم قائلین : ال  النقطة الثالثة

  تُطلق ھذا , بل برأبّا ".
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أرسل بیالطس یسوع الجلیلي إلى ھیرودس أمیر الربع في النقطة األولى : 

  الجلیل . 
: كان ھیرودس فضولیاً فسأل یسوع عن أشیاء كثیرة , فلم یُِجبھ  النقطة الثانیة

  ا یشكونھ بلجاجة . بشيء , مع أّن الَكتََبة و الكھنة كانو
  : ازدراه ھیرودس و جنوده و ألبسھ ثوباً بّراقاً . النقطة الثالثة
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 6-19/1و یوحنا  20- 15/15و مرقس  32و  26-23/11و لوقا  30- 27/26( متى 
(  

  
یسوع إلى بیالطس فتصافیا بعد أن كانا  : أعاد ھیرودس النقطة األولى

  ُمتعادیْین . 
: أخذ بیالطس یسوع و جلده . و ضفر الجنود إكلیالً من شوك  النقطة الثانیة

ووضعوه على رأسھ , و بعد أن ألبسوه ِرداًء قِرمزیّاً , أخذوا یدنون منھ و 
  یقولون : " السالم علیك یا ملك الیھود " و یلطمونھ . 
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: أخرجھ بیالطس إلى الجمع " فخرج یسوع و علیھ إكلیل  ثةالنقطة الثال
الشوك و الرداء القرمزي ". فقال لھم بیالطس : " ھا ھوذا الرجل ". فلّما رآه 

  األحبار صاحوا : " اصلبھ , اصلبھ ".
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  ) 22-19/13( یوحنا 
  

: جلس بیالطس على كرسّي القضاء و أسلمھم یسوع لیصلبوه  النقطة األولى
  , بعد أن أنكر الیھود أنھ ملك قائلین : " ال ملك علینا إالّ قیصر ". 

: حَمل یسوع صلیبھ على منكبیھ . و لّما لم یقدر على حملھ ,  النقطة الثانیة
  سّخروا سمعان القیریني بحملھ وراء یسوع . 

: صلبوه بین لّصین , ووضعوا ھذه الكتابة : " یسوع الناصري  لثالثةالنقطة ا
  , ملك الیھود ".
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  ) 37-19/23( یوحنا 
: تلّفظ یسوع بسبع كلمات على الصلیب : صلّى من أجل الذین  النقطة األولى

و أوصى القدیس یوحنا بأّمھ و أّمھ بالقدیس یوحنا , و صلبوه , و غفر للّص , 
قال بأعلى صوتھ : " أنا عطشان " فناولوه مرارة و خال� , و قال إنّھ متروك , 

  و قال : " تّم كّل شيء " , و قال : " یا أبتا , في یدیك أجعل روحي ". 
 : احتجبت الشمس و تصدّعت الصخور و تفتّحت القبور و النقطة الثانیة

  انشّق ستار الھیكل شطرین من األعلى إلى األسفل . 
: كانوا یجدّفون علیھ قائلین : " یا أیّھا الذي ینقُض ھیكل هللا ,  النقطة الثالثة

انزل عن الصلیب ". و اقتسموا ثیابھ . و من جنبھ المطعون بالحربة خرج 
  ماٌء و دم .
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  ) 42-19/38( یوحنا 
: أنزلھ عن الصلیب یوسف و نیقودیمس , بحضور أّمھ الحزینة  النقطة األولى

 .  
  : حملوا جسده إلى القبر و طیّبوه و دفنوه .  النقطة الثانیة
  : وضعوا ُحّراساً على القبر . النقطة الثالثة
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ظھر لمریم العذراء . إن الكتاب المقدّس ال یذكر ذلك , و لكنھ النقطة األولى : 
یحمل على االعتقاد بذلك إذ یقول إنھ ظھر لكثیرین غیرھم . فإن الكتاب 
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أنتم أیضاً بدون فھم؟ أالمقدّس یفترض أنّنا أصحاب فھم , بحسب ما ُكتب : " 
."  
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  ) 11-16/1( مرقس 
: إّن مریم المجدلیّة و مریم أم یعقوب و سالومة ذھبن باكراً إلى  النقطة األولى

  القبر قائالت : " من یدحرج لنا الحجر عن القبر؟ " . 
: " إنكّن تطلبن  : رأین الحجر قد دُحِرج و المالك قال لھنّ  النقطة الثانیة

  یسوع الناصري . إنھ قد قام و لیس ھو ھھنا ". 
: ظھر لمریم التي مكثت بجانب القبر بعد انصراف النساء  النقطة الثالثة

  األخریات .
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  ) 10-28/8( متى 
بر بخوف و فرح عظیمین , على أن خرجت المریمات من القالنقطة األولى : 

: ظھر لھّن المسیح ربنا في  النقطة الثانیةیُخبرن التالمیذ بقیامة الرّب . 
  الطریق و قال لھّن : " السالم علیكّن " . فتقدّمن و التزمن قدمیھ ساجدات . 

: قال یسوع لھّن : " ال تََخْفن , اذھبن فقلن إلخوتي یمضوا إلى  النقطة الثالثة
  ل , فھناك یرونني ".الجلی
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  ) 34-33و  12-24/9( لوقا 
: لّما علم القدیس یطرس من النساء أن المسیح قام , مضى  النقطة األولى

  ُمسِرعاً إلى القبر . 
سد المسیح ربنا , و : دخل القبر فرأى اللفائف التي ُكفِّن فیھا ج النقطة الثانیة
  لم یَر سواھا . 
: و فیما كان القدیس بطرس یفّكر في كّل ذلك , ظھر لھ المسیح  النقطة الثالثة

  . و لھذا كان الرسل یقولون : " قام الرّب حقاً و قد ظھر لسمعان ".
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  ) 35- 24/13( لوقا 
: ظھر للتلمیذین اللذین كانا ذاھبین إلى عماوس و ھما یتحدّثان  قطة األولىالن

  عن المسیح . 
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: وّبخھما مبیّناً لھما من الكتب أنھ كان یجب على المسیح أن  النقطة الثانیة
یموت و یقوم : " یا قلیلي اإلدراك و بطیئي القلب عن اإلیمان بكّل ما نطق بھ 

  المسیح أن یُعاني اآلالم فیدخل في مجده؟ ".  األنبیاء ! أما كان یجب على
: بقي ھناك نزوالً عند طلبھما و أقام معھما , إلى أن ناولھما  النقطة الثالثة

  فتوارى عنھما . فرجعا و أخبرا التالمیذ كیف عرفاه عند التناول . 
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  ) 23-20/19( یوحنا 
: كان التالمیذ ُمجتمعین " خوفاً من الیھود " , باستثناء القدیس  النقطة األولى

  توما . 
: ظھر لھم یسوع و األبواب ُمغلقة ووقف في وسطھم فقال : "  النقطة الثانیة

  السالم علیكم ". 
: منحھم الروح القدس قائالً : " خذوا الروح القدس . من غفرتم  النقطة الثالثة

  خطایاھم , تُغفر لھم ".لھم 
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  ) 29-20/24( یوحنا 
: لم یصدّق القدیس توما , ألنھ كان غائباً في الظھور السابق ,  النقطة األولى

  فقال : " إن لم أَره , ال أصدّق ". 
أیام و كانت األبواب ُمغلقة : فقال  : ظھر لھم یسوع بعد ثمانیة النقطة الثانیة

للقدیس توما : " ھاِت إصبعك إلى ھنا و عاِین الحق , و ال تكن غیر مؤمن , 
  بل مؤمناً " . 
: آمن القدیس توما فقال : " ربّي و إلھي " . قال لھ المسیح : "  النقطة الثالثة

  طوبى للذین لم یروا و آمنوا " .
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  ) 17- 21/1( یوحنا 
: ظھر یسوع لسبعة من تالمیذه و كانوا یصطادون السمك . و  النقطة األولى

لم یصیبوا شیئاً طوال اللیلة كلّھا . و لّما ألقوا الشبكة بأمره , " لم یعودوا 
  یقدرون على جذبھا , لما فیھا من السمك ". 

: بسبب ھذه المعجزة , عرفھ القدیس یوحنا فقال للقدیس بطرس  النقطة الثانیة
  : " ھذا ھو الرّب " . فألقى بنفسھ في الماء و ذھب إلى المسیح .  

: ناولھم قطعة من السمك المشوّي و قُرص عسل . و أوصى  النقطة الثالثة
القدیس بطرس بخیراتھ , بعد أن امتحن حبّھ ثالث مّرات . فقال لھ : " ارع 

  افي " .خر
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 الظھور التاسع                                                307

  ) 20- 28/16متى  (
  : ذھب التالمیذ بأمر من الرّب إلى جبل ثابور .  النقطة األولى
: ظھر لھم المسیح و قال لھم : " أولیُت كّل سلطان في السماء  النقطة الثانیة

  و على األرض ". 
سلھم یبّشرون في العالم كلّھ قائالً : " اذھبوا و تلمذوا جمیع : أر النقطة الثالثة

  األمم , و عّمدوھم باسم اآلب و االبن و الروح القدس ".
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  ) 15/6( الرسالة األولى إلى أھل قورنتس 
  " ثم ظھر ألكثر من خمسمائة أخ معاً ".  

 
 الظھور الحادي عشر                                               309

  ) 15/7( الرسالة األولى إلى أھل قورنتس 
  " ثم ظھر لیعقوب ".

 
 الظھور الثاني عشر                                                310

ل في ذلك و ع لى ما ظھر لیوسف الذي من الّرامة , على ما تدفعنا التقوى للتأمُّ
  ورد ذكره في ِسَیر القدیسین .
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  ) 15/8( الرسالة األولى إلى أھل قورنتس 
ظھر للقدیس بولس بعد الصعود : " و أخیراً ظھر لي أیضاً , أنا السقط " و 

أن أخرجھم منھ و استعاد  ظھر أیضاً بالنفس آلباء الیمبوس القدیسین . و بعد
  جسده إلى نفسھ , ظھر أحیاناً كثیرة للتالمیذ , و كان یتحدّث إلیھم .
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  ) 12-1/1( رسل 
: بعد أن ظھر لرسلھ مدّة أربعین یوماً , آتیاً بالكثیر من  النقطة األولى

ثاً إیاھم عن ملكوت هللا , أوصاھم بأن ینتظروا في  البراھین و اآلیات و ُمحدِّ
  أورشلیم الروح القدس الموعود بھ . 

: أحضرھم إلى جبل الزیتون " و ُرِفع بمرأى منھم , ثّم حجبتھ  النقطة الثانیة
  غمامة عن أبصارھم " . 

یھا : و فیما ھم ینظرون إلى السماء , قالت لھم المالئكة : " أ النقطة الثالثة
الجلیلیون , ما لكم قائمین تنظرون إلى السماء؟ فیسوع ھذا الذي ُرِفع عنكم 

  إلى السماء سیأتي كذلك , كما رأیتموه ذاھباً إلى السماء ". 
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  قواعد
 

 قواعد 313
للشعور بما ینشأ في النفس من ُمختََلف التأثیرات و معرفتھا بعض المعرفة 

ھذه القواعد تصلح باألكثر لألسبوع  لقبول الصالحة منھا و رفض السیئة و
  األول

 
من عادة العدّو إجماالً أن یعرض الملذّات الظاھرة على القاعدة األولى :  314

ر  الذین یسیرون من خطیئة ممیتة إلى خطیئة ممیتة . فھو یحملھم على تصوُّ
الملذّات الحسیّة لیزیدھم استمراراً و توغُّالً في رذائلھم و خطایاھم . مع ھؤالء 

یتصّرف الروح الصالح بعكس ذلك , فھو یُوخز و یتأّكل ضمائرھم بشریعة العقل 
 الطبیعیة . 

 
أّما الذین یتقدّمون تقدُّماً حثیثاً في تطھیر نفوسھم من الخطایا  القاعدة الثانیة : 315

و یرتقون من َحَسٍن إلى أحسن في خدمة هللا ربنا , فمعاملتھم على عكس ما ورد 
. فمن شأن الروح الشریر أن یلسع و یُحِزن و یضع العقبات , في القاعدة األولى 

مثیراً القلق بدواعٍ كاذبة , لیمنع من الّسیر قُدُماً . و من شأن الروح الصالح أن 
یوفّر الشجاعة و القوة و االنبساط و الدموع و اإللھامات و الراحة , مخفِّفاً و 

 الخیر . ُمذلِّالً جمیع العقبات , للسیر قُدُماً في عمل
  
 

في االنبساط الروحي . أُسّمي انبساطاً الحالة التي فیھا ینشأ  القاعدة الثالثة : 316
في النفس تأثیر باطنّي یحمل النفس على االضطرام حبّاً لخالقھا و ربّھا , فال تعود 
تستطیع أن تحّب أیّة خلیقة على وجھ األرض لذاتھا , بل في خالق جمیع األشیاء . 

ن النفس التي تذرف دموعاً تحملھا على حّب ربّھا , و ذلك و ذلك أیضاً شأ
ع على خطایاھا أو بآالم المسیح ربنا أو باعتبارات أخرى تتعلّق مباشرة  بالتوجُّ
بخدمتھ و تسبیحھ . و أخیراً أُسّمي انبساطاً كّل ازدیاد في الّرجاء و اإلیمان و 

السماویّة و إلى خیر النفس المحبة و كّل ابتھاج باطنّي یدعو و یجذب إلى األمور 
 , ُمریحاً و ُمَطمئِناً إیّاھا في خالقھا و ربّھا . 
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في االنقباض الروحي . أُسّمي انقباضاً عكس القاعدة الثالثة  القاعدة الرابعة : 317
تماماً , كظالم النفس و االضطراب الباطنّي و المیل إلى ما ھو دنيء و أرضّي و 

و التجارب و الذي یحمل على فقدان الثقة و القلق أمام ُمختلف االضطرابات 
الرجاء و المحبة . و في ھذه الحالة تكون النفس كسالنة فاترة حزینة , كأنھا 

منفصلة عن خالقھا و ربّھا . و كما أّن االنبساط ھو عكس االنقباض , فاألفكار 
 الناشئة عن االنبساط ھي عكس األفكار الناشئة عن االنقباض . 

 
في وقت االنقباض یجب االمتناع عن التغییر و المحافظة  مسة :القاعدة الخا 318

الحازمة الثابتة على المقاصد و العزم الذي كان اإلنسان علیھ في الیوم السابق 
لالنقباض , أو على العزم الذي كان علیھ أثناء االنبساط السابق . فالروح الصالح 

ریر ھو الذي یشیر علینا في ھو الذي یھدینا و ینصحنا في االنبساط , و الروح الش
 االنقباض باتّخاذ طریق مسدود . 

 
إذا وجب علینا في االنقباض أالّ نغیّر مقاصدنا األولى ,  القاعدة السادسة : 319

فإنھ من المفید أن نغیّر أنفسنا بشدّة أمام ھذا االنقباض , و ذلك مثالً بأن نزداد 
ل و فحص الضمیر الدق یق و أن نُكِثر بقدٍر مناسب من ترسُّخاً في الصالة و التأمُّ

 ممارسة أعمال التوبة . 
 

من كان في حالة االنقباض وجب علیھ أن یعتبر كیف أّن  القاعدة السابعة : 320
الرّب تركھ على قواه الطبیعیة لیمتحنھ , حتى یقاوم حمالت العدّو و تجاربھ على 

إن كان ال یشعر بھ  اختالفھا , فھو قادر على ذلك بعون هللا المضمون لھ دائماً , و
بوضوح . فالرّب قد نزع منھ عظیم حرارتھ ووافر حبّھ و غزیر نعمتھ , و لكنھ 

 ترك لھ النعمة الكافیة لخالصھ األبدي .
 

من كان في حالة االنقباض وجب علیھ أن یعمل على الثبات  القاعدة الثامنة : 321
ھ أیضاً أن في الصبر , فالصبر یناقض ما یصیبھ من المضایقات . و یجب علی

یفّكر أّن االنبساط لن یلبث أن یعود , فیبذل كّل جھده في مقاومة االنقباض , كما 
 ورد في القاعدة السادسة .

  
 
 

عة : 322  إّن لالنقباض ثالثة أسباب رئیسیة :  القاعدة التاس
  

ألننّا فاترون أو كسالى أو ُمھملون في ریاضاتنا الروحیة , فسبب  األول :
  ا االنبساط الروحي . خطایانا یبتعد عنّ 

المتحان ما ھي قیمتنا و إلى أین نستطیع الوصول في خدمتھ و  الثاني :
  تسبیحھ بدون تلك المكافأة باالنبساط و غزیر النعم . 
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لنتعلّم و نعرف معرفة حقیقیة , بما في ذلك من شعور باطنّي , أنھ  الثالث :
أو حبّاً بالغاً أو دموعاً  لیس في ُوسعنا نحن أن نُحدث أو َنحفظ خشوعاً وافراً 

أو أّي انبساط روحي آخر , بل أّن كل شيء ھو ھبة و نعمة من هللا ربّنا , و " 
لئالّ نبني عّشنا عند غیرنا " و نتھّوس حتى الكبریاء أو الغرور ناسبین ألنفسنا 

  الخشوع أو سائر تأثیرات االنبساط الروحي .
 
بساط وجب علیھ أن یفّكر كیف من كان في حالة االن القاعدة العاشرة : 323

 یتصّرف في االنقباض اآلتي بعدئٍذ , ُمستمدّاً قوى جدیدة لذلك الحین .
 

من كان في حالة االنبساط وجب علیھ أن یتواضع و  القاعدة الحادیة عشرة : 324
یتذلّل ما استطاع , ذاكراً قلیل قیمتھ في وقت االنقباض , إذ یكون محروماً من تلك 

النبساط . و بالعكس فمن كان في حالة االنقباض وجب علیھ أن النعمة أو ذلك ا
یفّكر أنّھ قادر على الكثیر بفضل النعمة الكافیة لمقاومة جمیع أعدائھ , إذا تقّوى 

 في خالقھ و ربّھ .
  

إّن العدّو یتصّرف كالمرأة , فھو ضعیف إذا قاومنا و  القاعدة الثانیة عشرة : 325
لمرأة إذا خاصمت رجالً , أن تفقد عزیمتھا و تلجأ قوّي إذا تراخینا . فمن طبع ا

إلى الفرار , إن وقف في وجھھا صراحةً . و بالعكس فإن أخذ الرجل یھرب و 
شھا . كذلك فمن َطبعِ العدّو أن  یفقد عزیمتھ , فال حدّ لغضبھا و انتقامھا و توحُّ

األمور َیضعُف و یفقد عزیمتھ و یھرب و معھ تجاربھ , إن أبدى المترّوض في 
الروحیة مقاومة صریحة لتجارب العدّو و تصدّى لھ بعكسھا . و بالعكس فإن أخذ 

المترّوض یخاف و یفقد العزیمة من شدّة التجارب , فلیس على وجھ األرض 
وحش أشدّ افتراساً من عدّو الطبیعة البشریّة في السعي وراء مقصده الملعون 

 بخباثة ال حدّ لھا .
 

یتصّرف أیضاً كالعاشق الطائش الذي یرید أن یبقى  ة :القاعدة الثالثة عشر 326
في الِخْفیة و ال ینكشف . فالرجل الطائش الذي یُغري بأحادیثھ الخادعة ابنة رجل 

شریف أو امرأة رجل شریف یرید أن یبقى كالمھ و تلمیحاتھ سریّة . و بعكس 
ھا كالمھ الخادع و ذلك فھو یستاء جدّاً , إذا ما كشفت االبنة ألبیھا أو المرأة لرجل

نیّتھ الفاسدة , ألنھ ال یلبث أن یستنتج أنھ لن یستطیع النجاح في المشروع الذي 
فعدّو الطبیعة البشریّة , إذا ما أدخل في النفس الباّرة ِحَیلھ و و كذلك  أقدم علیھ .

تلمیحاتھ , یرید و یرغب أن تُقبل و تُحفظ في السّر . و یستاء جدّاً إذا ُكِشفت 
ٍف خبیر أو لشخص روحي آخر مطلّع على ُخدَِعھ و ِحَیلھ . فعندئٍذ یستنتج لُمع ّرِ

 أنھ لن یستطیع النجاح في مشروعھ الفاسد , ألّن خدَعھ الواضحة قد ُكِشفت .
 

و یتصّرف أخیراً كقائد عسكري لینتصر و یختلس  القاعدة الرابعة عشرة : 327
یكون قد أقام ُمعسكره و تفقّد قّواتھ ما یرید . فإّن القائد و رئیس الفصیلة , بعد أن 

أو جھاز القلعة , یھاجمھا من أضعف جھاتھا . و كذلك فعدّو الطبیعة البشریّة یقوم 
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بدوریّتھ لتفقُّد فضائلنا اإللھیة و الرئیسیة و األدبیة , حتى إذا رأى من أیّة جھة 
ولي نحن أضعف و في خطر أعظم لخالصنا األبدي ھاجمنا منھا و حاول أن یست

 علینا . 
  
 

  قواعد في الموضوع ذاتھ                                          328
  لمزید من تمییز األرواح و ھي تصلح باألكثر لألسبوع الثاني

 
من شأن هللا و مالئكتھ في تأثیراتھم أن یمنحوا االبتھاج القاعدة األولى :  329

ّو من حزن و اضطراب . و الحقیقي و الفرح الروحي بإزالة كل ما یوحینا بھ العد
من طبع العدّو أن یحارب ذلك االبتھاج و ذلك االنبساط الروحي بإدالئھ بأسباب 

 ظاھرة و تّرھات و مغالطات دائمة .
 

إن هللا ربّنا وحده یمنح النفس االنبساط بدون سبب سابق .  القاعدة الثانیة : 330
یّاھا بكلیّتھا إلى محبّتھ و فمن شأن الخالق أن یدخل و یخرج و یؤثّر فیھا , جاذباً إ

عّزتھ اإللھیة . قلُت : بدون سبب و بدون شعور و علم سابقْین بأي موضوع قد 
 یأتي االنبساط بفضلھ عن طریق أفعال العقل و اإلرادة .

 
إن كان ھناك سبب , فالمالك الصالح و المالك الشریر  القاعدة الثالثة : 331

نبساط , و لكن ألغراض متناقضة : أّما یستطیعان على السواء أن یمنحا النفس اال
المالك الصالح فلتقدّم النفس لكي تنمو و ترتقي من حسن إلى أحسن , و أّما 

 المالك الشریر فللعكس , ثم یجّرھا إلى مقصده الملعون و شّره .
 

من طبع المالك الشریر , وھو الذي یتحّول إلى مالك نور ,  القاعدة الرابعة : 332
لنفس األمینة و أن یأتي بھا أخیراً على جھتھ , أي أنھ یعرض أن یسیر في جھة ا

أفكاراً صالحة مقدّسة تنسجم مع النفس الصالحة , ثم یحاول شیئاً فشیئاً أن ینتھي 
 بھا إلى غایتھ جاذباً إیّاھا إلى خدعھ المستورة و مقاصده الفاسدة .

 
رنا . فإن كانت : یجب أن ننتبھ كّل االنتباه إلى سیر أفكا القاعدة الخامسة 333

أوائلھا و أوساطھا و أواخرھا حسنة تماماً و موّجھة نحو كل خیر , كان ذلك 
عالمة المالك الصالح . أّما إذا انتھى بنا سیر أفكارنا إلى ما ھو رديء أو ُمشّرد 
الفكر أو أقّل صالحاً مّما كنّا ننویھ أوال� أو ما یُضعف نفوسنا و یُقلقھا و یُلقي فیھا 

ب منتزعاً عنھا ما كانت علیھ من السالم و السكینة و الراحة , ففي ھذا االضطرا
دلیل واضح على أّن كّل ذلك صادر عن الروح الشریر عدّو تقدّمنا و خالصنا 

 األبدي .
  

متى ُعرف عدّو الطبیعة البشریّة من ذَنَبھ الثعباني و من  القاعدة السادسة : 334
المفید للذّي جّربھ أن ینظر بعدئٍذ في سیر الغایة الردیئة التي یوحیھا , یكون من 
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األفكار الصالحة التي أوحاھا و في نقطة انطالقھا , أي كیف أنھ حاول شیئاً فشیئاً 
أن یُنزلنا عّما كنّا علیھ من العذوبة و الفرح الروحي , لیجّرنا إلى غایتھ الفاسدة . 

نسان في المستقبل و ھكذا بفضل ذلك االختبار المعروف و الُمدّون , یحترز اإل
 من خدعھ المألوفة .

  
: إن الذین یسیرون من َحسن إلى أحسن یمّس المالك الصالح  القاعدة السابعة 335

نفوسھم بلطٍف و خفّة و عذوبة , كنقطة الماء التي تتشّربھا اإلسفنجة . أّما المالك 
ر الشریر فإنھ یمّس بحدّة و ضجیج و اضطراب , كنقطة الماء التي تقع على الحج

. و الذین یسیرون من سيء إلى أسوأ تمّسھم األرواح المذكورة على وجٍھ معاكس 
. و السبب في ذلك ھو حالة النفس , فھي مخالفة أو مشابھة لحالة المالكین . فمتى 

كانت مغایرة لھما , كان دخولھما صاخباً محسوساً , و متى كانت مشابھة لھما , 
 ھ و الباب مفتوح .كان الدخول صامتاً كمن یدخل في بیت

  
: متى كان االنبساط من دون سبب , فال یتضّمن فّخاً , بما أنھ  القاعدة الثامنة 336

, كما سبق القول , یصدر عن هللا ربّنا وحده . و مع ذلك فال بدّ لإلنسان الروحي 
الذي یعطیھ هللا ھذا االنبساط أن یفحصھ بكثیر من السَھر و التأنّي , ممّیزاً بین 

االنبساط الحالّي و بین الوقت الذي یتبعھ , حیث ال تزال النفس وقت ذلك 
ُمضطرمة ُمحظاة بنعمة االنبساط السابق و عواقبھ . ففي ھذا الوقت الثاني , 

عندما نفّكر انطالقاً مّما ألفكارنا و آرائنا من ارتباطات و استنتاجات , أو تحت 
مشاریع و آراء مختلفة ال یُعطینا تأثیر الروح الصالح أو الشریر , غالباً ما نتخیّل 

هللا ربّنا إیّاھا مباشرة . فمن الضروري أن نفحصھا بمنتھى االھتمام , قبل أن 
 نركن إلیھا و نمارسھا .

  
 قواعد یجب التقیُّد بھا في توزیع الصدقات                               337

  
قاء أو األشخاص : إن قمُت بالتوزیع على األقرباء أو األصد القاعدة األولى 338

الذین أنا ُمرتبط بھم , وجَب عليَّ أن أُراعي أربعة أمور مرَّ ذكرھا ُجزئیّاً في شأن 
االنتخاب. األمر األول ھو أّن ذلك الحّب الذي یحملني على إعطاء الصدقة یجب 

أن ینحدر من عُل , من محبّة هللا ربّنا . فال بدَّ أن أشعر في نفسي أوالً بأن ذلك 
لَّ أم كثُر , الذي أُكنّھ ألولئك األشخاص ھو في سبیل هللا , و أّن هللا ھو الحب , ق

 الذي یجعلني أحبّھم حبّاً أكثر .
  

: أتصّور إنساناً لم أرهُ قط و ال أعرفھ و لكنّي أتمنّى لھ ُمنتھى  القاعدة الثانیة 339
قیامھ الكمال في وظیفتھ و حالتھ . و القاعدة التي أحّب أن یتقیّد بھا في كیفیة 

بالتوزیع لمجد هللا األعظم و كمال نفسھ األوفر , أُطبّقھا بدوري , ال أكثر و ال أقّل 
 . أُحافظ على القاعدة التي أتّمناھا لغیري و التي أرى أنھا صالحة . 
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: أعتبر , و كأني في ساعة الموت , الموقف و القاعدة اللذین  القاعدة الثالثة 340
في وظیفتي اإلداریّة , و أكّیِف نفسي علیھما للتقیُّد  أودّ أن أكون قد حافظت علیھما

 بھما في قیامي بالتوزیع . 
  

: أنظُر في الموقف الذي أكون فیھ یوم الدینونة , و أفّكر  القاعدة الرابعة 341
برویّة كیف أودّ أن أكون قد قمُت بواجب وظیفتي . و القاعدة التي أودّ أن أكون قد 

 اتّبعتھا أتّبعھا اآلن . 
  

: متى شعر اإلنسان ِبَمیل و تعلُّق ببعض األشخاص الذین  لقاعدة الخامسةا 342
یرید أن یوّزع علیھم الصدقات , وجب علیھ أن یتوقّف و یفّكر ملیّاً في القواعد 

األربع السابقة , ُمستخدماً إیّاھا لیفحص تعلُّقھ و یختبره . و ال یجوز لھ أن یعطي 
قواعد , قد أزال و نبذ تماماً ذلك التعلُّق الصدقة قبل أن یكون , بموجب ھذه ال

 الُمنحرف . 
  

: ال حرج أن یأخذ اإلنسان خیرات هللا ربّنا لتوزیعھا , إن  القاعدة السادسة 343
دعاه هللا رّبنا إلى ھذه الخدمة . و لكن ھناك إمكانّیة ارتكاب خطیئة و سوء 

ھو في حوزتھ لیوّزعھ استعمال , في النسبة و الكمیّة اللتین یخّصصھما لنفسھ مّما 
على اآلخرین . فمن الممكن أن یُصلح اإلنسان نفسھ في حیاتھ و في حالتھ , 

 بفضل القواعد السابقة . 
  

: لألسباب التي مّر ذكرھا و ألسباب أخرى كثیرة , من  القاعدة السابعة 344
األفضل و من اآلِمن دائماً , في ما یتعلّق بشخصنا و بطریقة حیاة بیتنا , أن 

ف و نقلّل إلى أبعد حدّ , فنقترب قدر الُمستطاع من عظیم أحبارنا و مثالنا و نحذ
قاعدتنا و ھو المسیح ربّنا . و على ھذا الوجھ حدَّد و أمر مجمع قرطاجة ( الذي 

حضره القدیس أوغسطینوس ) أن یكون أثاث المطران عادیّاً و فقیراً . و االعتبار 
الُمراعاة النسبیة ِلَوضع كل إنسان و حالتھ .  ذاتھ یصلح لجمیع أنواع الحیاة , مع

فمن جھة حالة الزواج , أمامنا مثال القدیس یواكیم و القدیسة حنّة , فھما َقَسما 
أموالھما إلى ثالثة أقسام : فكانا یُخّصصان القسم األول للفقراء و الثاني لخدمة 

 الھیكل , و یحتفظان بالثالث لمعیشتھما و معیشة عائلتھما . 
  

مالحظات تساعد على معرفة و تمییز وساوس عدّونا و                    345
 إیحاءاتھ 

  
: اعتاد الناس أن یطلقوا كلمة وسواس على ما یصدر عن  المالحظة األولى 346

حكم عقلنا الخاص و حّریتنا , حین نحكم بحّریة وجود خطیئة حیث ال خطیئة , 
ب فظّن بعدئٍذ بحكمھ الشخصي أنھ مثالً إذا اتّفق أن داس أحدّ قّشتین بشكل صلی

 ارتكب خطیئة . و ذلك ضالل في الرأي ال وسواس بحصر المعنى .
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: بعد أن دسُت ذلك الصلیب , أو بعد فكر أو قول أو عمل ما  المالحظة الثانیة 347
, یُداخلني فكر بأني خطئت , و أظّن من جھة أخرى أني لم أخطأ , ولكني أشعر 

أني في آٍن واحد أشّك و ال أشّك . فذلك ھو  بنفسي مضطربة من ذلك , أي
 الوسواس الحقیقي و التجربة التي یعرضھا العدّو . 

  
: الوسواس األول ( أي المالحظة األولى ) یجب َكْرھھ تماماً  المالحظة الثالثة 348

, ألنھ مجّرد ضالل . أّما الوسواس الثاني ( المالحظة الثانیة ) فھو , إن لم تَُطل 
د كثیراً النفس التي تتعاطى الریاضات الروحیة على التقدُّم , فینقّیھا و مدّتھ , یساع

یطّھرھا كثیراً ُمجنّباً إیّاھا كّل ما یشبھ الخطیئة . و قد قال القدیس غریغوریوس 
 في ھذا الصدد : " من شأن النفوس الصالحة أن ترى الخطیئة حیث ال خطیئة ".

  
یداً ھل النفس غلیظة أم رقیقة . فإن كانت : إّن العدّو ینظر ج المالحظة الرابعة 349

رقیقة , حاول أن یزیدھا ِرقّة فوق الحدّ لكي یزیدھا اضطراباً و بلبلة . فإن رأى 
مثالً أن نفساً ال تقبل ال الخطیئة الممیتة و ال الخطیئة العرضیة و ال أي ظاھر من 

لخطیئة , ظواھر الخطیئة المقصودة , فَعَجز عن إسقاطھا في أّي شيء یشبھ ا
حاول عندئٍذ أن یجعلھا تتصّور الخطایا حیث ال خطایا , في كلمة ما أو في فكر 
طفیف . و إن كانت النفس غلیظة , حاول العدّو أن یزیدھا غالظة . فإن كانت 

مثالً تستخّف بالخطایا العرضیة , حاول أن یجعلھا تستخّف بالخطایا الممیتة , و 
مام , حاول أن یجعلھا تقلّل كثیراً ھذا االھتمام أو إن كانت تعلّق علیھا بعض االھت

 تُزیلھ تماماً .
  

: على النفس التي ترید التقدُّم في الحیاة الروحیة أن تسلك  المالحظة الخامسة 350
دائماً سلوكاً یُعاكس سلوك العدّو . فإن أراد أن یجعل النفس غلیظة , وجب علیھا 

عدّو أن یجعلھا رقیقة فوق الحدّ لیجّرھا أن تسعى لتكون رقیقة . و كذلك إن أراد ال
 إلى اإلفراط , وجب علیھا أن تسعى لتتقّوى في الموقف الوسط فترتاح تماماً .

  
: أحیاناً ما ترید النفس الصالحة , في األمانة للكنیسة أو  المالحظة السادسة 351

خلھا فكٌر لرأي رؤسائھا , أن تقول أو تعمل شیئاً من شأنھ أن یمّجد هللا ربّنا , فیدا
أو تجربة بأن ال تقولھ أو تعملھ ألسباب خادعة من المجد الباطل و غیره الخ . 
علیھا عندئٍذ أن ترفع روحھا إلى خالقھا و ربّھا . فإن رأت أن ذلك یؤول إلى 

خدمتھ أو , على األقل , ال یعارضھا , وجب علیھا أن تتصّرف بعكس التجربة و 
 : " لم ابتدئ ألجلك فلن أنتھي ألجلك ".تجیبھا قائلة مع القدیس برنردس 

  
  قواعد یجب التقیُّد بھا                                             352

 للحصول على الشعور الذي ال بدّ أن یكون شعورنا في الكنیسة المجاھدة
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: علینا أن نتخلّى عن كّل رأي خاّص و نحفظ قلوبنا متأّھبة و  القاعدة األولى 353
خضوع في كّل شيء لعروس المسیح ربّنا الحقیقة , أّمنا الكنیسة المقدسة ُمستعدّة لل

. 
  

: أن نُثني على االعتراف للكاھن و تناول القربان المقدّس مّرة  القاعدة الثانیة 354
في السنة , ال بل كّل شھر , ال بل كّل أسبوع , في الشروط المطلوبة و المفروضة 

. 
  

ضور القداس بتواتر و على الترانیم و : أن نُثني على ح القاعدة الثالثة 355
المزامیر و الصلوات الطویلة في داخل الكنیسة و خارجھا , و كذلك على 

 الساعات المعیّنة لتالوة الفرض و جمیع الصلوات و جمیع الساعات القانونیّة .
  

: أن نُثني كثیراً على الحیاة الرھبانیّة و البتولیة و العفّة , و  القاعدة الرابعة 356
 ى الزواج أیضاً , و لكن ال القدر ذاتھ .عل

  
: أن نُثني على النذور الرھبانیّة من طاعة و فقر و عفّة و  القاعدة الخامسة 357

على سائر نذور الكمال االختیاري , مع المالحظة أن النذر یقوم على ما یرمي 
واج إلى الكمال اإلنجیلي , فال یجوز النذر لما یُبعد عنھ , كتعاطي التجارة و الز

 الخ .
  

: أن نُثني على ذخائر القدیسین بتكریمنا إیّاھا و الصالة إلى  القاعدة السادسة 358
القدیسین . أن نُثني أیضاً على المراحل و المزارات و الغفرانات و الیوبیالت و 

 االمتیازات الصلیبیة و الشموع التي تُضاء في الكنائس .
  

ي الصوم و الِقطاعة , مثالً فیما : أن نُثني على القرارات ف القاعدة السابعة 359
یتعلّق بالصوم األربعیني و األزمنة األربعة و الَبْیرمونات و الجمعة و السبت , و 

 كذلك على أعمال التوبة , ال الداخلیة منھا فقط , بل الخارجیة أیضاً .
  

: أن نُثني على المالبس و مباني الكنائس , و كذلك على  القاعدة الثامنة 360
 التي یجب تكریمھا بسبب ما تمثّلھ .األیقونات 

  
: أن نُثني أخیراً على كّل ما توصي بھ الكنیسة و نحن  القاعدة التاسعة 361

 متأھبون للبحث عن براھین للدفاع عنھا دون الطعن فیھا أبداً .
  

: یجب علینا أن نكون على أتّم استعداد للموافقة و الثناء على  القاعدة العاشرة 362
فاتھم . قد ال تكون أحیاناً أو لم تكن أھالً لذلك قرارات رؤسائنا و أو امرھم و تصرُّ

ر و  , و لكّن انتقادنا لھا سواء في الوعظ أو في التحدُّث إلى عامة الناس یولِّد التذمُّ
الشك أكثر مّما یُفید , فالشعب قد یسخط على رؤسائھ الزمنیین و الروحیین . فكما 
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لغائبین أمام عاّمة الناس , فقد یكون من المفید أّن اإلنسان یُسيء بانتقاد الرؤساء ا
فات السیئة َمن بإمكانھم أن یعالجوھا . ث بتلك التصرُّ  بالعكس أن یُحدِّ

  
: أن نُثني على علم الالھوت الوضعي و علم الالھوت  القاعدة الحادیة عشرة 363

المدرسي . فمن شأن المالفنة الوضعیین , أمثال القدیس إیرونیموس و القدیس 
سطینوس و القدیس غریغوریوس الخ . أن یحملوا القلوب على محبّة هللا ربّنا و أغ

خدمتھ في كّل شيء , و من شأن العلماء المدرسیین , أمثال القدیس توما و القدیس 
بوناونتورا و صاحب كتاب األقوال الخ , أن یُحدّدوا و یشرحوا لعصرنا ما ھو 

ضالیل و المغالطات و التندید بھا . ضروري للخالص األبدي و لمكافحة جمیع األ
فالعلماء المدرسیون , لكونھم أقرب إلى عصرنا , ال یستفیدون فقط من الَفْھم 

الصحیح للكتاب المقدّس و المالفنة الوضعیین القدیسین , بل یستطیعون , بنور 
 ھا .النعمة اإللھیة , أن یستعینوا بمجامع أّمنا الكنیسة المقدّسة و قوانینھا و قرارات

  
: علینا أن نتجنّب المقابلة بیننا نحن الذین ال یزالون في  القاعدة الثانیة عشرة 364

قید الحیاة و بین طوباویي الزمن الماضي . فقد یِضّل كثیراً في ھذا األمر من 
یقول مثالً : فُالن أعلم من القدیس أغسطینوس , و فالن یساوي أو یفوق القدیس 

 لس في الفضیلة و القداسة الخ .فرنسیس , أو یساوي القدیس بو
  

: إذا أردنا أن نكون دائماً على صواب في كّل شيء ,  القاعدة الثالثة عشرة 365
وجب علینا أن نكون دائماً ُمستعدّین , أمام أمر نراه نحن أبیض , أن نعتقد أنھ 
أسود , إن كان ذلك قرار السلطة الكنسیة , ألننا نؤمن بأّن للمسیح ربّنا و ھو 

و للكنیسة و ھي عروسھ روح واحد یُدیرنا ھو نفسھ و یھدینا لخالص  العریس
نفوسنا . فالروح و الرب الذي أعطى الوصایا العشر ھو الذي یھدي و یُدیر أّمنا 

 الكنیسة المقدّسة .
  

: صحیٌح أنّھ ال یستطیع أحد أن ینال الخالص ما لم  القاعدة الرابعة عشرة 366
ان و النعمة , و مع ذلك فال بدّ من الفطنة الشدیدة یكن ُمختاراً و حاصالً على اإلیم

 في كیفیّة التحدُّث و التعبیر عن ھذه المسائل كلّھا .
  

: لیس لنا أن نُكثر الكالم , على سبیل العادة , عن  القاعدة الخامسة عشرة 367
الَقدَر . و لكن إذا اتّفق و دار الحدیث علیھ نوعاً ما و من وقت إلى آخر , وجب 

نفعل ذلك بأسلوب ال یحمل عاّمة الناس على ارتكاب األخطاء كما یجري  علینا أن
أحیاناً متى یقول أحد : " إّن أمر خالصي أو ھالكي أمر ُمقّرر , فأعمالي 

الصالحة أو الشریرة ال تُغیّر شیئاً ". ذلك ما یُضعف العزیمة و یحمل اإلنسان عل 
 قدُّمھ الروحي .إھمال األعمال التي تؤدّي بھ إلى الخیر و إلى ت

  
: و إذا أكثرنا من الكالم على اإلیمان و شدّدنا علیھ  القاعدة السادسة عشرة 368

بدون أّي تمییز و ال تفسیر , وجب علینا كذلك أن نتجنّب تعریض الشعب لإلھمال 
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و الكسل في األعمال , سواء أكان ذلك قبل أن یكون إیمانھ مقروناً بالمحبّة أم بعده 
. 

  
: و ال یجوز االسترسال في النعمة و التشدید علیھا  بعة عشرةالقاعدة السا 369

بقدر یولّد سّم البلوغ إلى إلغاء الحّریة . فمن الممكن أن یتكلّم اإلنسان على اإلیمان 
و النعمة , على قدر اإلمكان و بعون هللا , لمجد العّزة اإللھیة , و لكن ال بأسلوب 

یار أو یقضیان على أھمیّتھا , ال سیّما و عرض یناالن من األعمال و حریّة االخت
 في أیّامنا المحفوفة بالمخاطر .

  
ر خدمة هللا ربّنا الشدیدة بدافع  القاعدة الثامنة عشرة 370 : من الواجب أن نُقدِّ

المحبّة المجّردة , و لكنھ من الواجب أیضاً أن نُثني ثناًء كثیراً على مخافة العّزة 
أمراً صالحاً و مقدّساً جدّاً , فمخافة العبد , إن لم اإللھیة . فإن كانت مخافة االبن 

یكن ھناك شيء أفضل و أنفع , تساعد كثیراً على الخروج من الخطیئة الممیتة . 
و متى خرج اإلنسان منھا , یبلغ بسھولة إلى مخافة االبن و ھي مقبولة و محبوبة 

 عند هللا ربّنا , ألنھا و الحّب اإللھي أمر واحد . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس أول بأھّم المواضیع
  ( األرقام تحیل إلى األعداد )

  



 72

كیفیة القیام بمشاھدات اآلالم  –) 203: صالة التمثُّل بالمسیح في آالمھ ( اآلم المسیح
  ).298- 289و  209- 190مشاھدة اآلالم ( –) 209(
  

) ـــ 39لَقَسم () ـــ في ا38) ـــ احترام الخالق (3: تقتضیھ أفعال اإلرادة (احترام 
  ).75تأدیة االحترام قبل الدخول في الصالة (

  
) 189) ـــ إصالح السیرة و الحالة (135: اعتبار الحاالت الحیاتیّة ( أحوال الحیاة

  ).356ــــ یجب الثناء على الحیاة الرھبانیة (
  

تّم ) ـــ االنتخاب الذي ی 10ـــ 8: متى یجب شرح قواعد األرواح المختلفة (  أرواح
) ـــ األرواح المختلفة یختلف تأثیرھا باختالف حاالت  176تحت تأثیر األرواح ( 

) ــ من شأن الروح الصالح 336) ـــ تأثیرھا في الوقت التابع لالنبساط (335النفس (
) ــ تأثیره 318) و أن یھدي في االنبساط (315أن یمنح القّوة و السالم و الشجاعة (

) ــ الروح الشریر ( 335ــ یلمس النفس الطاھرة بلطف () 333في سیر أفكارنا (
  راجع عدّو ) .

  
) ـــ قراءات ابتداًء من 4) ـــ تُقصَّر أو تمدَّد (4: أسابیع الریاضات األربعة ( أسابیع

و  119) ـــ مراجعة األسبوع الثاني و مراجعة المشاھدات (100األسبوع الثاني (
) و األسبوع الرابع  207-204الثالث ( ) ــــ مالحظات في األسبوع159-162

  ) .229و  226(
  

  ) . 343و  189: ( إصالح السیرة
  

: فوائد االعتراف العام في أثناء الریاضة , و ھو مفید ال إجباري في نھایة  اعتراف
) ــــ یجب 18) ـــ التواتر الذي یجب عرضھ على المترّوضین (44األسبوع األول (

  ) .354الثناء على االعتراف (
  

ثالثة أنواع من األفكار التي تصدر عن النفس أو عن الروح الصالح أو عن  أفكار :
) ـــ خطیئة فكریة 34-33) ــــ طریقتان لمقاومة األفكار الردیئة (32الروح الشریر (

) ـــ االنتباه إلى سیر األفكار 78) ـــ یجب ترویض الفكر (37- 35ممیتة و عرضیة (
  ) .334-333لمعرفة مصادرھا (

  
) ـــ 15على المرشد أن یدع الخالق یعمل مباشرة مع خلیقتھ ( هللا خالقنا و ربّنا :
) ـــ 39) ـــ المشاھدة تؤّھب الكاملین إلجالل خالقھم و ربّھم ( 38الحلف بالخالق ( 

) ـــ خبث الخطیئة إلى الخالق و الرّب 50رفض المالئكة لخدمة خالقھم و ربّھم (
) ـــ ال رغبة 89 ربّنا یعرف طبیعتنا معرفة تفوق كّل حد معرفتنا لھا () ـــ إن هللا52(

) ـــ عندما 169و  23) ـــ غایتنا أن نخدم هللا ربّنا (155إالّ في خدمة هللا ربّنا (
) ـــ إن هللا یسكن في 175یحّرك هللا ربّنا اإلرادة و یجذبھا , یكون االنتخاب صالحاً (
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) ـــ كّل 326ھو یسعى و یعمل في جمیع المخلوقات ( ) و235المخلوقات و فيَّ (
) ـــ إن هللا یمتحن في االنقباض ما ھي 322و  237شيء ھبة و نعمة من هللا ربّنا (

) ـــ من شأن هللا أن یمنح االبتھاج الحقیقي 322قیمتنا و إلى أین نستطیع الوصول (
  ) .336و  330سبب سابق () ـــ هللا ربّنا وحده یستطیع الدخول في النفس دون 329(
  

) ـــ 6: ما یجب عملھ إن كانت نفس المترّوض خالیة من االنبساط ( انبساط النفس
ق و االنبساط في 176إّن اختبار االنبساط ھو الوقت الثاني في االنتخاب ( ) ـــ التذوُّ

) ـــ في االنبساط یتزّود 316) ـــ تحدید االنبساط (255و 254و  252الصالة (
) ـــ إن لم یكن ھناك سبب سابق , كان االنبساط من 324ّوض و یتذلّل (المتر

) ـــ ال بدّ من الفحص في الوقت التابع لالنبساط 331األرواح الصالحة أو الشریرة (
) ـــ راجع أیضاً : انقباض 14) ـــ االمتناع عن النذور في وقت االنبساط (336(

  النفس , أرواح , مالئكة .
  

ل في حیاة المسیح (: تستع انتخاب ) 169) ـــ شروط انتخاب صالح (135دّ لھ بالتأمُّ
) و ھو قابل الرجوع أو غیر قابل 170ـــ یتناول األمور الحیادیة أو الصالحة (

) ـــ االنتخاب غیر القابل الرجوع إن كان منحرفاً , لیس بدعوة إلھیة 170الرجوع (
, كفى أن یسعى اإلنسان في حدوده  ) ـــ إن كان قابل الرجوع و تّم كما یجب172(

) ـــ إن كان قابل الرجوع و لم یتّم كما یجب , وجب إعادتھ 173لبلوغ الكمال (
) ـــ دعوة هللا 177 – 175) ـــ األوقات التي یمكن أن یتّم فیھا االنتخاب (174(

) ـــ طرق إجراء 177) و الوقت الھادئ (176)ــ بدافع األرواح (175الُملّحة (
 184) و الطریقة الثانیة (183 – 178نتخاب في الوقت الھادئ : الطریقة األولى (اال
– 188. (  
  

) ـــ 51) ـــ فساد الجنس البشري (169و  23: تسبیح هللا و خدمتھ ( غایتھإنسان : 
  ) .235) ـــ ُخلق اإلنسان على مثال هللا (95دعوة المسیح لكّل إنسان (

  
) ـــ في 317) ـــ تحدید االنقباض (13االنقباض ( : كیفیة مقاومة انقباض النفس

) و المجابھة بالترسُّخ 318أثناء االنقباض یجب االمتناع عن تغییر المقاصد السابقة (
) , فإّن هللا یترك النعمة الكافیة للخالص 325 – 319في الصالة و أعمال التوبة (

الثة أسباب لالنقباض ) ـــ ھناك ث321) , و یجب انتظار االنبساط القادم (320(
) . راجع 324) ـــ یجب التفكیر في أّن اإلنسان قادر على الكثیر بفضل النعمة (322(

  أیضاً : انبساط النفس , أرواح , مالئكة .
  

) ـــ في الكالم على الغایة ال بدّ من المحافظة 365: اإلیمان بما تحدّده الكنیسة ( إیمان
  ) .369 – 368على األعمال و حریّة االختیار (

  
ل  ل (تأمُّ ) ـــ ما یجب عملھ في ساعة االستیقاظ 12: قضاء الساعة الكاملة في كّل تأمُّ

ل (   ) .88و  76) و في أّي وضع جسمي (75 – 74عند التأمُّ
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ب المترّوض بتجارب غلیظة (تجربة    ) .10) أو بظواھر الخیر (9: ما العمل إن ُجّرِ

  
  ) .45األمر بالمنظورات أو بغیر المنظورات (: بحسب ما یتعلّق  تصوُّر المكان

  
) ـــ المشاھدة في أسرار المسیح 70 – 65: المشاھدة في جھنّم ( تطبیق الحواسّ 

) ـــ المشاھدة في المسیح القائم 194) ـــ المشاھدة في العشاء السّري ( 126 – 121(
  ) .222من بین األموات (

  
منحرف ، وجب علیھا أن تتّجھ إلى عكسھ : إن شعرت النفس بتعلُّق  تعلُّق منحرف

) أو تطلب 153) ـــ ترید النفس أن تُقلع عن تعلُّقھا المنحرف و ال تتّخذ الوسائل (16(
) ـــ صالة 155) أو تسلّم أمرھا إلى هللا (157و  154إلى هللا أن ینزل عند إرادتھا (

ّم بتعلُّق منحرف ) ـــ كیف یكون إصالح انتخاب ت157لمعاكسة التعلُّق المنحرف (
) ـــ كیفیة 174) ـــ إعادة االنتخاب القابل الرجوع الذي تمَّ بتعلّق منحرف (172(

) ـــ اإلقالع عن كّل تعلُّق منحرف  217 -210إصالح التعلُّق المنحرف بالطعام ( 
  ) . راجع أیضاً : انتخاب . 342و  338في شأن المستفیدین من صدقاتنا ( 

  
) ـــ َمن اعترف اعترافاً 18لذي یجب عرضھ على المترّوضین (التواتر ا تناول :

  ) .354) ـــ یجب الثناء على التناول المتواتر (44عاّماً كان أكثر استعداداً للتناول (
  

) ـــ الثاني عدم 165ثالثة أنواع للتواضع : األول رفض الخطیئة الممیتة ( تواضع :
) ـــ الثالث تفضیل الفقر 166عرضیة (االنحیاز إلى المخلوقات و رفض الخطیئة ال

  ) .168) ـــ مناجاة لنیل النوع الثالث (167مع المسیح ( 
  

) بشرط  85 -82) ـــ ثالث طرق للتوبة الخارجیة ( 82: باطنیة و خارجیة (توبة 
) ـــ ألعمال التوبة 86) ـــ أنسب أعمال التوبة (84 – 83أالّ تُضعف الصّحة ( 

) ـــ  319) ـــ اإلكثار من أعمال التوبة في االنقباض ( 87ف (الخارجیة ثالثة أھدا
  ) .راجع أیضاً : طعام , قناعة .359یجب الثناء على التوبة الباطنیة و الخارجیة (

  
ل في جھنّم ( جھنّم    ) .71 – 65: التأمُّ

  
  راجع محبّة . ُحّب :

  
كّل حكم شخصّي ) ـــ التخلّي عن 348َكْره الحكم الشخصي الخاطئ ( حكم شخصي :

  ) .353للخضوع للكنیسة (
  

) ـــ من الصعب  38عدم الحلف إالّ بقول الحق : عند الضرورة و باحترام (  َحْلف :
  ) .39أن یحلف اإلنسان بالمخلوق (
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  ) .247: طریقة الصالة بإعمال الحواّس ( حواّس الجسد
  

ئة االفتراء ) ـــ خطی42 – 37) , بالفعل (36 – 35عرضیة و ممیتة ( خطیئة :
) ـــ الھالك بسبب خطیئة ممیتة 51) و آدم و حّواء (50) ـــ خطیئة المالئكة (41(

) ـــ یكفِّر عنھا 59 – 57) ـــ خباثة الخطیئة (56) ـــ استعراض الخطایا (52واحدة (
) و رفض الخطیئة 165) ـــ رفض الخطیئة الممیتة ھو التواضع األول (87بالتوبة (

 – 242) ـــ طریقة الصالة في الخطایا الرئیسیة (166واضع الثاني (العرضیة ھو الت
) ـــ تأثیر األرواح في الذین یسیرون من 245) ـــ اكتساب الفضائل الُمعاكسة (244

) ـــ مخافة 322) ـــ خطایانا ھي سبب انقباض نفوسنا (314خطیئة إلى خطیئة (
) . راجع أیضاً : اعتراف , 370العبد تساعد على الخروج من الخطیئة الممیتة (

  فحص الضمیر , وساوس .
  

  راجع مخلوقات . خالئق :
  

) ـــ التقلیل من الكالم على الَقدَر اإللھي 366ال خالص دون الَقدَر اإللھي ( خالص :
)367. (  
  

  ) .98 – 95) ـــ دعوة المسیح (94 – 92دعوة ملك بشري ( دعوة :
  

  ) .316) ـــ دموع االنبساط (203و  195على عذابات المسیح ( دموع :
  

) و لتوزیع الصدقات 187اعتبار یوم الدینونة إلجراء انتخاب صالح (  دینونة هللا :
)341. (  
  

) ـــ على اإلنسان أن یكون أكثر استعداداً 42خطیئة ضد أوامر الرؤساء ( رؤساء :
  ) .362للموافقة على أوامرھم منھ النتقادھا (

  
ل في  رایتان :   ) .147 – 136الرایتین (التأمُّ

  
) ـــ الدخول فیھا بھّمة 4) ـــ تتضّمن أربعة أسابیع (1الُمراد بالریاضات ( ریاضات :

) ـــ برنامج ریاضات ألناس 6) ـــ القیام بكّل ریاضة في الوقت الُمحدّد (5واسعة (
) ـــ 20) أو ألناس غیر مشغولین (19) أو ألناس مشغولین (18ضعفاء الطاقة (

) ـــ توزیع الریاضات على ساعات 44یاضات تعطي معرفة عمیقة للخطایا (الر
  ) .133 – 128و  99و  90 – 73) ـــ نصائح عملیّة ( 72النھار (

  
  راجع عدّو . شیطان :

  
  ) .344 – 338قواعد في توزیع الصدقات ( صدقات :
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) 16منحرفة () ـــ أھمیّة الصالة في مقاومة األمیال ال1: ھي ریاضة روحیة (صالة 

ل ( ) ـــ قبل الدخول في الصالة ال بدّ من إراحة الفكر 45ـــ صالة تمھیدیة لكل تأمُّ
) و الثانیة 247 – 238) ـــ ثالث طرق للصالة : األولى بفحص الضمیر (239(

 – 258) و الثالثة بالتالوة اإلیقاعّیة (257 – 250باعتبار ألفاظ مختلف الصلوات (
) و في 319) ـــ دور الصالة في االنقباض (252في الصالة ( ) ـــ وضع الجسد260

  ) .351التجربة الوسواسیّة (
) ـــ كیفیة ممارسة االمتناع 217 – 210قواعد لتنظیم النفس في الطعام ( طعام :

) ـــ شغل روحي في أثناء تناول الطعام 213) و التقلیل من األكل (212 – 210(
  ) .217اإلفراط في الطعام وجب علیھ أن یُقلّل منھ ( ) ـــ إن مال اإلنسان إلى215(
  

  ) .63طلب كره العالم ( عالم :
  

) ـــ عدم انحیاز فئة الناس المستعدّة للتخلّي عن 23إلى المخلوقات ( عدم االنحیاز :
) 166) ـــ یُحقّق بالتواضع الثاني (157) ـــ یُحَصل علیھ بالصالة (155كّل شيء (

  ) .179و  169نتخاب (ـــ ضروري لحسن اال
   

) ـــ في 10تجاربھ المختلفة في األسبوع األول و األسبوع الثاني ( عدّو ( شیطان ) :
) 326) و كالعاشق (325) ـــ یتصّرف كالمرأة (318االنقباض یُشیر علینا بالكذب (

) ـــ یتحّول 329) ـــ لعبتھ الخاّصة أن یخدع بأفكار حاذقة (327و كالقائد العسكري (
) ـــ كیف 333) ـــ كیف نعرف عمل الروح في سیر أفكارنا (332إلى مالك نور (

) ـــ مصدر 335) ـــ یمّس النفس بضجیج (334نحترز من ِخدَعھ المألوفة (
) ـــ یجب 349) ـــ یراقب النفس لكي یزیدھا اضطراباً (347الوسواس الحقیقي (

  جع أیضاً : مالئكة , أرواح .) . را350معاكستھ للتقدُّم في الحیاة الروحیّة (
  

  ) .20ثالث فوائد ھاّمة للعُزلة ( ُعزلة :
  

) ـــ 169) ـــ الوسیلة تخضع للغایة (169و  23: غایة اإلنسان و المخلوقات (غایة 
  ) .189) و إلصالح حیاتنا (179و  177اعتبار غایتنا (

  
الفحص عن الفائدة  ) ـــ2تزداد إذا ُحِصل علیھا بالجھد الشخصّي ( فائدة روحیة :

) ـــ یمكن 77الروحیّة المحصول علیھا عند نھایة كّل ریاضة من الریاضات (
و  252و  229و  76) ـــ طلب الفائدة الروحیّة (87الحصول علیھا بأعمال التوبة (

254 – 255. (  
  

  ) .157 – 150رغباتھا المختلفة في الخالص ( فئات من الناس (ثالث) :
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) ـــ 31 – 27) ـــ طریقة القیام بھ (26 – 24: أوقاتھ ( صفحص الضمیر الخا
  ) .207و  90موضوعھ في أثناء الریاضة (

) و 41 – 40و  38) و األقوال (36و  33 – 32: في األفكار ( فحص الضمیر العام
  ) .43) ـــ طریقة القیام بھ (42و  37األعمال (

  
ـــ قْدر األموال التي یجب إنفاقھا  )167و  98مرغوب فیھ حبّاً للمسیح الفقیر ( فقر :

  ) .344) ــــ على األسقف أن یكون فقیراً في مستوى معیشتھ (189على الفقراء (
  

) ـــ عدم المقارنة بین األحیاء و 358: یجب الثناء على تكریم ذخائرھم (قدّیسون 
  ) .364القدیسین (

  
بة بھا في األسبوع الرابع ) ـــ تُستبدل التو83: ھي ترك الزائد عن الحاجة (قناعة 

)229. (  
  

  ) . راجع أیضاً : خطیئة .41) و كالم االفتراء (40: الھرب من الكالم الباطل (كالم 
) ـــ اختیار الحیاة التي توافق علیھا الكنیسة 170كنیسة : تُعیّن حدود االنتخاب (

تعداد ) ــــ االس370 – 353) ــــ قواعد للشعور الصحیح بحسب الكنیسة (177(
) ـــ یجب الثناء على طقوس الكنیسة و 355و  353للخضوع في كّل شيء للكنیسة (

  ) .365) ـــ الكنیسة عروس المسیح یقودھا الروح (361 – 355أنظمتھا (
  

) 141) ـــ یُرِسل الشیاطین لتجربة الناس (138و  136قائد األعداء ( لوسیفیروس :
  ) .142لكبریاء (ـــ شباكھ : الغنى و الفخر الباطل و ا

  
) ـــ بظواھر الخیر 9) ـــ یتجّرب بتجارب غلیظة (5یقدّم � إرادتھ كلّھا ( مترّوض :

) ــــ علیھ 11) ـــ من المفید أالّ یعلم في األسبوع األول بما سیصنعھ في الثاني (10(
لھ أن ) ـــ ال بدّ 14) ـــ ال بدّ من مراعاة وضعھ و مزاجھ (13أن یعتاد صْرع العدّو (

) . راجع أیضاً : 22) و أن یتّكل على هللا (20ینفصل عن جمیع أصدقائھ و معارفھ (
  مرشد , ریاضات .

  
) ـــ محّبة هللا ھي مبدأ محبتنا لموضوع 22: تصحیح أخطاء الغیر بمحبّة (محبّة 

) ـــ الحّب في األفعال ال في 237 – 230) ـــ مشاھدة لنیل المحبّة (184االنتخاب (
) ـــ صالة 231) ـــ الحّب في العطاء المتبادل بین الُمحّب و المحبوب (230وال (األق

) ـــ حبّنا لآلخرین ھو في سبیل هللا 234لتقدمة الذات بحّب شدید : خذ , یا رّب (
  ) .370) ـــ مخافة االبن و محبّة هللا (370) ـــ خدمة هللا عن مجّرد المحبّة (338(
  

) ـــ 39 – 38) ـــ الَحْلف بالمخلوق (23مال المخلوقات (استع مخلوقات (خالئق) :
) ـــ إّن هللا یسكن و یسعى و یعمل في المخلوقات 60احتمال المخلوقات للخاطئ (

)235 – 236. (  
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ل ( مرشد الریاضة ) ـــ متى و عن أي شيء 2: علیھ أن یعرض بإیجاز مواضیع التأمُّ
الّ یُظھر شیئاً من الخشونة و القساوة , بل أن ) ـــ علیھ أ6علیھ أن یسأل المترّوض (

) ـــ علیھ أن 15) ـــ علیھ أن یدع هللا یعمل مباشرة مع خلیقتھ (7یكون رفیقاً لطیفاً (
) ـــ علیھ أن یطبّق الریاضات على 15ال یمیل إلى اختیار من اختیارات المترّوض (

  ض .) . راجع أیضاً : ریاضات , متروّ 18استعدادات المترّوض (
  

) ـــ االقتداء بمریم في استخدام 168و  156و  147و  63مناجاة مریم ( مریم :
  ) ـــ أسرار حیاة مریم (شتّى األعداد) . راجع أیضاً : مسیح .247الحواّس (

  
) ـــ یجب 98 – 95) ـــ دعوة المسیح (67یجدّف علیھ الھالكون في جھنّم ( مسیح :

 143) ـــ رایة المسیح (135من الحاالت الحیاتیّة ( االقتداء بمثل المسیح في كّل حال
) ـــ المسیح في دور الُمعّزي 167) ـــ اختیار الفقر مع المسیح الفقیر (145 –
) ـــ التقلیل من مستوى حیاتنا 247) ـــ االقتداء بالمسیح في استخدام الحواّس (124(

 -262و  102: التجسُّد ( ) ـــ مشاھدة أسرار حیاة المسیح344لالقتراب من المسیح (
 – 273و  164 – 159) و الحیاة العلنیّة (265 – 264و  110) و المیالد (263
 221 – 218) و القیامة و الظھورات (298 – 289و  209 – 190) و اآلالم (288

  ) .312 – 299و 
  

مشاھدة أسرار حیاة المسیح ( راجع مسیح ) ــــ المشاھدة لنیل المحبّة  مشاھدة :
)230. (  
  

) ـــ 48) و الثانیة طلب النعمة المرغوب فیھا (45: األولى تصّور المكان (مقدّمات 
ل ( ) ـــ المقدّمة لكل انتخاب 49 – 48المقدّمات تختلف باختالف مواضیع التأمُّ

)169. (  
  

) ـــ المالك الصالح و المالك الشریر لھما تأثیرات 50خطیئة المالئكة ( مالئكة :
) 329) ـــ من شأن المالك الصالح أن یمنح الفرح الروحي (335 – 331متناقضة (

  ) . راجع أیضاً : أرواح , عدّو .332ـــ المالك الشریر یتزیّا بزّي المالك الصالح (
  

) ـــ ھي مخاطبة صدیق 3: تقتضي احتراماً أعظم عند استخدام العقل (مناجاة 
) و 63) و سیدتنا (53المصلوب () ـــ مناجاة المسیح 54لصدیقھ أو عبد لمواله (

) 156) و فئات الناس الثالث (147) ـــ مناجیات الرایات الثالث (147و  63اآلب (
) ـــ المناجاة 199) ـــ ما یجب طلبھ في المناجاة (168و درجات التواضع الثالث (
  ) .257في الطریقة الثانیة للصالة (
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وت , و ذلك إلجراء انتخاب صالح : یعتبر اإلنسان نفسھ كأنھ في ساعة المموت 
  ) .340) و لتوزیع الثروة و الصدقات توزیعاً حسناً (186(
  

) ـــ النذور الرھبانیّة و نذور الكمال 14العمل الصالح المنذر أكثر استحقاقاً ( نذر :
) ـــ االمتناع عن النذر في حالة 357) ـــ قوامھا الكمال اإلنجیلي (357االختیاري (

  ) .14االنبساط (
  

  ) .369الكالم على النعمة دون النیل من حریّة االختیار ( نعمة :
  

) ـــ طریقة 229و  227و  62و  2: الشعور و التذّوق الباطنّي یغذیّان النفس (نفس 
) ـــ قواعد لتمییز التأثیرات الحسنة و السیئة 246الصالة بحسب قوى النفس الثالث (

ـــ الشیطان یزید النفس الرقیقة رقّة فوق الحدّ ) ـ336 – 314التي تنشأ في النفس (
  ) .349) و یجعل النفس الغلیظة تستخّف بالخطایا (349(
  

  ) .169سالمة النیّة لحسن االنتخاب ( نیّة :
  

) 347) ـــ الوسواس الحقیقي یأتي من الشیطان (347 – 346تحدیدھا ( وساوس :
) ـــ كیف أّن الشیطان یعذّب 348ـــ قد یكون مفیداً و یساعد على تطھیر النفس (

) ـــ بعد الصالة 351 – 350) ـــ مقاومة النفس للوساوس (349النفس بوساوسھ (
  ) .351یجب تجاھلھا (

        
  
  
  
  
  
  

س    فھرس ثاٍن بنصوص من الكتاب المقدّ
الت و المشاھدات  ق في بعض التأمُّ   تساعد على التعمُّ

  
س    المبدأ أو األسا

  ن ـــ هللا و اإلنسا
  : قد ِصرَت كریماً في عینيَّ  7-43/1اش 
  : ماذا نُضیف إلى ذلك ؟ إذا كان هللا معنا ..... 39- 8/31روم 
  ) : ألنّھ عالم بجبلتنا 102( 103مز 
  ) : الیوم إذ سمعتم صوتھ94( 95مز 
  ) : بتسبیح الرّب ینطق فمي 144( 145مز 
  : اعتبروا زنابق الحقل .... 33- 12/22لو 
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  قة ـــ الخلی

  : أین كنَت حین أّسسُت األرض؟ 40- 38/1أي 
  : بْكر الخالئق كلّھا 20- 1/15قول 
  ) : ترسُل روحك فیُخلقون103( 104مز 

  
  ـــ غیر ُمنحاز

  : إن الذي أعطى كلمة الوعد ھو أیضاً الذي یطلب التضحیة باسحق  18- 22/1تك 
  : باإلیمان .... 11عب 

  , عبدٌ لجمیعھم  : ُحرٌّ لدى جمیع الناس 23-9/19قو  1
  : الحیاة أو الموت : ال أدري ماذا أختار  26-1/21فل 

  
  ـــ " المزید "

  : ھو الرّب , فما َحُسَن في عینیھ فلیفعل  21-3/1مل  1
  : ال بدّ لھ من أن یُعظَّم 32-3/22یو 
ْستُم علیھا . 21-3/14ف  1 لتُم في المحبّة و أُّسِ   : تأَصَّ
  

  األسبوع األول
  ة األولى ـــ الریاض

  : إّن هللا لم یَْعُف عن المالئكة الخاطئین 2بط  2
  : آدم , أین أنت؟ أیتھا المرأة , ماذا فعلِت؟ 19- 3/1تك 

  : إّن الخطیئة دخلت في العالم عن ید إنسان واحد 21- 5/12روم 
  : مات المسیح من أجلنا إذ كنّا خاطئین  12-5/1روم 

  
  ـــ الریاضة الثانیة 

  طیئتي أمامي في كّل حین ) : خ50( 51مز 
  : بما أنّك جعلَت قلبك كقلب إلھ , قد ِصرَت إلى العدم  20- 28/1حز 
  ) : إن كنَت لآلثام راصداً یا رب , فمن یقف؟129( 130مز 
  : لم أعد أھالً ألن أُدعى لك ابناً  32- 15/11لو 

  : لیس الغفران منكم , بل ھو ھبة من هللا . 10- 2/1اف 
  الذي یُغَفر لھ القلیل یحّب قلیالً  : إنّ  50-7/36لو 
  

  ـــ الریاضة الثالثة 
ك ". 27- 19/25یو    : تحت الصلیب : " ھذه أمُّ
  : إّن الشّر یخرج من باطن اإلنسان فیُنّجسھ 23- 7/1مر 

  : ما أرغب عنھ إیّاه أفعل 25- 7/13روم 
  : العالم یزول و هللا یبقى لألبد 17-2/12یو  1
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  ـــ الریاضة الرابعة
  : ُكشف عاُركِ  63- 16/1حز 
  : یا رب , أتُرى تحیا ھذه العظام؟ أُدِخُل فیِك روحاً فتحیْین 15- 37/1حز 

  
  ـــ الریاضة الخامسة 

  : لعازر یتعّزى ھنا و أنت تتعذّب  31- 16/19لو 
  : تعالوا یا من باركھم أبي , و اذھبوا عنّي یا مالعین 46-25/31متى 

  
  األسبوع الثاني

  ملك األزلي ـــ حیاة ال
  : مجد ابن هللا : " من أراد أن یتبعني , فلیزھد في نفسھ ". 36-9/23لو 

: إن رأى اإلنسان ابن اإلنسان آتیاً في ملكوتھ , فماذا ینفعھ لو ربح الدنیا  16/26متى 
  كلّھا ؟

  : َخدَم المسیح؟ ـــ أقول قوَل أحمق ـــ و أنا أفوقھم  12/10-11/23قور  2
  : نحن ُسفراء المسیح  20-5/15قور  2
  

  ـــ التجّسد 
  : و سكن بیننا 18-1/1یو 

  : أطلعنا على سّر مشیئتھ 14- 1/3اف 
  

  ـــ المیالد 
  : ُجعل لسقوط و قیام كثیر من الناس  2- 1لو 
  

  ـــ المشاھدة الثالثة 
  : ھاءنذا آٍت ألعمل بمشیئتك  10-10/5عب 

  
  ـــ المشاھدة الرابعة

  ك القدیرة على أرض الخراب : ھجمت كلمت 15-18/14حك 
  

  ـــ المشاھدة الخامسة 
  : ذاك الذي رأیناه بعینینا  4-1/1یو  1
  

ل في الرایتین   ـــ التأمُّ
: الوحش یفتن أھل األرض , و لكّن الحمل و الذین یصحبونھ یرتّلون  14- 13رؤ 

  أنشودة جدیدة 
  : صراع بین الروح و الجسد و رغباتھ 25-5/16غل 
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ً  30-13/24متى    : دعوا القمح و الزؤان ینبتان معا
  

  ـــ فئات الناس الثالث 
: عملة الساعة األولى : دینار في الیوم ـــ و عملة الساعة الثالثة : ما  16-20/1متى 

  یحّق لھم ـــ و عملة الساعة الحادیة عشرة : دون شرط سابق .
  : ماذا یعوزني ؟ تركنا كّل شيء 30-19/16متى 

  ك حیث تمضي : أتبع 62-9/57لو 
  

  ـــ أنواع التواضع الثالثة
  : افرحوا بقدر ما تشاركون المسیح في آالمھ 16-4/12بط  1
  : الكالم على الصلیب حماقة  31-1/18قور  1

  : مسرور بأنھم ُوجدوا أھالً ألن یلقوا الھوان من أجل االسم . 42-5/17رسل 
  : وضع نفسھ و أطاع حتى الموت , موت الصلیب 2فل 

  
  
  
  
  لمشاھدة لنیل المحبّة ا

  ) : ال یُعِوزني22( 23مز 
  ) : إلى األبد رحمتھ117( 118مز 
  : أین التسعة اآلخرون؟ 19- 17/11لو 
  : صورة هللا و مثالھ 2-1تك 

  : فیھ الحیاة و الوجود 34-17/16رسل 
  : العطاء ال من الفاضل عن الحاجة , بل من الحاجة 4-21/1لو 
  تلك األسرار كلّھا ) : أحمدُك على138( 139مز 

  : نصرخ : یا أبتاه 39- 8/14روم 
  : الذي یخدم 22/24لو 

  : أورشلیم الجدیدة نازلة 22- 21/9رؤ 
  : باَرَكنا 14- 1/3اف 
  : تعّظم الرّب نفسي 56-2/46لو 
  

  فھرس
  
  

المقدّمة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصطلحات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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فوائد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ 
المبدأ و األساس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فحص الضمیر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األسبوع األول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
األسبوع الثاني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األسبوع الثالث 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
األسبوع الرابع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشاھدة لنیل المحبّة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أسرار حیاة المسیح 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قواعد 
  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فھرس أول بأھّم المواضیع 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

فھرس ثاٍن بنصوص من الكتاب المقدّس 
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